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Voor jullie ligt het verslag van het Skikamp Maart 2019 van StoerWinterWeken. Voor de eerste keer mee met 
Stoer zijn 5 leerlingen van Onderwijscentrum De Twijn. Daarnaast 15 deelnemers die mee gaan voor de tweede 
of voor de, helaas laatste, derde keer. Hoe snel de reis vol zat met deelnemers. Hoe veel wisselingen we bij de 
vrijwilligers hadden. De laatste vrijwilliger wist pas vrijdagmiddag dat ze zondag om 4:00 klaar moest staan op 
Beetsterzwaag. Stoer hoor Rinny!! Op zondag 17 maart konden we gelukkig dan ook met een bus vol 
enthousiaste deelnemers en met net zulke enthousiaste vrijwilligers vertrekken richting Oostenrijk.  

  
Ondanks de regen, bijna de hele reis, verliep de busreis  
voorspoedig.Om 17:00 zaten we al bij Kufstein aan onze 
‘wurst mit pommes’. Ook het laatste stukje door de bergen  
en over de Pass Thurn ging snel en kwamen we op tijd aan  
bij het AlpenChalet in Neukirchen am Grossvendiger. Het  
uitpakken, kamers klaarmaken, helmen uitdelen, alles  
verliep in een sneltreinvaart. Na het praatje van Henri  
was het al snel stil…. Immers morgen gaan we de berg op  
en beginnen de skilessen. 

  
Maandag en dinsdag waren twee sneeuwdagen. Wat is de witte wereld toch mooi! De andere dagen waren 
zoals de Oostenrijkers dat noemen, “Kaiserwetter”, zon en mooie blauwe luchten. Heerlijke dagen om te skiën. 
Dit hebben we dan ook gedaan. Sommige deelnemers zijn voor het eerst echt het skigebied ingegaan om een 
mooie tocht te skiën over alleen maar blauwe pistes. Zelfs alle zitskiërs hebben deze tocht gemaakt! Wat was 
dat gaaf! Vrijdag hebben we de skiweek afgesloten met onze slalomwedstrijd. 

 
Dit alles kunnen jullie lezen in dit verslag, geschreven door de deelnemers zelf. 

  
Heel veel leesplezier, 

  
Jim, Willemijn, Henri en Kirsten 
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Tijdens dit skikamp  hadden wij een heuse kok mee, Pietie Meindertsma.  
Zij heeft ons heerlijk verzorgt met lekker eten. Van pasta met rode saus  
tot de broodjes pulled pork op de laatste dag. Elke avond was het 
weer een verrassing wat er op het menu stond. Iedere ochtend stond de  
koffie te pruttelen en stond het ontbijt klaar. In de middag hielp de corvee  
ploeg Pietie mee met het bereiden van het avondeten. Niemand die dat  
erg vond, Ties had het liefst elke dag wel willen helpen. De eerste en de  
laatste dagen aten we onderweg wat in het wegrestaurant. Maar de  
dagen in Oostenrijk hebben we genoten van de gezelligheid in de keuken,  
maar vooral van de kookkunsten. Want wat hebben wij lekker gegeten!! 

 
Bedankt!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zondag  : Diner  Wurst mit Pommes in Kufstein 

 

Maandag  : Diner  Italiaanse gehakt-groente-pastaschotel 

     Tomaten-komkommersalade 
     Blanke vla met abrikozensaus 
 

Dinsdag  : Diner  Snert of Goulashsoep à la Jim 

     Roggebrood met spek 
     Kruidenboter-stokbrood 
     Bananenyogurt 
 

Woensdag  : Lunch  Soepen van restjes  

Diner Kiprollade, groente-rijstschotel met romige 
kerrie saus 

 Wortelsalade met ananas 
 Yoghurt of vla 

 

Donderdag  : Diner  Stamppot rode bietjes met appel, ui en spek

     Rookworst met jus 
     Custard-vanillevla   
 

Vrijdag  : Lunch  Kaiserschmarrn in bergrestaurant 

  Diner  Minestronesoep en broccoli crèmesoep  
Broodje warme pulled pork met ijsbergsla, 
komkommer en cocktailsaus 
Vruchtenyogurt 

