Skivereniging Regio Zwolle

Bewaarboekje 2021-2022

E-mail algemeen : info@skiverenigingzwolle.nl
Website
: www.skiverenigingzwolle.nl

Skivereniging Regio Zwolle
Bestuur
Voorzitter:

Peter Hiemstra

Secretaris, Trainingen en Website:
Penningmeester, Reizen en Ledenadministratie:
Lid

Sanny Kolkman
Pierre Meurs
Gerard Harbrink

Commissie
Reiscommissie:

Pierre Meurs

Evenementencommissie:
Gerard Harbrink

travel.skiverenigingzwolle@gmail.com

info@skiverenigingzwolle.nl ovv activiteitencommissie

Trainers
In het seizoen 2020/2021 zijn zowel Anja als Nico gestopt als trainer voor de skivereniging.
Eerder hadden Amanda en Martijn Geertsema al aangegeven de trainingsactiviteiten niet meer te gaan
invullen.
We hadden aan het einde van het seizoen voor de zondag nog maar 1 trainer over. De zaterdag wordt
verzorgd door Martijn Campman. Tot overmaat van ramp heeft Gerrit Douma een schaatsongeluk gehad in de
winter van 2021. Wij, als bestuur maakten ons ernstige zorgen. Gelukkig is Gerrit in de zomer zover hersteld
dat hij weer trainingen kan geven. Gerrit heeft aangegeven ,zoveel als mogelijk, op zondag de training te
willen verzorgen om ons uit de brand te helpen. Gelukkig hebben we sinds de eerste helft van oktober er weer
trainers bij.
We hebben Malou Eisen en Marieke Stolte als vaste trainers kunnen verwelkomen en Saskia Steen is bereid
in te vallen, mocht het nodig zijn. Hiermee is de zondag training verzekerd van een goede training.
We zijn blij met de nieuwe trainers en trots op onze oude trainers. We wensen de nieuwe trainers en
natuurlijk ook de oude trainers een fijn seizoen toe!
De deelnemers van de woensdag hebben nog geen zekerheid. De woensdagtraining gaat naar een andere
locatie. Het is nog niet duidelijk of de vaste trainster meegaat naar die locatie.
Zaterdag: 1

Martijn Campman

Zondag: 1 Gerrit Douma
2
Malou Eisen
3
Marieke Stolte
4
Saskia Steen ( reserve)
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oktober 2021

Naar het nieuwe normaal …?
Vergeleken met het bewaarboekje van vorig
jaar zitten we nu in golf vier van de
coronapandemie.
Ik denk dat
al onze leden nu gevaccineerd zijn tegen
Covid-19, maar dat betekent nog niet dat we
weer onbezorgd kunnen gaan skiën.
Als de huidige regels in Oostenrijk standhouden moeten we komende winter in de skilift een FPP2-mondkapje
dragen, bij restaurants (en après-ski) onze internationale QR-code tonen en verder zijn algemene hygiëne
maatregelen van toepassing. Daar valt prima mee te leven. Het is in ieder geval erg goed nieuws dat we komend
seizoen weer kunnen wintersporten, na een seizoen pauze.
Een goede voorbereiding voor de wintersport blijft als altijd heel belangrijk. Door trainingen aan te bieden helpt
onze vereniging de leden een zo goed mogelijke fysieke gesteldheid te bereiken, om de kans op een blessurevrije
week te verhogen. Niet alleen gezond, maar samen trainen is ook gezellig.
Op een website over wintersport (https://skiinformatie.nl/) in Oostenrijk las ik dat er komende winter geen
capaciteitsbeperkingen bij skiliften zullen zijn. Naast de gebruikelijke voorbereiding op de wintersport blijft het
dus wel van belang om goed de van toepassing zijnde coronamaatregelen in de gaten te houden.
Mede namens het bestuur van de Skivereniging Regio Zwolle wens ik jullie een goede wintersport toe, maar
bovenal een goede gezondheid

Wintersport in corona-tijd

Met sportieve groet,
Peter Hiemstra
Voorzitter Skivereniging Regio Zwolle
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Sneeuwfit
De perfecte voorbereiding op de wintersport.

Het plezier begint op de Agnietenberg en in de sportschool!!!
Je voorbereiden op de wintersport, dat doe je niet zo snel als je alleen bent. Maar ja, wintersport is wel sport!
Met bijbehorende blessurerisico’s, zeker als je uit het niets ineens een helling afraast. SneeuwFit is hard
werken op je eigen niveau. Met een trainer die je helpt bij het opbouwen van je conditie, ook doordat er
verschillende activiteiten zijn per training. Buitentraining is ook meteen van de natuur genieten en dat doe je
niet alleen tijdens de wintersportvakantie.

