
 
 
Reisnotities Vogezen 
 
Hallo allemaal, 
 
Leuk dat je meegaat naar de Vogezen! In deze brief vind je alle benodigde informatie over de 
cursus. Het is belangrijk dat je deze informatie van tevoren goed doorleest. Mocht je na het lezen 
nog vragen hebben, dan kun je gerust e-mailen naar info@paragliding.nl.  
 
Cursusdata en verzamelpunt 
Voor de cursusdata verwijzen wij naar het programma overzicht op onze website. Op de eerste dag 
van de cursus verzamelen we om 9.00 uur bij de hoofdingang van de Camping Municipal Benelux-
Bale in Urbes. De eerste dag van de cursus is gelijk aan de eerste datum zoals vermeld op de 
website. 
 
Voorbeeld: code 2 Vogezen vrijdag 3 t/m maandag 6 April. De cursus begint dan op vrijdag 3 April. 
Het PaHo team blijft op de laatste dag tot minstens 17.00 u beschikbaar. 
 
Routebeschrijving vanaf Luxemburg 
Volg de route Metz, Nancy, Epinal, Remiremont en hou vervolgens de richting Mulhouse aan (N66). 
In het dorpje Thillot rechtdoor blijven rijden richting Bussang en dan Urbes. Voor Urbes draai je 
180 graden linksom dan kom je vanzelf bij camping ‘Benelux Bale’. Om in Wesserling-Hussern te 
komen (’t hotel van Madame Michelle) moet je door Urbes heenrijden. Na een paar km kom je een 
rotonde tegen: sla daar af naar ‘Musee de Textil’ en ga bij de T kruising rechts. Na een bruggetje 
zie je links het ‘Relais des Vosges’. 
 
Er is nergens tol onderweg en meestal rij je het in een uur of zes. Als je tussen 16.00 u en 18.00 u 
vertrekt kom je meestal in de files te zitten, je kunt dan net zo goed om 18.00 u weggaan. De 
meeste deelnemers reizen de donderdag middag voor de cursus heen en gaan in de loop van 
maandag terug. 
 
Routebeschrijving door Duitsland 
Je kunt natuurlijk ook door Duitsland rijden hoewel dit meestal iets langer is. Je moet dan 
Mulhouse aan houden en tenslotte de N66 richting Thann volgen. Blijf na Thann de N66 volgen. Als 
je bij Madame Michelle moet zijn: na het dorp Wesserling Hussern bij de rotonde afslaan richting 
Musee de textil en dan bij de T-kruising rechts. Na een bruggetje zie je links het ‘Relais de Vosges’. 
Voor de camping blijf je Urbes of Bussang aanhouden. Rij door Urbes heen en vlak voor je de col 
du Bussang opgaat, sla je rechtsaf en rij je parallel aan de hoofdweg naar de camping. 
 
Carpoolen en PaHo bus 
Voor mensen zonder vervoer bieden wij de mogelijkheid om met de PaHo bus mee te rijden tegen 
een vergoeding van €30,- enkele reis. Soms is de bus echter voor een aantal weken in het 
buitenland en dan is het alleen mogelijk bij de eerste cursus mee te rijden. Mocht je interesse 
hebben, dan moet je ons even e-mailen. 
Als je met een andere cursist wilt meerijden of als je bereid bent andere cursisten mee te nemen, 
kun je dat aangeven op ons forum op de website. We hebben daar een speciaal carpool forum 
voor. 
 
Vervoer tijdens de cursus 
PaHo regelt het vervoer van landingsterrein naar startplek met de PaHo bus. Deze vervoerskosten 
zijn niet inbegrepen in het cursusgeld maar dienen ter plekke te worden voldaan. In de praktijk is 
gebleken dat de meest eerlijke oplossing is om per rit te betalen. De kosten zijn €6,- per rit naar 
de Gustiberg en €8,- voor langere ritten. Let op: je betaalt bij ons alleen voor de rit als je 
daadwerkelijk hebt gevlogen. Aan het einde van de cursus tellen we het aantal gemaakte vluchten 
op en berekenen we hoeveel je verschuldigd bent. Natuurlijk kun je ook met eigen vervoer op en 
neer rijden. Meestal hebben we wel vrijwilligers om de bus te rijden, maar soms kan het 
voorkomen dat je een keertje chauffeur moet spelen. 
 
