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Voorbereiding en voorpret 

 

Terwijl de mussen door de huidige hittegolf dood van het dak vallen is het bestuur van onze 

skivereniging al weer druk bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. 

 

Afgelopen seizoen was het nogal spannend of de wintersport wel door kon gaan door de 

coronapandemie. De komende winter is het er niet eenvoudiger op geworden. Naast de mogelijke 

terugkeer van het coronavirus zijn nog twee zaken van belang.  

 

Ten eerste de oorlog in Oekraïne (of moeten we het een “speciale militaire operatie” noemen?), die 

geleid heeft tot een enorme energiecrisis, en hierdoor een forse inflatie. 

 

Ten tweede gaat de opwarming van onze planeet in recordtempo door, wat leidt tot meer extreme 

weersomstandigheden en bijvoorbeeld afbrekende gletsjers (Marmolada gletsjer in juli 2022). Naast de 

term vliegschaamte kom je nu ook de term skischaamte tegen.  

 

Als skivereniging proberen we ons steentje aan bovengenoemde uitdagingen bij te dragen door (o.a.) 

een goedkope en zo duurzaam mogelijke skireis aan te bieden aan onze leden.  

 

Aan het begin van het komende seizoen willen we ook stilstaan bij het 50-jarig jubileum van onze 

vereniging. Door de coronapandemie was het niet mogelijk om hieraan in de afgelopen twee jaar 

aandacht te besteden. 

 

Een goede voorbereiding voor de wintersport blijft als altijd heel belangrijk. Door trainingen te 

organiseren helpt onze vereniging de leden een zo goed mogelijke conditie te bereiken, om de kans op 

een blessurevrije week te verhogen.  

 

Skitraining is niet alleen gezond, maar ook gezellig. 

 

Mede namens het bestuur van de Skivereniging Regio Zwolle wens ik jullie een mooi seizoen toe, en 

bovenal een goede gezondheid! 

 

 

 

 

Met sportieve groet, 

 

Peter Hiemstra 

Voorzitter Skivereniging Regio Zwolle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorpret ! 
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Bestuur 
 
Voorzitter:   Peter Hiemstra    
Secretaris, Trainingen en Website:  Sanny Kolkman  
Penningmeester, Reizen en Ledenadministratie: Pierre Meurs 
Lid en evenementencoördinator:      Gerard Harbrink   
 
 
 
 
 
Commissies 
Reiscommissie:  Pierre Meurs   travel.skiverenigingzwolle@gmail.com   
   
Evenementencommissie: 
Gerard Harbrink info@skiverenigingzwolle.nl ovv activiteitencommissie   
      
 
Trainers 
 
Zaterdag:  1 Martijn Campman  info@skiverenigingzwolle.nl 
 
Zondag:  1 Gerrit Douma   info@skiverenigingzwolle.nl   

2 Malou Eisen   info@skiverenigingzwolle.nl 
   3 Marieke Stolte (reserve) info@enter-trainen.nl 
   4 Saskia Steen ( reserve) info@lekkerinjesas.nl 
 
Dinsdag 1 Malou Eisen   info@skiverenigingzwolle.nl 
 
Website www.skiverenigingzwolle.nl 
 
E-mail info@skiverenigingzwolle.nl 
 
Adres: Kloosterbrink 24, 8034 PV Zwolle 
 
Telefoonnummer 0650975647 
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De Skivereniging Regio Zwolle bestaat 50 jaar. 
 

Het gouden jubileumjaar 
We nemen aan dat de Skivereniging Regio Zwolle in 1970 is opgericht. Er heeft zich op onze 
vraag niemand gemeld met een exacte oprichtingsdatum. Navraag bij de Nederlandse 
Skivereniging heeft ook geen oprichtingsdatum opgeleverd. Het jaar 2020 was dus ons 
jubileumjaar en hadden we ons 50 jarig bestaan kunnen vieren. Dat was echter ook het jaar 
dat corona zijn intrede deed en het openbare leven verlamde. We willen in 2022 alsnog stil 
staan bij het 50 jarige bestaan van de vereniging. We willen hierbij gebruik maken van de 
media en dit gebruiken als ledenwervingstool. Je moet toch wel wat bieden, als je vijftig 
jaar kunt bestaan.  
 
