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Zwemmen is een onderdeel van de Survival

Circa 1500 leerlingen en ouders uit de 
gemeenten Peel en Maas, Venlo en 
Beesel bezoeken de groeve Belfeld om 
hun grenzen te verleggen tijdens de 
jaarlijkse EuroParcs Scholen Survival. 
Een spectaculaire outdoor mud run 
georganiseerd voor kinderen uit groep 
acht compleet met wandel- en moun-
tainbikeroutes en opdrachten.

Geert Hovens is coördinator bij Euro-
Parcs Scholen Survival en heeft in zijn 
carrière altijd de focus gelegd op sport 
en sportbegeleiding. Inmiddels is hij 
gepensioneerd maar nog altijd actief 
binnen de kerngroep van de Survival. 
Hovens vertelt: “Het doel van het evene-
ment is om groep acht kinderen, die de 
basisschool bijna verlaten, een unieke 
ervaring mee te geven. Ze zijn dicht-
bij de natuur en werken samen in een 
uitdagende omgeving.” Hovens licht toe: 
“We zijn er 30 jaar geleden mee begon-
nen toen ik gym consulent was voor de 
gemeente Peel en Maas. We hebben de 
18 basisscholen uit diezelfde gemeen-
te toen uitgenodigd om mee te doen 
met de EuroParcs Scholen Survival. 
Tegenwoordig doen er 37 scholen mee 
en komen er rond de 1150 leerlingen 
en met de ouders erbij kom je op ruim 
1500 mensen die de groeve bezoeken in 
4 weken tijd verspreid over 18 dagen.”

Inmiddels is het 2022 en staat er een or-
ganisatie die bestaat uit een kerngroep 
en de voorzitter Ronald van den Berg. 
Van den Berg is, net als Hovens vroeger, 
ook gym consulent bij de gemeente 
Peel en Maas. Tegenwoordig zijn de dra-
gers van het evenement de gemeenten 

Peel en Maas, Venlo en Beesel. Zij finan-
cieren en faciliteren mankracht zoals 
gymleraren. Bij EuroParcs Maasduinen, 
dat op korte afstand van de groeve ligt, 
starten de kinderen met de mountain-
bike route en opdrachten. Daarnaast 
kunnen ze kosteloos gebruik maken van 
de animatieruimte.

Hovens vertelt: “Met Joep, de voorman 
van de groeve, heb ik inmiddels een 
jarenlange samenwerking opgebouwd. 
We kennen elkaar goed en ik meld me 
wekelijks bij hem tijdens het evenement. 
Het evenement vindt plaats aan de 
zuidkant van de groeve. Oude machines 
zijn daar onderdeel van het decor van 
de route geworden. We hebben samen 
extra gelet op de veiligheid van het 
evenement en waar nodig helpt Joep 
ons om de route goed in te richten door 
bijvoorbeeld zand te verplaatsen.”

Hovens legt uit: “In de oude zandberg 
van de groeve hebben we een route 
gemaakt en we bouwen er een doolhof 
met 250 pallets. De pallets worden door 
onder andere Karwei en Fontys beschik-
baar gesteld. Gemeente Venlo haalt ze 

voor ons op en brengt ze naar de groe-
ve. Zodra het Sint Maartensfeest start 
worden er ook traditiegewijs grote vuren 
gemaakt. Voor deze vuren kunnen ze de 
pallets goed gebruiken en de Sint Maar-
tens feestorganisatie komt de pallets na 
afloop van ons evenement weer opha-
len. Zo zorgen we er samen voor dat 
de materialen van het evenement duur-
zaam en lokaal worden hergebruikt.”

De steilrand van de groeve vertegen-
woordigt het hoogteverschil in het 
Maasdal en is ontstaan uit oude oevers 
van miljoenen jaren geleden. De steil-
rand is op sommige plaatsen wel 60m 
hoog. De groeve schuift steeds verder 
op richting Tegelen. De groeve is be-
gonnen daar waar nu de camping ligt. 
Hovens concludeert: "Wij zitten in het 
meest zuidelijke puntje van de groeve 
waar geen activiteiten meer plaatsvin-
den. Het evenement wordt buiten het 
vogelbroedseizoen georganiseerd en uit 
de buurt van kwetsbare natuur. Dit alles 
maakt dat deze locatie perfect is voor 
de wandel- en mountainbikeroutes van 
EuroParcs Scholen Survival.”
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