Verzekerd van voorpret
Serieus trainen en lol hebben. Wandelaars kijken je soms met grote verbaasde ogen aan als je op je hurken
door het bos springt. Die ene (of voor enkelen meer) week in de sneeuw is toch plezierig om optimaal te
benutten. Om soepel beneden te komen en niet halverwege de week een time-out te moeten nemen, is een
goede voorbereiding van belang.
Beginnen voor de lol, iets doen op sportgebied, geen saaie repeterende oefeningen in je eentje. Gewoon, met
een groep mensen die een vlokje sneeuw ook wel kunnen waarderen en alvast die voorpret hebben tijdens het
oefenen. Tijdens de vakantie ontdekken dat je eigenlijk veel meer waar voor je geld hebt, omdat je lekker fit
bent.

Fit op wintersport
Bij het wintersporten gebruik je spieren die je normaal weinig gebruikt. Sneeuwfit traint juist die spieren
door het nabootsen van de bewegingen van het skiën, snowboarden of langlaufen.
Sporten op hoogte kun je nauwelijks vooraf trainen. Het is daarom van belang dat je ter plaatse tijd neemt om
te acclimatiseren en dat je bijvoorbeeld je eerste afdaling op een blauwe piste maakt. Je algemene conditie op
peil brengen en je spieren versterken die je juist bij het wintersporten gebruikt, kan prima, vooraf op de
Agnietenberg
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Conditietraining voor iedereen op elk niveau
Sneeuwfit is voor iedereen, jong of oud. Kies een kortdurende trainingscyclus, ter voorbereiding op de
wintersport zelf of volg het hele jaar door trainingen. Je traint op je eigen niveau. Binnen of buiten. Houd je
niet van hardlopen, of herstel je van een blessure, dan is de basistraining in combinatie met “Snowwalk” een
goede training. Voor een actievere training kies je voor de gevorderde groep, waarbij het opbouwen van je
conditie en het versterken van je spieren centraal staat. Bij deze groep ligt de nadruk wat meer op
(hard)lopen.

De Binnenlessen
De binnenlessen worden voorlopig nog gegeven in het
Squash & Cardiofit Centrum Zwolle. De lessen worden
gegeven door een deskundige en gediplomeerde
skifitnesstrainer en zijn gerichtop conditieverbetering, het
versterken van de bij het skiën gebruikte spieren, het oefenen
van skitechnieken en het voorkomen van skiblessures.
De lessen duren 60 minuten.

Squash & Cardiofit Centrum Zwolle gaat verhuizen en wij verhuizen mee. Wanneer de verhuizing
gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk, waarschijnlijk in december. Na de verhuizing vindt de
binnentraining plaats in de nieuwe sporthal Victorium aan de Boerendanserdijk 47 te Zwolle.
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WAAR

WANNEER
SOORT LES
EERSTE LES
LAATSTE LES
GEEN LES
AANTAL LESSEN
CURSUSNUMMER
KOSTEN Cursus
Contributie

Squash & Cardiofit Centrum, Dobbe 69, Zwolle
{Nieuwe locatie: Sportcentrum Victorium, Boerendanserdijk 47
te Zwolle)
woensdag 19.00 - 20.00 uur
Binnentraining: skifittraining
22 september 2021
14 april 2022
30
1
Heel seizoen €125,Half seizoen €75,- (sept.- dec. / jan. – april)
Als lid van de Nederlandse Skivereniging betaalt u € 15,contributie voor de Skivereniging Zwolle. Bent u geen lid van de
NSkiV dan betaalt u € 30,- contributie. Deze kosten komen
bovenop de cursuskosten.
Bij machtiging tot automatische afschrijving ontvangt u € 5,reductie.

De Buitenlessen
We geven de buitentrainingen in het bosgebied bij de “De Agnietenberg” te Zwolle.
Oefeningen in het bos of op een bospad zijn minder belastend voor de gewrichten dan oefeningen of
lopen op een verharde weg. Waar mogelijk wordt in groepen van verschillend niveau en met
verschillende doelstellingen getraind. Krachttraining en duurtraining worden volgens een vooraf
opgesteld trainingsschema gegeven. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de hellingen of glooiingen
in het terrein.
Voor de zaterdagmorgen is het verzamelpunt Theehuis ‘De Agnietenberg” te Zwolle.
WAAR
WANNEER
SOORT LES
EERSTE LES
LAATSTE LES
GEEN LES
AANTAL LESSEN
CURSUSNUMMER
KOSTEN Cursus
Contributie

Theehuis “De Agnietenberg” te Zwolle
Haersterveerweg 23, Zwolle
Zaterdag, 9.00 - ca. 10.00 uur
Buitentraining: sneeuwfit
25 september 2021
16 april 2022
25 december 2021 + 1 januari 2022
28
2
Heel seizoen €100,Half seizoen €60,- (sept.- dec. / jan. – april)
Als lid van de Nederlandse Skivereniging betaalt u € 15,contributie voor de Skivereniging Zwolle. Bent u geen lid van de
NSkiV. dan betaalt u € 30,- contributie. Deze kosten komen
bovenop de cursuskosten.
Bij machtiging tot automatische afschrijving ontvangt u € 5,reductie.
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Het verzamelpunt voor de zondagmorgen is de parkeerplaats van voetbalvereniging HTC,
Brinkhoekweg 200, 8034 PC Zwolle
WAAR
WANNEER
SOORT LES
EERSTE LES
LAATSTE LES
GEEN LES
AANTAL LESSEN