We gaan een dagtripje organiseren naar een sneeuwhal op zaterdag 17 september.  
 
We starten de trainingen ook in september en we willen starten met een Open Dagen 
Activiteit. Dat wil zeggen dat iedereen die dat zou willen gratis met ons mee kan trainen 
om te zien of de training wat voor hen is. Later in dit bewaarboekje lees je meer over onze 
plannen.  
 
Daarnaast organiseren we nog iets waarvan wij denken dat alle leden van de Skivereniging 
Regio Zwolle mee kunnen doen.  
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Sneeuwfit 
 

De perfecte voorbereiding op de wintersport. 
 
 

Het plezier begint op de Agnietenberg en in de gymzaal!!! 

 
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. 
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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. 

 
 
 

 
 

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. 

 
 

Proefles 
Weet je nog niet of de trainingen wat voor jou zijn, vraag dan een gratis vrijblijvende proefles 
aan op info@skiverenigingzwolle.nl 
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De Binnenlessen 
De binnenlessen worden op dinsdag gegeven in het Multifunctioneel Centrum (MFC) De 
Bolder. De lessen worden gegeven door een deskundige en gediplomeerde trainer en zijn 
gericht  op conditieverbetering, het versterken van de bij het skiën gebruikte spieren, het 
oefenen van skitechnieken en het voorkomen van skiblessures. 
De lessen duren 60 minuten. 
 
 
 

Waar Multifunctioneel Centrum (MFC) De Bolder 
Dobbe 29, 8032 JW Zwolle 

Wanneer Dinsdag om 19,15 uur  

Soort les Binnentraining: skifittraining 

Start van het seizoen 13 september 2022 

Einde van het seizoen 11 april 2023 
Dagen waarop geen les   27 december 2022 en 3 januari 2023 (kerstvakantie) 

Aantal lessen 29 

Cursusnummer 1 

Trainer Malou Eisen 

Kosten lessen 
en contributie 

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 Theehuis “De Agnietenberg” te Zwolle 
Haersterveerweg 23, Zwolle 

Wanneer Zaterdag, 9.00 - ca. 10.00 uur 

Soort les Buitentraining: sneeuwfit 

Start van het seizoen 24 september 2022 

Einde van het seizoen 15 april 2023 

Dagen waarop geen les Geen uitval 
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Aantal lessen 30 

Cursusnummer 2 

Trainer Martijn Campman 

Kosten Lessen 
en contributie 

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. 

 
 
 
 

 
 
 

Het verzamelpunt voor de zondagmorgen is de parkeerplaats van voetbalvereniging 
HTC, Brinkhoekweg 200, 8034 PC Zwolle 

 
 

Waar Vanaf de parkeerplaats HTC, Brinkhoekweg 200 Zwolle 

Wanneer Zondag, 10.00 - ca.11.00 uur 

Soort les Buitentraining, sneeuwfit 

Start van het seizoen 11 september 2022 

Einde van het seizoen 16 april 2023 

Dagen waarop geen les 18 en 25 december, 1 januari en 9 april 2023 

Aantal lessen 28 

Bijzonderheden 2 groepen met verschillend nivo. 

Cursusnummer 3 

Trainers Gerrit Douma en Malou Eisen 
Reserve trainers: Saskia Steen en Marieke Stolte 
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Kosten lessen 
en contributie 

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. 

 
 

Voor de eerste keer deelnemen 
Het formulier om je aan te melden is te vinden op onze website bij het menu “Ons 
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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Website vernieuwd 
 
De website wordt ieder jaar geactualiseerd. De website is deze zomer geheel vernieuwd.  Er 
komen regelmatig wijzigingen en regels waardoor na een tijdje een website zijn 
overzichtelijkheid verliest. De website is nu aangepast aan de regels voor digitale inclusiviteit.  
 