 

Zaterdag  : In de bus Boterhammen met ham-groenteomelet 

     Diner  Schnitzel met patat in Babberich 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixxOnwuJ_gAhWHEVAKHSL-BY8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.prfactor.nl/vijf-tips-om-ouders-december-echt-betrekken-school/sneeuwvlok/&psig=AOvVaw1vRS5zcz_oUrnbtKRrHfdU&ust=1549279186342670
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixxOnwuJ_gAhWHEVAKHSL-BY8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.prfactor.nl/vijf-tips-om-ouders-december-echt-betrekken-school/sneeuwvlok/&psig=AOvVaw1vRS5zcz_oUrnbtKRrHfdU&ust=1549279186342670
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixxOnwuJ_gAhWHEVAKHSL-BY8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.prfactor.nl/vijf-tips-om-ouders-december-echt-betrekken-school/sneeuwvlok/&psig=AOvVaw1vRS5zcz_oUrnbtKRrHfdU&ust=1549279186342670


5 
 

 
 

 
 

Dagprogramma 

07:00 Wekken  Denk aan: 
07:45 Ontbijt, lunchpakket klaarmaken, in tas - Insmeren van gezicht en oren 
09:00 Buiten bij de bus  - Handschoenen, muts, sjaal 
09:15 Bij de gondels  - Skikleding, skibril, skihelm 
10:00 Start skilessen Boven bij de gondel - Medicijnen, drinken 
12:00 Lunch  In bergrestaurant  - Verzorgingsmat, cath. en inc. 

13:00 Start skilessen    
15:00 Einde skilessen Verzamelen boven bij de gondel  
18:00 Avond eten In het centrale appartement 2  
20:00 Start evt. avond progamma   
    

Corvee 

Werkzaamheden vanaf 07:45: 
 
Tafel dekken: 
- Borden, bestek 
- Kopjes en glazen 
- Plastic zakjes, stift en tape 
 
- Tas voor broodjes gereed zetten 
 

Werkzaamheden vanaf 17:00: 
 
Tafel dekken: 
- Borden, bestek glazen op tafels 
- Kannen water op de tafels 
 
Afruimen van de tafels: 
- Inruimen afwasmachines 
- Pannen afwassen en afdrogen 
- Uitruimen afwasmachines 
- Vloer vegen   

Elke groep in een appartement houdt de kamers, afvalemmers en toiletten op orde. 

    

Corveelijst 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag  

Sem Bas Dynah  Jasper Martijn 
Guusje Brigitta Isis Daniel Vanja 
Marise Ward Thomas Frank Ronan  
Mark Ties Pascal Luke Sita 

Marloes Tom  Eveline Bart Monique 
Monique/Pietie (ontbijt) Monique/Pietie (ontbijt)         Monique/Pietie (ontbijt) Monique/Pietie (ontbijt) Monique/Pietie (ontbijt) 

Verslag maken 

Verslag schrijven op de PC van Jim, geen andere PC’s gebruiken! 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Jasper Martijn Marise Dynah Sem 
Daniel Isis Brigitta Bas Ward 
Frank Luke Mark Guusje Pascal 
Sita  Vanja Ronan Thomas Ties  

Henk/Margriet Laurette/Henri Berend/Hans Merijn/Floris Rinny/Kirsten 
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                                   Willemijn Kleinendorst                                                                              Jim Toet 

 
 

         
 
 
 

                            
 

 

 

 
 
 

 
      Trudy Zijlstra                           Hans van Aalst 

                                  
 

 
  Pietie Meindertsma 
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 Skileraren voor de zitters: 

  

 

 

 

 

                   Erwin Löbl   

 

 

            Max Kittenberger 

Skileraren voor de staanders: 

 

           
 
 
 
 
   Henri van Doormaal 
 
 
 
 
 
                         Marieke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Rebecca Egger 
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                             Isis Verduin met Eveline Bijlsma  

          Marise Bos met Kirsten Schuuring  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Daniël Adam met Floris Kluivingh  