Vanaf de parkeerplaats HTC, Brinkhoekweg 200 Zwolle
Zondag, 10.00 - ca.11.00 uur
Buitentraining, sneeuwfit
19 september 2021
10 april 2022
26 december 2021
29
2 Groepen met verschillend ambitieniveau.
BIJZONDERHEDEN
Maximale groepsgrootte 20 personen
CURSUSNUMMER 3
KOSTEN Cursus
Heel seizoen €100,Half seizoen €60,- (sept.- dec. / jan. – april)
Contributie
Als lid van de Nederlandse Skivereniging betaalt u € 15,contributie voor de Skivereniging Zwolle. Bent u geen lid van de
NSkiV. dan betaalt u € 30,- contributie. Deze kosten komen
bovenop de cursuskosten.
Bij machtiging tot automatische afschrijving ontvangt u € 5,reductie.
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Voor de eerste keer deelnemen
Het formulier om je aan te melden is te vinden bij het menu “ lidmaatschap”
De website is te vinden op www.skiverenigingzwolle.nl

We verzoeken je het aanmeldings- + toestemmingsformulier volledig ingevuld op de eerste
training in te leveren!

Hoe meer zielen hoe meer vreugd
Om de continuïteit te waarborgen en de club financieel gezond te houden is het belangrijk dat we voldoende
deelname hebben aan de trainingen. Neem na de zomervakantie dan ook gerust eens familie, vrienden of
kennissen mee naar één van de trainingen!

Minimale deelname
Mochten zich plots veel mensen afmelden voor een training, dan kunnen wij een training schrappen.
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Wil je ter voorbereiding alvast genieten van Winterse maaltijden
Kaiserschmarrn met appelcompote en vanillesaus van de site - Zoete Zusjes
https://zoetezusjes.nl/kaiserschmarrn-met-appelcompote-en-vanillesaus
Kaiserschmarrn met appelcompote en vanillesaus
Voorbereidingstijd 15 minuten
Bereiden 10 minuten
Ingrediënten
6 eieren 120 gram suiker 100 gram bloem 200 milliliter volle melk 3 Elstar appels 2 el suiker 1 vanillestokje
150 milliliter slagroom

Snijd de appels in stukjes. Doe de
stukjes appel in een pan met een klein laagje water en twee eetlepels suiker. Breng de appels aan de kook.
Laat ze zachtjes met de deksel op de pan ongeveer een 15 minuten koken. Tijdens het komen goed
doorroeren. Als de appels droog koken voeg een beetje water toe. Zet het vuur uit als de appelcompote klaar
is.
Schenk de slagroom in een pannetje en breng aan de kook. Splits twee eieren. Je hebt de eidooiers nodig.
Klop de eidooiers los met een garde en 60 gram suiker. Schraap het vanillemerg uit het vanillestokje. Bewaar
het vanillestokje. Voeg het merg aan de eidooiers toe. Laat de slagroom een klein beetje afkoelen. Voeg toe
aan de eidooiers en klop door. Giet het mengsel terug in de pan. Voeg het vanillestokje toe. Laat de saus
indikken op een laag vuurtje. Klop telkens goed door. De saus mag niet koken. Houd er rekening mee dat de
saus nog iets verder indikt als hij afkoelt
Voor de pannenkoekenreepjes: Splits je 4 eieren. De eidooiers klop je in een kom romig samen met 60 gram
suiker. Voeg dan de melk, bloem en een snuf zout toe. Klop in een schone kom de eiwitten stijf. Spatel
voorzichtig de eiwitten door het beslag. Smelt een klontje boter in een koekenpan. Giet de helft van het
beslag in de pan. Bak op laag vuur 3 minuten. Draai de pannenkoek om. Snijd hem in reepjes en bak de
reepjes nog 3 minuten. Bestuif de kaiserschmarrn met poedersuiker Serveer de reepjes pannenkoek met de
appelcompote en de vanillesaus en eventueel rode jam.
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Gröstl, eenpansgerecht uit de Alpen (bron: smulweb)
Ingrediënten 4 personen
800 gr aardappels, liefst vastkokend, 2 grote uien, gehalveerd, 1 teen knoflook, geperst, 250 gr mager gerookt
ontbijtspek, 250 gr kastanje champignons, shiitake of witte champignons, roomboter, half bosje peterselie,
gesnipperd, 4 eieren, vers gemalen zwarte peper, zeezout, zonnebloemolie of olijfolie
Bereidingswijze
Schil de aardappels, kook ze bijna gaar in zout water en snijd in schijfjes of blokjes. Uien in halve ringen
snijden, knoflook persen. 2 pannen nemen met klontjes boter, bak in de ene pan de aardappels en in de andere
de uien. Doe dan de gebakken uien bij de aardappels. Spek in grove reepjes snijden en krokant bakken in de
uien pan en uitnemen. Paddenstoelen in plakjes snijden en in uienpan in wat boter of olie met knoflook mooi
garen. Doe met spekjes bij de aardappels. Bak nu 4 mooie spiegeleieren, snipper peterselie, doe bij de
aardappels en breng hoog op smaak met peper en zout. Leg tenslotte de spiegeleieren bovenop (beetje zouten
nog). Serveer de pan in z'n geheel op de tafel, schep op en eet smakelijk.