In Nederland wonen bijna 1 miljoen mensen met een visuele beperking. Kleurenblindheid 
wordt bij deze telling aangemerkt als een beperking.  Deze mensen hebben problemen met 
het lezen van te drukke website. Daar komt nog bij dat mensen die blind zijn gebruik maken 
van voorleesprogramma’s. Daarvoor moeten linkjes en foto’s beschreven worden. 
 
Het volgende is aangepast.  
 

• De layout is rustiger, zodat mensen met een visuele beperking de site beter kunnen 
lezen. 

• De linkjes en foto's zijn beschreven, zodat mensen die gebruik maken van een 
voorleesprogramma ook weten wat de foto toont.  

• Alle emailadressen zijn zo aangepast dat je door op een emailadres te klikken, jouw 
emailprogramma wordt geopend.  

• De telefoonnummers worden zo weergegeven dat als je de site leest op je telefoon je 
meteen kunt bellen. 

 
 
We hebben onze site door een programma gehaald om te toetsen in hoeverre de site 
toegankelijk is. We hebben een mooi resultaat. 
 
Gebruiksvriendelijkheid : Yes, dit gaat goed! 
 
Alternatieve tekst bij afbeeldingen : Yes, dit gaat goed! 
 
Code-kwaliteit: Yes, dit gaat goed! 
 
Leesniveau: Dit gaat fout. 
 
Daaraan wordt toegevoegd 
 
Op veel websites is het taalgebruik best wel ingewikkeld. Hier moet taalniveau B1 en waar 
mogelijk A2 komen. Een tekst op B1-niveau bestaat uit eenvoudig Nederlands dat de meeste 
mensen begrijpen met makkelijke woorden en korte actieve zinnen.  
 
Een klus voor de komende tijd. 
 
Heb je verbeterpunten of opmerkingen of een compliment. Laat het even weten op 
info@skiverenigingzwolle.nl  
 
 
We zijn ook te vinden op de sociale media.  
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Narigheid wat je kan overkomen tijdens een 
Wintersportvakantie.  
 
Onderstaand kommer en kwel overkomt een wintersporter wel eens vroeger of later. Een 
aantal is mij overkomen en zijn heel herkenbaar.  
 
1. De skipas in de andere jas laten zitten.  
Als modepopje trek jij iedere dag een andere ski-jas of skibroek aan. Lekker afwisselend en 
fleurig op je Instafoto’s. Uiteraard ben je tijdens al die wissels minimaal één keer je skipas 
vergeten. 
 
2. Je bent keihard onderuit gegaan omdat je niet zat op te letten 
Het uitzicht in de bergen is natuurlijk geweldig. Die ene knappe vent/chick daar in de verte 
ook… Shit, de punten van je ski’s schieten over elkaar en jij gaat keihard onderuit. 
 
3. Je hebt veel te veel gedronken in de après-ski 
“Nog één rondje bier, oh en nog één rondje schnaps!” en “Laten we dat laatste nummertje 
ook nog even luisteren!”… De volgende dag zijn al die leuke voornemens alleen iets minder 
leuk. Je staat met een gigantische kater op je ski’s. 
 
4. Je hebt iets uit de lift laten vallen 
Na een fijne afdaling zit je heerlijk in de lift. Tijd voor een selfie! Maar terwijl jullie met z’n 
allen poseren, glijden je handschoenen heel langzaam naar beneden… Of de stok of nog erger, 
je telefoon. Dat wordt naar beneden skiën tussen de liftpalen, of als het te zwart is, terug 
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skiën en weer omhoog klauteren. Goed het paalnummer onthouden waarbij je het hebt laten 
vallen.  
 
5. Je hebt eten besteld dat je liever niet had willen eten 
Als een echte #fitboy of #fitgirl besluit je vandaag maar eens een salade te bestellen. Maar als 
de schnitzels, Kaiserschmarrn en curryworsten van je vrienden op tafel komen, heb je intens 
veel spijt. Waarom moest je ook al weer gezond doen? 
 