           

Thomas Kompier met Monique Hanssen 

          

 

 

 

      Sem Kuster met Berend Bijlsma   
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         Martijn Veltman met Monique Hanssen 

                                Jasper Dijkhuizen met Henk Hoekstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Dynah Bentvelzen met Marloes Geurtz 
 
 
 
 
             Bas Elshof met Martijn Brinkman 
 

 

 

 

 

      Brigitte Bergaat met  
              Laurette Buitenhuis          
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       Frank Messchendorp 
 
 
      Bart Brendel 
 
                    Pascal Schouten 
 
 
 
 
  
 
 
   
 

               
         Mark Dekker 

 

 
 
 

 
                Vanja Braat met Rinny Kleinhuis 

 
 

           
 

        
 
 

                                               Ties Verduijn 
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            Ward de Boer 
 

                     
       Margriet Veenstra 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
                                 Guusje de Groot 
 
 

 
Luke Boerdam 
 
     

      Ronan van Hasselt 

 

 

 

 

 

                Tom van Tatenhoven   

            Sita Veldman 
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Het weer: Sneeuw, wolken, wind en in de middag een klein zonnetje. 

 

 
Vandaag werden we wakker in een hele witte wereld. In de 
nacht heeft het flink gesneeuwd en er ligt dan ook een aardig 
laagje. Maar we hebben er zin in. Om 8:00 zit iedereen aan het 
ontbijt. Jim is buiten in de sneeuw al bezig om alle zitski’s in 
elkaar te zetten en de laatste passingen te doen. Zijn de zitski’s 
klaar, dan worden ze door het lift personeel in de gondels naar 
boven gezet zodat ze klaar staan als wij allemaal boven zijn.  
 
 

Om 9:00 staat iedereen wel zo’n beetje buiten. De staande skiërs gaan met  
zijn allen naar de ski verhuur voor hun schoenen en ski’s. Het is een passen  
 en meten daar binnen, maar ook daar heeft iedereen na een tijdje al zijn  
benodigdheden om te gaan skiën en kunnen we met zijn allen omhoog!! 
 
 
Boven sneeuwt het nog steeds en is het best fris voor in maart. Boven worden we ingedeeld in groepjes, de 
zitters bij Max en Erwin. De staanders worden verdeeld over Rebecca, Henri en Marieke. Allemaal op hun eigen 
niveau. En iedereen heeft er evenveel zin in. In de ochtend skiën we een uurtje, dan lunch in het Bergrestaurant. 
Na de lunch gaan we weer de piste op. We komen buiten en waaien bijna de pistes af. Wat een wind en wat een 
sneeuw weer. Maar Stoer als wij zijn. We gaan gewoon skiën. En wat blijkt. Het zonnetje laat zich ook nog een 
beetje zien. Na 2 uurtjes les gaan we weer naar beneden. In de middag hebben we wat vrije tijd en worden er 
spelletjes gespeeld. De eerste warme maaltijd van onze kok is meteen een heerlijke maaltijd, pasta. Na het eten 
gaan we nog een kennismakingsspel doen zodat we elkaar een beetje beter leren kennen. We hebben er zin in!! 

 
 

Jasper: Vanmorgen hebben we de zit skie klaar gemaakt. We 
gingen toen naar boven de skien opgehaald. Eerst moeilijk start 
en vanmiddag het beter. We hebben geoefend met de bochten. 
 
Sita: Staan geskied. We hebben vanmorgen met de warming up. 
En toe werden in groep inverdeeld. We zijn toe begonnen met 
skiën, We gingen toe met de sleeplift naar boven. En eind goed 
vanmiddag was er zon. 
 
 

Daniel: We gingen vanmorgen klaar maken om naar de berg 
 toe gaan. We gingen met de lift omhoog. We gingen eerst de  
warming up gegaan. We gingen toe met de bocht oefening.  
Op het eind ging we over een bult heen. In de pauze gingen  
nog wat eten. En toen ging we terug naar het huis.  
 