Heerlijke knoflooksoep (bron: smulweb)
Ingrediënten 8 personen
1 ui - 6 teentjes knoflook - 500 gr aardappelen - 1 prei/wortelen/selderij - 750 gr groentebouillon/fond - evt.
kruiden peterselie/bieslook - peper - zout - creme fraiche
Benodigdheden pan, snijplank, mes, staafmixer
Bereidingswijze
Groenten wassen en in blokjes snijden (grof) In boter stoven ( eerst ui, prei en knoflook)
daarna de wortelen aardappelen en selderij erbij. met groentebouillon overgieten ( ik heb deze gemaakt met
groentebouillonblokken)
ca 30 minuten zachtjes koken, na 25 minuten de creme fraiche erbij doen.
Soep mixen en op smaak maken met peper, zout en evt bieslook en peterselie

Hongaarse goulash
10 personen
Bereidingstijd meer dan 2 uur
Ingrediënten: 1400 doorregen runderlappen, boter, 100 gram spekjes, 2 grote uien, 8 paprika's (mix),
4 tenen knoflook, 1,5 eetlepel paprikapoeder, 1 eetl
chilipoeder, 2 blikjes tomatenstukjes, 2 dl rode
wijn, 4 dl bouillon, 4 theel tijm, 8 aardappels, 500
gr sperziebonen
Bereidingswijze
Snij het vlees is stukken. Snipper de ui en de
knoflook. Was de paprika's, haal de zaadjes er uit
en snij in stukken.
Doe de tomatenblokjes in de grote soeppan. Als dit
warm is, voeg de wijn en bouillon toe. Voeg de
tijm toe en zet deze pan op het sudderpitje met de
vlamverdeler. Bak ondertussen het vlees in de
bakpan in porties bruin. Doe het vlees pas in de
pan als het schuim van de boter is weggetrokken
(grote pit, hoog vuur!). Doe de porties vlees steeds als ze bruin zijn in de grote soeppan. Als al het vlees is
aangebraden, fruit dan de ui en de knoflook in dezelfde bakpan. Doe ook in de soeppan.
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Bak nu de paprika zacht, doe hier de paprikapoeder en chilipoeder bij en voeg dit toe aan de soeppan. Laat
alles 3 uur sudderentotdat het vlees echt gaar is.
Schil de aardappels en snij deze in blokjes. Haal de boontjes af, was ze en snij deze in drieën. Als het vlees
gaar is, voeg dan de aardappels en de sperziebonen toe. Laat dit nog 45 minuten meesudderen.
Het is echt belangrijk om het vlees in bescheiden porties op hoog vuur aan te braden. En om te wachten tot de
boter is uitgeschuimd. Doe je dat niet, dan wordt je vlees niet gebakken maar gekookt. Alle vocht loopt uit
het vlees en het vlees wordt taai.
Bron : Blue band boek

Zwitserse Alpenmacaroni (Älplermagronen)
ZWITSERS, HOOFDGERECHT 30-60 MIN.
TIP: Met een 'restje' van deze (of andere pasta) kun je een heerlĳk roerei of omelet maken
4 personen
400 gram aardappelen, geschild en in blokjes gesneden - 300 gram Magronen ( maar kan ook heel goed met
bv. Pipe Rigate, Rigatoni, Tortiglione, Penne of een ander soort macaroni) - 2 uien 1 teen knoflook - 250
gram gerookte spekreepjes - 300 gram geraspte Zwitserse kaas (bv. Gruyère) - 200 ml slagroom - 100 ml
melk - peper, zout en nootmuskaat
Bereidingswijze - Schil de aardappelen en snĳ ze in blokjes. Kook de aardappelblokjes en de pasta gaar. Bak de spekreepjes krokant, je hebt hiervoor geen boter of olie nodig, snĳ de ui in halve ringen en hak de
knoflook fijn en voeg deze beide toe aan de spekreepjes. Bak tot ze glazig zĳn. - Giet de aardappelen en pasta
af en laat ze goed uitlekken, en schep dit door het spek, ui, knoflook mengsel. - Meng er de helft van de
geraspte kaas doorheen en doe het geheel in een Ovenschaal. - Meng zout, peper en nootmuskaat door het
room/melk mengsel en verdeel dit over de ovenschaal. - Strooi de rest van de kaas eroverheen en zet het
geheel 15 tot 20 minuten in een voorverwarmde oven op 180 graden. - De Älplermagronen zĳn klaar als de
kaas gesmolten is en een mooi bruin korstje heeft gekregen. Serveertip Dit traditionele gerecht wordt in
Zwitserland altĳd geserveerd met appelmoes.
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Wat is het
Pistengütesiegel?
Misschien gaat er bij het woord
‘Pistengütesiegel’ niet direct een belletje
bij je rinkelen, maar toch beschikt het
grootste deel van de Oostenrijkse
skigebieden erover. Wat is zo’n
‘Gütesiegel’ precies en wat zegt het over
de pistes in een skigebied?