6. Je hebt de verkeerde afslag genomen 
En dat aan het einde van de dag natuurlijk. Dat wordt terug met de skibus! 
 
7. Je bent per ongeluk achter de verkeerde aan geskied 
Al die rode jassen en zwarte broeken lijken ook zo veel op elkaar! De rest van de groep staat 
bij een andere lift. Gelukkig is met de mobiele telefoons de ellende niet zo groot als die 
vroeger was.  
 
8. Je hebt je veel te warm of te koud aangekleed 
En natuurlijk had je op dat moment geen rugzak bij je, zodat je even een laagje uit of aan kon 
trekken… 
 
9. Je hebt een ochtendje uitgeslapen 
Het is vakantie, dus je slaapt ook een dagje uit. Natuurlijk heb je precies de verkeerde dag 
gekozen. Er ligt verse sneeuw, de zon schijnt en er is geen wolkje aan de hemel. 
 
10. Je hebt wéér geen skiles genomen 
Goed voornemen voor volgend jaar? Als je één van de 8 tekenen herkent, is het in elk geval 
geen slecht idee om een paar lessen te boeken. 
 
11. Je hebt de verkeerde ski’s gepakt 
Head ski’s, Atomic ski’s, huurski’s… Ze lijken ook allemaal zo op elkaar. Na de lunch heb jij al 
een keer of twee de ski’s van een ander geprobeerd onder te klikken. Ik heb eens 
meegemaakt dat iemand de ski’s had laten verstellen bij de skiservice omdat de skischoenen 
er niet meer oppasten. Tijdens het skiën, werd de conclusie getrokken dat de ski’s toch van 
iemand anders waren.  
 
12 Handschoenen in het hotel laten liggen en je bent op Skisafari 
Gelukkig ben je met een groep. Misschien heeft iemand anders in zijn/haar rugzak een paar 
reserve handschoenen! 
 
13. Op skisafari en de verkeerde schoenen in de bus gelegd.  
Dit maakten we vroeger nog wel eens mee toen we op skisafari gingen. De bus vol met ski’s 
en schoenen en bij aankomst niet altijd de juiste ski’s of schoenen. Dan kon een andere 
hotelgast die dag niet skiën.  
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14. Stok te laag hangen bij een tussenstation van de stoeltjeslift.  
 

Januari 2015, Warth. Ik zat te veel te kletsen en te 
kijken naar de bergen en had helemaal niet in de gaten 
dat we bij het tussenstation waren. Mijn stokken hingen 
te laag en kwamen tussen de berg en het stoeltje klem 
te zitten en dan is de skistok de zwakste en breekt. 
Gelukkig lagen er diverse kapotte skistokken een eindje 
verder op onder de liftbaan; dat doet je goed dat je niet 
de enige sufferd op ski’s bent. Het waren zulke mooie 
stokken, passend bij mijn ski’s, die overigens een jaar 
later werden gestolen.  
 
 
 
 
 
Bron: www.skiinfo.nl (aangepast door Sanny) 
 

 
 
 

Evenementen 
 

Open dagen  
 

Op 11, 13 en 24 september starten de trainingen weer. We houden dan een open dag, dat 
betekent dat iedereen kosteloos mag meetrainen.  
 
We hopen met deze aktie meer leden te kunnen werven en rekenen op jouw hulp.  
 
Meld diegene die je mee wilt nemen even aan op info@skiverenigingzwolle.nl onder 
vermelding van naam en contactgegevens. Natuurlijk gaan we nadien gezellig 
koffiedrinken.  
 
Minimum leeftijd 18 jaar. 
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Uitje op 17 september 2022 
 
Voor de leden van de Skivereniging Regio Zwolle organiseren we een uitje en wel op 17 
september 2022.  
 
We gaan naar Snowworld Zoetermeer. Snowworld Zoetermeer heeft 4 pistes, waarvan een 
de steilste is. Ik vermoed van Nederland, want ze schrijven niet waarmee dat wordt 
vergeleken. We gaan met eigen vervoer. 
 