Frank: Het is ging goed alleen af en toe ging het stormachting  
en aan toen gelukkig duurde  het niet te lang kwam de zon.  
En toen was het genieten. 
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Het weer: Af en toe wat sneeuw, wolken, mist en in de middag een klein zonnetje. 
 

Vanmorgen werden we al om 7 uur wakker gemaakt, maar vol enthousiasme  
zijn we natuurlijk het bed uit gekomen. Want, we gaan natuurlijk weer skiën  
vandaag! Als we naar buiten kijken zien we dat het weer sneeuwt en dat het  
ook erg mistig is. Maar wie weet… Misschien is het boven op de berg wel beter  
zicht dan hier beneden in het dal. 

 
Als we even voor 9 uur met zijn allen buiten staan merken we wel dat het echt  
koud is vandaag. Maar hup naar de gondels en om 10:00 zijn we alweer boven  
om te beginnen met de lessen. We starten zoals elke dag met een warming-up.  
Na de lunch merken we dat het steeds wat warmer begint te worden. Soms   
zien we een heel flauw zonnetje door het wolken dek heen. Wat is het toch  
genieten met zijn allen op de pistes!  

 
Na de skilessen gaan we om 15:30 weer naar beneden. En nee, we gaan 
niet terug naar het appartement. Want na het skiën ga je natuurlijk naar 
de après-ski!! Onderaan bij het appartement is de après-ski bar. Daar 
draait Jim nummers als ‘Leef’, ‘Hallo Allemaal’, ‘Bloed, zweet en tranen’. 
We zingen met zijn allen uit volle borst mee. Lopen de polonaise en 
dansen zelfs op de bar. We feesten tot wel 18:00 door. Daarna moeten 
we toch echt terug naar het appartement, want daar staat de snert van 
Jim te wachten op ons! 

 
In de avond met zijn allen spelletjes gedaan en daarna naar bed……  
7:00 op morgen is toch weer vroeg! 

 
Martijn: Ik heb vandaag geleerd om een noodstop helpen te maken samen met Monique. Dan moet je snel in 1x 
goed je gewicht naar 1 kant doen. Samen hebben we een ook 360 gemaakt en zijn we over de heuveltjes van de 
piste geweest. Dat was best spannend allemaal.  

 
Luke: Vandaag heb ik voor het eerst deze week echt kunnen skiën. Maandag lukte  
dit allemaal niet echt, maar vandaag hebben we samen met elkaar een oplossing 
 kunnen bedenken en heb ik lekker kunnen skiën samen met Rebecca de ski-juf.  
 
Vanja: Ik heb vandaag met Rinny geskied. En als ik eerlijk mag zijn…. het verslag  
typen vind ik maar hartstikke stom. (Toch heeft ze goed meegedacht wat er in  
het verslag moest, als ze maar niets zelf moest typen) 
 

Isis: Samen met Eveline heb ik geleerd om een 360 te maken. Je draait 
dan een heel rondje op de piste. Vandaag gingen we ook de linker bocht 
goed leren maken. Dat ging nog best wel lastig bij mij. Maar we blijven 
goed oefenen. Ook zijn we over de heuveltjes geweest, dat was leuk. 
Oja…. Bij de après-ski werd ik ook nog op de bar gezet om daar te 
dansen. Dat was wel leuk. 
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Het weer: Kaiserwetter, zon en blauwe lucht af en toe een wolkje.  
 

Vanochtend keken we om 7 uur uit het raam en toen zagen we het…. KAISERWETTER!! Toen dachten we “ooooh 
wat een heerlijke dag om te gaan skiën!”Snel zijn we gaan ontbijten. Want op zo’n zonnige dag gaan we 
natuurlijk als een formule 1 auto richting de gondels.  

 

Woensdag is de dag bij Stoer dat we alleen in de ochtend skiles  
hebben. Deze ochtend is zowel door de staanders als door de  
zitters goed besteed. De groep van Henri is voor het eerst het  
skigebied ingegaan. Ze hebben een route geskied op alleen  
blauwe pistes en met een stoeltjeslift weer omhoog. Wat waren  
ze trots op zichzelf dat ze dit al konden! Wij natuurlijk ook! Wie 
 ook de blauwe route geskied hebben zijn de zitters! Omdat er in  
het skigebied een nieuwe gondel is geplaatst konden ook zij een  
blauwe route skiën en in de gondel weer omhoog. Wat was het  
spannend voor ze, soms vonden ze het zelfs doodeng.  
Maar bovenaan stond toch echt dat het super Stoer was! 
        