Wat houdt een
Pistengütesiegel in?
Een Pistengütesiegel is een keurmerk voor de pistes in skigebieden. Op bijna iedere pistekaart
staat deze afgebeeld, voorzien van de jaartallen van het lopende winterseizoen. Met name in
Oostenrijk komen deze keurmerken, die sinds de jaren zeventig worden uitgeven, voor. Het
uitgeven gebeurt door een brancheorganisatie of door de overheid, in de meeste gevallen de
regering van de deelstaat waarin het skigebied zich bevindt. Van de negen Oostenrijkse deelstaten
hebben er vier een eigen Pistengütesiegel: Vorarlberg, Tirol, Steiermark en Kärnten. De deelstaat
Salzburg beschikt vreemd genoeg niet over een Pistengütesiegel. Heeft zo’n keurmerk nu echt
waarde voor de wintersporter die nog twijfelt over zijn bestemming? Kun je er niet van uitgaan dat
een skigebied, wil het blijven concurreren, sowieso zijn zaakjes op orde heeft qua infrastructuur en
veiligheid? We duiken wat dieper in de voorwaarden.
Piste-indeling volgens het Tiroler Pistengütesiegel:





Blauw: de helling en dwarshelling mag niet steiler zijn dan 25%, met uitzondering van korte
pistestukken in open terrein;
Rood: de helling en dwarshelling mag niet steiler zijn dan 40%, met uitzondering van korte
pistestukken in open terrein;
Zwart: hellingen die de maximale waarden voor rode pistes overschrijden zijn zwart.

Controle
De onafhankelijke organisaties achter de keurmerken controleren de skigebieden ieder jaar op een
aantal pistegerelateerde zaken en geven, wanneer alles volgens de maatstaven is ingericht, het
keurmerk af voor het volgende winterseizoen. De voorwaarden voor het verkrijgen van een
Pistengütesiegel en de organisatie erachter verschillen dus per deelstaat. Alle Pistengütesiegel
hebben echter hetzelfde doel: het invoeren van uniforme veiligheidsstandaarden. Als het skigebied
hieraan voldoet, mag het het keurmerk dragen, gebruiken in reclame-uitingen en afbeelden op
pistekaarten. Er zijn veiligheidsmaatregelen op verschillende terreinen waarvoor richtlijnen zijn
opgesteld. Niet alleen voor de pistes, maar ook voor de voorbereiding en controle van pistes en
voor de pistereddingsdienst.
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Pistevoorwaarden
Een van de terreinen waarop het Tiroler Pistengütesiegel eisen stelt, is de indeling van de pistes
naar moeilijkheidsgraad, met de bekende kleuren blauw, rood en zwart, waarbij wordt aangegeven
wanneer een piste in een categorie valt. Naast de markering van de piste zelf, ziet het keurmerk
ook toe op de markering van gevaarlijke situaties zoals kruisingen met andere pistes, skiwegen of
liften. En er zijn richtlijnen voor het aangeven van liftpalen, bomen, rotsen en andere hindernissen
op de piste. Het is tevens verplicht grote overzichtsborden te plaatsen bij dalstations en/of
verzamelpunten op de berg die alle informatie bevatten die wintersporters nodig hebben om veilig
onderweg te kunnen zijn.
Zwitserland heeft de Geprüfte Pisten