 
Wat?   Skiën en barbecueën 
 
Waar?   Snowworld Zoetermeer, Buytenparklaan 30, 2717 AX Zoetermeer 
 
Voor wie?   Leden van de Skivereniging Regio Zwolle. 
 
Hoe?   Met eigen vervoer, meerijregeling (vertrek om 15.00 uur uit Zwolle) 
 
Wat kost het?  25 Euro. Introducé(e)’s mogelijk, maar zij betalen 35 Euro 
 
 
Inbegrepen; 1 uur skiën en onbeperkt barbecueën 
 
Exclusief, drankjes, vervoer en materiaalhuur. Huur van ski’s of snowboard is € 8,25, 
schoenen € 5,75.  
 
In een indoorskibaan wordt de sneeuw chemisch samengesteld. Dat is niet bevorderlijk voor 
het belaag van de ski’s, dus huren van ski’s is aanbevolen.  
 
Opgeven voor 3 september 2022 op info@skiverenigingzwolle.nl . Geef daarbij aan of je 
bereid bent om te rijden of dat je mee wilt rijden.  
 
Een uur extra skiën kent een toeslag van 5 euro.  
 
 

Algemene ledenvergadering op 31 oktober 2022 
 
Op maandag 31  oktober 2022 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. 
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Kerstwandeling op zondag 18 december 2022 
 
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 
…………. Meestal snert.  
 
Nadere informatie omtrent locatie, tijd en lengte van de wandeling volgt zodra deze bekend 
is. 
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Nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari 2023 
 
De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op zondag 8 januari 2023 van 16-18 uur. 

 
 
www.agnietenberg.nl 
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Fietstocht op zondag 7 mei 2023 
 
Traditiegetrouw sluiten we het seizoen af 
met een mooie fietstocht van ca. 35 km.      
Deze zal op 7 mei 2023 worden 
georganiseerd. 
Ook hierover kun je tegen die tijd meer 
informatie verwachten. 
 
 
 
 

 
 
Signalen dat je misschien beter een skilesje kunt nemen.  

 
Wintersporten, het klinkt soms zo makkelijk. Skischoenen aan, ski’s onder-klikken en gaan. 
Helaas is het in de praktijk niet zo eenvoudig als veel mensen denken, zoals we uit 
proefondervindelijke ervaringen weten. Gelukkig is daar wat briljants op gevonden. Het is 
enorm populair en zelfs kinderen volgen het, maar toch zijn er nog steeds mensen die er 
blijkbaar nog nooit van gehoord hebben. We hebben het over: skiles. 
 
Het begrip skiles is niet geheel onbelangrijk op wintersport. Het heet niet voor niets ‘les’, 
want je leert er daadwerkelijk beter door skiën. Tenminste, als je de lessen bij een goede 
skischool volgt. Wij raden iedereen aan om skiles te volgen en al helemaal als één of 
meerdere tekenen uit onderstaand lijstje bij jou of je vrienden van toepassing zijn. 
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1. Je zeurt constant dat de piste te steil is 
De één krijgt bij het zien van een blauwe piste al knikkende knieën, terwijl de ander lachend 
een zwarte piste afgaat. Behoor jij tot de eerste categorie, dan is het toch echt verstandig 
om een paar skilessen te volgen. Even oefenen en ook jij skiet straks lachend die zwarte piste 
af. 
 
2. Slecht weer is al een excuus om niet de berg op te gaan 
Laat één ding duidelijk zijn, iedereen geniet meer van zijn wintersport als het zonnetje 
schijnt. Maar dat betekent niet dat je binnen moet blijven op dagen dat de zon niet schijnt. 
Ook bij minder goed zicht draaien de liften en zijn de pistes geopend. Neem een paar 
skilessen en je zult zien dat je meer gevoel bij het skiën krijgt. Dan is het ook minder erg om 
bij slecht zicht de piste op te gaan. 
 