In de middag hebben alle deelnemers lekker gechilled. De een is 
naar de sauna gegaan, de ander was aan het netflixen, er 
werden spelletjes gespeeld en ook een groepje is het dorpje 
Neukirchen am Grossvenediger in geweest. Als diner stond er 
een heerlijke rijstschotel met kiprollade in kerriesaus, verse 
wortel-ananas-rozijnen salade op tafel. Wat een heerlijke 
afsluiter van een perfecte ski- en chilldag! 

 

Mark: Ik was niet helemaal goed uitgeslapen want ik had verkeerde skischoenen aan. Toen we aan ons rondje in 
het gebied begonnen hoorde ik dit. Dus toen we met de stoeltjeslift weer omhoog kwamen moest ik eerst mijn 
skischoenen ruilen met de buurvrouw van het appartement. Het rondje was wel echt heel leuk om te skiën.  

  

Marise: Met glimlach van oor tot oor. Ik heb een leuke dag gehad. We zijn met bijna alle zitskiërs naar de 
nieuwe gondel gegaan. Boven aan de gondel gingen de begeleiders elkaar inpeperen. Dat was zo grappig dat ik 
daardoor omviel. In de middag ben ik nog wezen winkelen in Neukirchen.  

  

Brigitta: Ik heb een leuke halve dag gehad. Half zal je denken.  
Vanmorgen is ze met de groep zitskiërs mee geweest naar de  
nieuwe gondel. Dit vond ik erg leuk, maar ook op sommige  
stukken doodeng. Na het skiën was ik zo moe dat ik ben gaan  
slapen. Tot wel half 4. Daarna nog met een groepje 
 Neukirchen in geweest en 3 kaarten gekocht.  

  

Ronan: Het was een leuke dag vandaag. Helemaal omdat ik  
eindelijk het remmen goed onder de knie had. Eerst moest  
ik nog aan de rode lijn. Daarna was het feest, want het remmen 
 lukte zelf en mocht ik zonder rode lijn. Daarna heb ik geoefend  
om bochten te balen. Dit ging al redelijk goed en ik kijk dus uit naar morgen om dan weer lekker verder te gaan. 
Verder heb ik vandaag heerlijk 2 uurtjes gechilled en op Netflix geweest. En natuurlijk ook nog even met de 
groep Neukirchen in.  
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 Weer: Zon en blauwe lucht. Wederom weer Kaiserwetter! 
 

Vandaag belooft weer een zonnige dag te worden. De hele dag heerlijke 
blauwe luchten zonder een wolkje te zien. Iedereen moest zich goed 
insmeren want in maart is de zon goed sterk. Wat geeft dat toch mooie 
plaatjes; bergen, sneeuw, zon…. Een dag om te genieten. En dat is zeker 
ook wat we gaan doen. 

 
Het verslag voor vandaag is geschreven door Dynah, Guusje, Thomas en 
Bas. 

 
Skiënd in open jassen en lekkere truien gingen we de pistes af. Niet alleen de oefenpistes vandaag, maar de 
dalafdaling voor de groe p staande skiërs van Marieke. De dalafdaling is een best lange en pittige afdaling. Bijna 
beneden werd de sneeuw ook wat papperig door de vele zon die scheen. Maar dat deerde de groep niet. 
Beneden aangekomen pakten ze de skibus naar de WildkogelBahn, de gondel naast het appartement, om weer 
omhoog te gaan de berg op. Natuurlijk wel hebben ze eerst beneden bij de bar nog wat gedronken. De andere 
staande skiërs bleven boven. 1 groepje ging wel weer het blauwe rondje skiën, de andere bleven op de 
oefenpiste om de kneepjes van het skiën te leren. Thomas vond het staand skiën toch best wel erg moeilijk en 
lastig. Vandaag heeft hij dan ook zijn ski’s ingeruild voor de zitski. Gelukkig was er nog eentje vrij. En wat bleek. 
Thomas had het snel door en ging als een “Jecko” de berg af. Knap en Stoer!! 