Eisen aan de pistedienst
De pistedienst in een skigebied draagt zorg voor een
juiste markering, signalering, oriëntering en
bewegwijzering in een skigebied en is daarmee
verantwoordelijk voor het implementeren van al deze
maatregelen. De pistedienst draagt ook zorg voor het
prepareren van de pistes en is verplicht om de pistes in
goede staat te houden (situaties van extreme sneeuwval
uitgezonderd). Daarnaast is men verantwoordelijk voor de controle van de pistes; dit betreft zowel
de controle na sluitingstijd zodat alle wintersporters veilig beneden zijn gekomen, als de controle
van de eerdergenoemde veiligheids- en signaleringsmaatregelen.
Naast een pistedienst is een skigebied met het Tiroler Pistengütesiegel verplicht om over een
pistereddingsdienst te beschikken. Dit zijn gekwalificeerde mensen die bij een ongeval op de piste
te hulp schieten en de gewonde wintersporter indien nodig in een ‘banaan’, met een
sneeuwscooter of met een helikopter de berg af transporteren. Zij moeten alle dagen dat het
skigebied open is paraat staan om ondersteuning te kunnen verlenen.
Tot dusver hebben we het hier alleen gehad over Oostenrijk, maar andere Alpenlanden hebben
inmiddels iets soortgelijks, al wordt er daar wat minder ruchtbaarheid aan gegeven. In
Duitslandwordt sinds de winter van 2009-2010 het ‘Prädikat Geprüftes Skigebiet’ (PGS), uitgegeven
door de Stiftung Sicherheit im Skisport (SIS), in samenwerking met de Deutschen Skiverband (DSV)
en hetVerband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS). In Zwitserland is het de
brancheorganisatieSeilbahnen Schweiz (SBS) die een certificaat voor ‘Geprüfte Pisten’ afgeeft. De
zaken waarop gecontroleerd wordt hebben ook hier te maken met richtlijnen en standaarden
omtrent veiligheid opde pistes. De maatregelen die een skigebied moet treffen om het certificaat te
krijgen zijn in grote lijnen hetzelfde als in Oostenrijk, al kan de uitvoering per land verschillen.
Frankrijk beschikt niet over een dergelijk certificaat, al zijn er wel twee algemeen gehanteerde
normen opgesteld om de markering en signalering, oriëntering en veiligheid op de pistes te
reguleren. Waar het in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland gaat om vrijwillige certificaten en
keurmerken, is men in Italië nog een stapje verder gegaan. In Italië zijn dit soort
veiligheidsmaatregelen eind 2003 in de formele wetgeving opgenomen en zijn skigebieden dus
wettelijk verplicht om de veiligheidsmaatregelen op orde te hebben.
Bron: https://www.wintersport.nl/weblog/bericht/506286/wat-is-het-pistengutesiegel
E-mail algemeen : info@skiverenigingzwolle.nl
Website
: www.skiverenigingzwolle.nl
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De Pistepaal geeft soms meer info dan je denkt.
Bron: https://www.wintersport.nl/weblog/bericht/416019/pistepaaltjes-een-bron-van-informatie
Als je precies wilt weten waar in een skigebied je bent heb je soms een aardig gevoel voor oriëntatie nodig.
Zeker met slecht weer is het soms best even nadenken om jezelf te oriënteren. Als er ook nog eens verse
sneeuw is gevallen is het erg lastig om überhaupt te weten of je nog wel op een piste bent. Pistepaaltjes
kunnen je van veel informatie voorzien. Vooral in Frankrijk geven deze bordjes genoeg informatie om jezelf
perfect te oriënteren. In de andere Alpenlanden is de informatie duidelijk minder goed helaas.
Het eerste wat je ziet op een pistebordje is de kleur van de piste. Makkelijk om snel te zien welke
moeilijkheidsgraad de piste heeft waar je bent. Vaak, in Frankrijk altijd, zijn de paaltjes naast de piste, ook
zonder bordje, in de kleur van de piste.
In Frankrijk hebben pistes allemaal namen. Deze namen staan ook op de pistebordjes naast de piste. Deze
namen kunnen van alles zijn. Ze zijn vernoemd naar beroemde skiërs, opvallende bergen, namen uit oud
dialect en ook heel vaak namen van bergdieren. Elk gebied heeft wel een ‘chamois’ (gems) of een ‘marmotte’
(marmot). Je hoeft alleen even op het bordje te kijken om te weten op welke piste je staat. Persoonlijk vind ik
dit soort namen ook leuker dan de kille cijfers die in Oostenrijk regelmatig als aanduiding worden gebruikt.
In Italië staan er ook nummers, en soms een naam, op de pistebordjes. In Zwitserland is het een potpourri wat
je als aanwijzingen op de borden vindt. Zo staan er soms alleen richtingspijlen, soms de namen van de pistes
en soms staat alleen aangegeven waar de piste heengaat.
In samengestelde skigebieden staat ook vaak de naam van het deelgebied op het bord. Handig om te weten in
welk deel van het gebied je zit. Let hier op als je een skipas hebt die maar in een deel van skigebied geldig is.
Cijfers op pistenbord in Frankrijk
Toch zie je in Frankrijk ook cijfers op de pistebordjes staan. Deze kun je zien als hectometerpaaltjes langs de
snelweg. Deze geven namelijk aan op welk punt je op de piste bent en hoe lang de piste ongeveer is, neem de
vergelijking van de hectometerbordjes niet al te letterlijk want ze staan niet precies om de 100 meter. Na
bordje 1 ben je aan het einde van de piste. Erg handig om precies je positie door te geven aan vrienden of bij
een ongeluk aan de pisteredding, of gewoon om te weten hoever je nog moet. Geen enkel ander Alpenland
gebruikt dit op precies dezelfde manier. Ik begrijp niet waarom want het is handige informatie.
Bij een redding is het, in Frankrijk handig om het pistebord-nummer door te geven
Als we het toch over bergredding hebben, aardig wat gebieden hebben op de bordjes het nummer van de
pisteredding staan. Dit is (helaas) in geen enkel land verplicht, maar mocht je getuige zijn van een ongeluk en
het noodnummer niet weten dan is het de moeite waard om even op het pistebordje te kijken. Mocht het er
niet op staan dan staat het altijd op de pistekaart, maar dat terzijde.
Palen in één kleur, rode piste, en deze palen staan dus links; pistepaal in twee kleuren dus paal staat rechts
Bovenstaande zal voor veel wintersporters niet nieuw zijn. Iets wat veel wintersporters echter niet weten is
dat je in Frankrijk aan de pistepaaltjes ook altijd kunt zien aan welke kant van de piste ze staan. Vooral
tijdens mistig weer kan dit het verschil betekenen tussen veilig op de piste blijven of zonder het te weten van
de piste af geraken. Aan de rechterkant van de piste staan palen met twee kleuren. De bovenkant van de
pistenpaal heeft een andere kleur. Normaal gesproken fluoriserend oranje. Deze paaltjes moet je dus rechts
van je houden op op de piste te blijven.
In Wallis (niet heel Zwitserland) zijn de stokken aan de rechterzijde van de pistes voorzien van ongeveer 1
meter fluoriserende verf. Aan de andere kant is dit dertig centimeter. In andere delen van Zwitserland,
Oostenrijk en Italië wordt er geen onderscheid gemaakt of bepaalde pistepaaljes links of rechts staan, in
tegenstelling tot Frankrijk is er geen wettelijke verplichting toe. Mochten bepaalde skigebieden dit wel doen
(uit eigen beweging) dan staat het aangegeven op de pistekaart.
E-mail algemeen : info@skiverenigingzwolle.nl
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Zwart-gele paaltjes
Dan zijn er nog de zwart-gele paaltjes. Deze staan naast (of op) een piste om een direct gevaar aan te geven.
Dit kan van alles zijn. Een ijsplaat, een kuil/gat of stenen. Als je dus zo’n zwart-gele paal op de piste ziet is
het verstandig om vaart te minderen en er langzaam en voorzichtig langs te skiën. Als deze palen aan de rand
van de piste staan dan geven ze aan dat er direct naast de piste een gevaarlijke situatie is (buiten eventueel
mogelijk lawinegevaar). Aan de rand van de pistes, bij gevaarlijke situaties zie je vaak ook extra
waarschuwingsborden, netten en touwen.