3. Je maakt nooit bochten en gaat altijd alleen maar recht naar beneden 
We hebben altijd wel een persoon in de vriendengroep zitten die maar één stand kent: vol-
gas en recht naar beneden. Deze kamikaze piloten doen altijd wel heel stoer, maar willen 
hiermee eigenlijk gewoon verbergen dat ze geen bocht kunnen draaien. Die zijn er nu dus 
gloeiend bij. We hoeven volgens mij niet te vermelden dat skiles voor dit soort mensen geen 
overbodige luxe zou zijn, toch? 
 
4. Het lijkt je een goed idee om je eerste zwarte piste zonder skileraar te doen 
Veel skiërs denken dat ze alles geleerd hebben zodra ze van een rode piste af kunnen 
komen. Dit zorgt er dus voor dat ook veel onervaren skiërs van de zwarte pistes afgaan. De 
begrippen ‘onervaren skiërs’ en ‘zwarte piste’ vormen samen al een slechte combinatie. Met 
te weinig ski-ervaring de zwarte piste afgaan, kan slechte gevolgen hebben voor jou en je 
medewintersporters. 
 
5. Je bent zo bang dat skiën niet meer leuk is 
Als je zo bang bent om te skiën dat je de berg niet meer opgaat, zijn skilessen sowieso de 
oplossing. Tijdens de lessen leer je hoe je om moet gaan met die lange latten, welke techniek 
je moet toepassen bij het maken van een bocht en waar de aandachtspunten liggen. 
Daarnaast helpen skilessen je ook om meer vertrouwen in jezelf en in het skiën te krijgen. 
 
6. Je haat bulten op de piste 
Oké, we moeten eerlijk toegeven, een vers geprepareerde piste skiet een stuk lekkerder dan 
een piste vol bulten. Maar toch hoort het bij de wintersport. Zelfs als de pistes keihard zijn 
en het flink vriest, ontstaan er bulten op de piste. Ben jij iemand die hier elke dag weer over 
zeurt, terwijl je vrienden zonder piepen naar beneden gaan? Dan is het toch verstandig om 
nog even een extra skilesje te boeken. Want ook dat leer je tijdens de skilessen! 
 
7. Je verafschuwt ijzige pistes 
We hebben allemaal wel een keer de fout gemaakt om ’s ochtends vroeg de piste in de 
schaduw te pakken. Na een koude nacht is de piste helemaal opgevroren. Dat betekent maar 
één ding: een ijzige piste. Sta jij nou met bibberende benen bovenaan zo’n piste en loopt het 
angstzweet langs je rug op het moment dat je beseft dat je echt geen andere route kunt 
nemen? Dan is het volgen van een paar skilessen helemaal niet zo’n slecht idee! 
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8. Je kinderen skiën beter dan jij 
De laatste en misschien wel de pijnlijkste in dit rijtje. Er zijn ouders die hun kinderen wel 
skiles laten volgen, maar dat zelf niet doen. Het gevolg: je kinderen skiën uiteindelijk beter 
dan jij… Dus als je de volgende keer bij de skischool lessen voor je kids boekt, boek er dan 
ook een paar voor jezelf! 
 
Bron: skiinformatie.nl 
 
 

WINTERSPORTREIS 
 

 
WINTERSPORTREIS VALTOURNENCHE VAN 20 T/M 29 JANUARI 2023 
 

 
 
 
Beste skiliefhebbers, 
De reiscommissie van de Skivereniging Regio Zwolle heeft voor de skireis in januari 2023 
gekozen voor het skigebied van Breuil-Cervinia - Valtournenche - Zermatt op de grens van 
Italië en Zwitserland. We gaan van vrijdag 20 t/m zondag 29 januari 2023 naar hotel Tourist 
in Valtournenche is het Aosta-dal in het noordwesten van Italië. 
 