Accommodatie - adressen en telefoonnummers 
Je overnachtingen tijdens de cursus moet je zelf regelen! 
 



Camping Municipal Benelux Bale in Urbes, tel 0033 (0)389827876. De campingbaas spreekt 
behalve Frans ook Duits. Als je alleen een tent hebt is reserveren niet nodig, maar als je met een 
caravan komt is het beter wel te reserveren. Overigens is de camping spotgoedkoop en altijd 
beregezellig! De slagboom van de camping gaat om 22.00 uur dicht; je kunt dan nog wel te voet 
de camping op. Eventueel kun je naast de camping op het parkeerterrein een nachtje gaan staan. 
Vlak naast de camping ligt het door PaHo meest gebruikte landingsterrein van de Gustiberg. 
 
Les Volets Bleus in Urbes, tel 0033 (0) 389378073. Dit kleine hotelletje ligt vlakbij de camping 
en beschikt over 3 mooie, ruime kamers voor ca 60 euro voor een tweepersoonskamer. Prijs is 
inclusief ontbijt. Ze hebben ook een kamer voor 4 personen. E-mail: lesvoletsbleus68@yahoo.fr  
 
Auberge de France in Kruth, tel 0033 (0)389822802. Vanaf de Col du Bussang richting Fellering-
Oderen rijden en daarna de weg vervolgen naar Kruth, ongeveer 10 minuten rijden van de 
camping. Aan het begin van Kruth kom je vanzelf aan de rechterhand de Auberge tegen. 
 
Verzekering en disclaimer 
Om aan onze cursus deel te mogen nemen, ben je verplicht een reisverzekering te hebben die 
luchtsporten niet uitsluit. Je kunt zo’n verzekering desgewenst via ons afsluiten. Op dag 1 van de 
cursus dien je het ‘verzekerings- en disclaimerformulier’ ingevuld en ondertekend te overhandigen 
aan het instructieteam. Je kunt dit formulier van onze website downloaden bij ‘Inschrijven’. Je 
instructeur zal tijdens het kennismakingsgesprek om dit formulier vragen. Zonder dit ondertekende 
formulier kun je niet aan onze cursus deelnemen! Heb je een reisverzekering bij ons afgesloten dan 
hoef je slechts op ons formulier aan te vinken dat de polis via ons loopt. Verdere gegevens hebben 
we dan niet nodig. Mocht er onverhoopt iets gebeuren dan is het van cruciaal belang dat het 
instructieteam over de juiste verzekeringsgegevens en contactgegevens beschikt!! 
Iedere deelnemer is overigens via PaHo W.A. verzekerd. 
 
We raden iedereen aan om van tevoren een European Health Insurance Card (EHIC) aan te vragen, 
dit kan kosteloos via http://www.ehic.nl/ . Met dit pasje heb je zonder gezeur recht op 
noodzakelijke medische hulp in het buitenland. 
 
Betaling factuur 
Iedereen ontvangt een aparte factuur. We verzoeken je om minimaal 4 weken voor aanvang van 
de cursus het bedrag over te maken op NL29INGB0001598737, t.n.v. Paragliding Holland te 
Wateringen onder vermelding van het factuurnummer. Deelname aan de cursus is slechts mogelijk 
wanneer de gehele factuur betaald is. 
 
Radiocommunicatie 
Tijdens de cursus maken we gebruik van de legale PMR radio’s MET LPD kanalen. Doordat het in dit 
gebied druk is met radioverkeer op de PMR kanalen, gebruiken we regelmatig LPD kanalen. Je bent 
dus verplicht een radio te hebben die ook LPD kanalen heeft!!! 
 