Evenementen
Algemene ledenvergadering op dinsdag 26 oktober 2021
Op dinsdag 26 oktober 2021 houden we vanaf 20.00 uur onze algemene ledenvergadering in de kantine van
voetbalvereniging HTC, Brinkhoekweg 200, 8034 PC Zwolle.
U wordt van harte uitgenodigd.
De agenda wordt twee weken voor de datum van de algemene ledenvergadering op onze website geplaatst.
U ontvangt tevens een herinneringsmail voor deze vergadering.

Kerstwandeling op zondag 19 december 2021
De jaarlijkse kerstwandeling wordt georganiseerd door de evenementen commissie. Zij zoekt weer een
wandeling uit in een bosrijke omgeving en na afloop trakteert de Skivereniging op
Nadere informatie omtrent locatie, tijd en lengte van de wandeling volgt zodra deze bekend is.
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Nieuwjaarsreceptie op zondag 2 januari 2022
De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op zondag 2 januari 2022 van 16-18 uur.

www.agnietenberg.nl

Fietstocht op zondag 1 mei 2022
Traditiegetrouw sluiten we het seizoen af met een mooie fietstocht van ca. 35 km.
Deze zal op 1 mei 2022 worden georganiseerd.
Ook hierover kun je tegen die tijd meer informatie verwachten.
E-mail algemeen : info@skiverenigingzwolle.nl
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WINTERSPORTREIS ZWIESELSTEIN VAN 21 T/M 30 JANUARI 2022

Beste skiliefhebbers,
De reiscommissie van de Skivereniging Regio
Zwolle heeft voor de skireis in januari 2022 na
de door de coronapandemie helaas uitgevallen
skireis van januari 2021 wederom gekozen
voor het skigebied van Sölden en ObergurglHochgurgl in het Ötztal in Oostenrijk. We gaan
van vrijdag 21 t/m zondag 30 januari 2022
naar hotel Gasthof Brückenwirt in
Zwieselstein.

Skigebied Sölden
Het skigebied van Sölden ligt tussen 1350 m en
3249 m, heeft 144 km pistes en bestaat uit een
zogenaamd winterskigebied en
gletsjerskigebied. Het winterskigebied bestaat uit het Gaislachkogl gebied en het Giggijoch gebied. Ze zijn
met elkaar verbonden. Het gletsjerskigebied bestaat uit de Rettenbachgletsjer en de Tiefenbachgletsjer die via
een skitunnel met elkaar zijn verbonden.
Het winterskigebied en de gletsjers zijn via de zgn. Golden Gate en de Gletsjerexpres met elkaar verbonden.
De pistes in het skigebied zijn over het algemeen zeer breed.
Sölden heeft twee gondelliften met de grootste capaciteit ter wereld: de 8 persoons Gaislachkogl gondellift
heeft een capaciteit van 3.600 personen per uur en de 10 persoons Giggijoch gondellift van 4.500 personen
per uur.
De overige skiliften in het gebied zijn vrijwel allemaal moderne stoeltjesliften met kap of gondels.
Website: https://www.soelden.com/de/winter.html
E-mail algemeen : info@skiverenigingzwolle.nl
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Skigebied Obergurgl-Hochgurgl
Het skigebied Obergurgl-Hochgurgl ligt tussen 1789 m en 3027 m en telt 112 km pistes. Het zijn eigenlijk
twee skigebieden van elk 56 km die door een 8 persoonsgondellift van 3,6 km met elkaar zijn verbonden.
Ook hier zijn de pistes over het algemeen zeer breed en de skiliften vrijwel allemaal moderne stoeltjesliften
met kap of gondels.
https://www.obergurgl.com/de/winter.html