Skigebied Breuil-Cervinia - Valtournenche - Zermatt 
Het skigebied van Breuil-Cervinia - Valtournenche - Zermatt ligt tussen 1562 en 3899 meter 
en bestaat uit 3 met elkaar verbonden skigebieden met in totaal 360 km aan pistes. Het is 
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het hoogst gelegen skigebied van Europa. 
De verdeling van het aantal km pistes is als volgt: 
In Italië: Valtournenche met 52 km en Breuil-Cervinia met 108 km: samen 160 km 
In Zwitserland: Zermatt met 200 km 
In totaal dus 360 pistenkilometers waarvan 38 km skiroutes. 
Het skigebied dankt zijn faam aan de meeste bekende en iconische berg ter wereld: de 
Matterhorn (in het Italiaans Cervino). Hij dankt zijn bekendheid niet zozeer aan de hoogte 
(4478m) maar aan de karakteristieke vorm. 
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Hut bij Salette (2245 meter) 
 
 
Hotel Tourist 
Hotel Tourist ligt op een prachtige panoramische locatie in het centrum van Valtournenche 
op 1,5 km van de skilift Valtournenche-Salette. Minder dan 5 minuten met de shuttlebus van 
het hotel. 

 
Hotel Tourist is een traditioneel Italiaans 3 sterren hotel met een heel eigen stijl. Het hotel is 
onlangs gerenoveerd. Het hotel heeft geen sauna/wellness. 
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Naast het restaurant en de receptie beschikt het hotel over een bar en een taverne. 
 
Adres: Hotel Tourist, Via Roma 32, 11028 Valtournenche (AO) 
Tel.: +39016692070 
Website: https://www.hotel-tourist.it/ 
E-mail: info@hotel-tourist.it 
 
De skibus 
Er is een gratis pendeldienst van het hotel naar de skilift Valtournenche-Salette op 1,5 km. 
 
Wat is allemaal in de prijs van deze reis inbegrepen? 

• Kennismakingsbijeenkomst op zondag 27 november 2022 in de kantine van s.v. HTC. 

• Vertrek: vrijdag 20 januari 2023 omstreeks 17 uur met 44 persoons Royal Class 
touringcar van Gebo Tours vanaf Manege Zwolle, Haersterveerweg 1A te Zwolle. 

• Aankomst in hotel Tourist in Valtournenche zaterdagochtend omstreeks 9 uur. 

• Ontbijt bij aankomst in het hotel. 

• 7 dagen HP. 

• 6-daagse internationale skipas voor het hele skigebied Breuil-Cervinia-Valtournenche-
Zermatt (360 km) van zondag t/m vrijdag. 

• Wifi en toeristenbelasting. 

• Diner voor vertrek op zaterdag 28 januari 2023. 

• Terugreis naar Zwolle na het diner. 

• Reünie op zondag 23 april 2023 in de kantine van voetbalclub s.v. HTC. 
 
Wat kost deze complete reis? 
Prijs gebaseerd op 31 deelnemers onder voorbehoud van wijziging prijzen skipas en 
dieseltoeslag bus. Bij meer/minder deelnemers wordt de prijs lager/hoger. 
€1133 p.p. voor 2 personen op tweepersoonskamer 
Meerprijs eenpersoonskamer: €105 
Korting skipas geboren voor 31-05-58: €35 
Korting skipas geboren voor 1-11-1942: €350 (gratis skipas) 
Minimaal aantal deelnemers: 26 
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,-).  
 
Aanmelding 
Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier in te vullen en te mailen naar 
travel.skiverenigingzwolle@gmail.com. Je kunt deze downloaden op de pagina onze reis op 
onze site.  
 
Betaling 
€ 100,00 p.p. bij de officiële aanmelding, restant vóór 1 november 2022 op rek.nr. 
NL60INGB0008402826 t.n.v. Skivereniging Regio Zwolle. 
Indien er meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen geldt: ‘die eerst komt, eerst 
maalt’. 
De datum van aanmelding is de datum waarop de aanbetaling van €100 op bovenstaande 
bankrekening is ontvangen. 
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Maximaal aantal deelnemers: 40 
 
Opmerking: Wij raden iedereen aan zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. 
 
Inlichtingen bij de reiscoördinator 
Pierre Meurs tel. +31384538088 of +31613395753 
E-mail: travel.skiverenigingzwolle@gmail.com 
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