Iedere cursist is verplicht om tijdens de cursus met een zogenaamd oortje te vliegen zodat je de 
instructies goed kunt horen. Indien je nog geen eigen oortje hebt, moet je dit oortje aanschaffen 
tijdens de cursus. Wij hebben voldoende oortjes bij ons. De kosten van het oortje (ca. 8,95 euro) 
kun je aan het einde van de cursus samen met het busgeld voldoen. Andere soorten oortjes (bv. 
iPhone koptelefoon) worden NIET geaccepteerd om reden van veiligheid en compatibiliteit met de 
radio’s. 
 
Eten, drinken en pinnen 
In Urbes (1km van de camping) is een klein winkeltje en in Fellering bevindt zich een supermarkt 
en een bank waar je met je giropas kunt pinnen. Tijdens de cursus zul je zelf voor een lunchpakket 
en drinken moeten zorgen. De campingbaas verkoopt naast het landingsterrein van de Gustiberg 
sandwiches en drinken. ‘s Avonds gaan we vaak met z’n allen uit eten (meestal rond 20.00 uur) of 
blijven we op de camping om zelf te koken (BBQ). 
 
Meenemen 
Het is verplicht om hoge berg/wandelschoenen en handschoenen (werkhandschoenen mag ook) te 
dragen bij het paragliden! Verder is het aan te raden om mee te nemen: een gladde lange broek 
(kom je makkelijker je zitje in; spijkerbroek gaat soms lastig), warme kleren en een windjack. Je 
kleren kunnen smerig worden en je schoenen nat als het gras vochtig is.  
 
Vliegen met eigen materiaal 



Indien je over een eigen scherm en een eigen harnas met noodchute beschikt, dan ben je verplicht 
ervoor te zorgen dat je materiaal voldoet aan de KNVvL eisen. Oftewel zorg ervoor dat je scherm 
binnen de keuringsdatum is en de noodchute niet langer dan een half jaar geleden is gevouwen. 
Als je nog geen brevet 2 hebt mag je uitsluitend vliegen op EN A en EN B schermen (danwel DHV 1 
of DHV 1-2). 
 
Vlieghelm 
Het is tijdens de cursussen van Paragliding Holland voor alle deelnemers verplicht om een 
goedgekeurde vlieghelm te dragen. De helm moet voorzien zijn van het EN-966 keurmerk, 
snowboard helmen voldoen daar doorgaans niet aan! Tevens is het voor piloten zonder brevet 2 
verplicht om een helm met kinbescherming te dragen. Piloten met brevet 2 raden we ook sterk aan 
om een helm met kinbescherming te gebruiken. Indien je geen eigen helm hebt, dan kun je deze 
bij ons huren. 
 
Diversen 

• Het instructieteam kan je tijdens de cursus altijd adviseren over schermen, harnassen, 
vario’s, radio’s en dergelijke. Kijk ook eens op onze website onder Shop voor alle producten 
die we in huis hebben en kom gerust eens langs om het uit te proberen. Als je tijdens de 
cursus een specifieke glider wilt uitproberen, laat ons dit dan ruim van tevoren per e-mail 
weten. 

• Op onze website (http://www.paragliding.nl/theorieboeken/knvvl_theorieboek.php ) kun je 
een praktisch theorieboek downloaden: we raden je ten zeerste aan dit alvast door te 
nemen! 

 
Slecht weer? 
Zoals we allemaal weten is onze sport afhankelijk van de weergoden. Paragliding Holland beslist bij 
Vogezen cursussen altijd op de woensdag voor de cursus of het wel of niet door kan gaan. Mochten de 
vooruitzichten er slecht uitzien dan cancelen we het weekend en ontvang je als deelnemer een 
tegoedbon voor het volledige cursusbedrag dat je weer kunt gebruiken voor je volgende bergcursus. 
De tegoedbon blijft 3 jaar geldig na datum van afgifte dus je hebt ruim de tijd om dan weer een 
andere cursus uit te kiezen. 
 
See you in the sky! 
 