Hotel Gasthof Brückenwirt
Gasthof Brückenwirt ligt aan de doorgaande weg van Sölden naar Obergurgl in Zwieselstein.
Het hotel is in 2019 nagenoeg volledig herbouwd en heeft 15 tweepersoonskamers, 3 familiekamers (een
tweepersoonskamer en een eenpersoonskamer met elk een eigen ingang maar met een
gemeenschappelijke badkamer) en 1 eenpersoonskamer. Er kunnen dus 40 personen in het hotel worden
ondergebracht.
Ook de bestaande kamers zijn gerenoveerd. Het is dus eigenlijk een spiksplinternieuw hotel.
‘s Avonds is er een 4 gangen diner: voorgerecht, soep, hoofdgerecht en een dessert. Er is keuze uit 3
hoofdgerechten, waarvan 1 vegetarisch.
Adres: Gasthof Brückenwirt, Gurglerstraße 18, 6450 Zwieselstein
Tel.: +43 5585 7233
Website: https://www.gasthofbrueckenwirt.at/
De skibus naar Sölden stopt op 150 m van het hotel. De skibus brengt je elke 10 minuten (tot 10 uur, daarna
elke 20 minuten) in 5 minuten naar de 3,5 km verder gelegen Gaislachkoglbahn. Je kunt ook doorrijden
(dwars door Sölden) naar de 1,5 km verder gelegen Giggijochbahn.
Terug van Sölden naar Zwieselstein rijdt de skibus vanaf 14:25 elke 10 minuten (daarvoor elke 20 minuten).
Uitstappen bij bushalte hotel Neue Post.
De skibus naar Obergurgl-Hochgurgl vertrekt ook op 150 m van het hotel en rijdt ook elke 10 minuten in 10
minuten naar de 6,5 km verderop gelegen Hochgurglbahn 1. Je kunt ook doorrijden naar de 3,3 km verder
gelegen halte van de Hohe Mut Bahn in Obergurgl.
Terug naar het hotel rijden de skibussen ook om de 10 minuten. Uitstappen bij bushalte (Zwieselstein)
Grüne. Dan loop je namelijk bergafwaarts naar het hotel.
’s Avonds kun je met de postbus (tegen betaling!) naar Sölden en je daar in het nachtleven storten.

Wat is allemaal in de prijs van deze reis inbegrepen?












Kennismakingsbijeenkomst op 28 november 2021 in de kantine van voetbalvereniging HTC , te Zwolle.
Vertrek: vrijdag 21 januari 2022 omstreeks 19.00 uur met eigen 44 persoons luxe touringcar met
Royal Class opstelling vanaf Manege Zwolle, Haersterveerweg 1A te Zwolle.
Extra opstapplaats NS-station Amersfoort Centraal.
Aankomst in hotel Gasthof Brückenwirt in Zwieselstein zaterdagochtend omstreeks 9 uur.
Ontbijt bij aankomst in het hotel.
7 dagen HP.
8-daagse skipas die zowel in Sölden (144 km pistes) als in Obergurgl-Hochgurgl (112 km pistes)
geldig is. In totaal 256 km pistes.
Wifi en toeristenbelasting.
Diner voor vertrek op zaterdag 29 januari 2022.
Terugreis naar Zwolle na het diner.
Reünie op zondag 24 april 2022 in de kantine van voetbalvereniging HTC, te Zwolle
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Wat kost deze complete reis?
€1115 p.p. voor een tweepersoonskamer bezet met 2 personen en een eenpersoonskamer in een familiekamer.
€1080 p.p. voor een tweepersoonskamer bezet met 2 personen in een familiekamer.
€1220 p.p. voor een eenpersoonskamer. Er is slechts 1 eenpersoonskamer!
Seniorenkorting: geboren in 1942 of eerder: €156.
Deelnemers dienen lid te zijn of te worden van Skivereniging Regio Zwolle (€ 30,- per persoon, leden van de
Nederlandse Skivereniging of een andere skivereniging € 15,-). Zie voor €5 lidmaatschapskorting het
aanmeldingsformulier!
Aanmelding
Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier op de site te downloaden, in te vullen en te mailen naar
travel.skiverenigingzwolle@gmail.com
Maximaal aantal deelnemers: 40
Opmerking: Wij raden iedereen aan zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
Inlichtingen bij de reiscoördinator
Pierre Meurs tel. 0031384538088 of 0031613395753
E-mail: travel.skiverenigingzwolle@gmail.com
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