 
De zitskiërs werden opgedeeld in twee groepen en  
skileraar Max bleef met de ene groep oefenen op de  
oefenpiste terwijl de andere groep, met Erwin, nog  
een keer een afdaling naar de grote nieuwe gondel  
deed. Wat een mooie hellingen en wat een snelheden  
werden behaald! In de middag werden de groepen  
omgeruild zodat beide groepen de tocht konden skiën  
en ook beide groepen nog kon oefenen om de bochten  
en het zelfstandig zitskiën onder de knie konden krijgen.  

 
Donderdag betekent natuurlijk ook Après-ski Dag!! En dat hebben we geweten. Jim fungeerde als DJ van 
heerlijke après-ski nummers en de ene na de andere polonaise werd om de bar gereden, gerold, gesprongen en 
gedanst. En wie waren daar op de bar te vinden? Bijna iedereen!  

 
Nog lang niet feest genoeg. Want Vanja werd 18!! ’s Ochtends 
vroeg wakker gemaakt door alle begeleiders die zingend de 
kamer binnenstormden, daarna bij het ontbijt gegeten in een 
versierde ruimte en nogmaals een mooi gezongen ‘Lang zal ze 
leven’ door iedereen. En nu net, even na het eten, een heerlijke 
taart van Kirsten gegeten. Wat een leuke verjaardag. 
Gefeliciteerd Vanja! 18 alweer! Een Stoere verjaardag, 1 om niet 
te vergeten! 

 
Nu nog maar één dagje te gaan, vol met een wedstrijd in de ochtend en daarna alweer inpakken helaas. Maar 
de vooruitzichten zijn goed: zon, zon en zon! 
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 Weer: Zon en blauwe lucht. Wederom weer Kaiserwetter! 
  

De laatste dag vandaag…. De laatste keer omhoog…. De wedstrijd!!  
Dat allemaal op een zonovergoten dag in de bergen op de blauwe  
oefenpiste van de WildkogelArena. Bij de wedstrijd van Stoer gaat het er  
om dat je 2x de slalom skiet en dan wie de minste seconden tussen  
de 2 keer heeft, die heeft gewonnen. Je hoorde dus deelnemers 
tellen, zingen om maar zo dicht mogelijk de tijden bij elkaar te krijgen.  
Dat lukte bij sommige best wel heel erg goed, want die hadden een  
tijdverschil van minder dan een seconden. Knap! 

  

Na de wedstrijd mocht iedereen nog vrij skiën op de oefenpiste. Het zelf bepalen wanneer je je bochten maakt, 
en zo hard gaan als je zelf wilt. Heerlijk vond iedereen dat. Alhoewel een heleboel lagen ook onder aan de 
sleepjeslift heerlijk in de sneeuw, te spelen, elkaar in te peperen of gewoon genieten van de zon.  

       

Voor de lunch krijgen we van Renee, de eigenaar van het Bergrestaurant, 
kaiserschmarrn! Verdikte pannenkoeken van veel ei met poedersuiker en 
appelmoes. Een echt Oostenrijks gerecht waar iedereen van heeft lopen 
smullen. Helaas moesten we na de lunch toch echt voor de laatste keer met de 
gondels naar beneden. Het skiën zit er voor dit jaar weer op. Beneden wachten 
ons onze tassen die ingepakt moeten worden. Gelukkig werden we geholpen 
door de begeleiding. 

       

Het eten was weer erg lekker, soep en een broodje pulled pork. Wat hebben we elke dag genoten van het eten 
van kok Pietie, bedankt! De bus was ingepakt, wij hadden gegeten. Tijd voor de prijsuitreiking, het bedanken van 
iedereen en daarna…. PARTY! Heerlijk dansen, zingen, even helemaal los gaan en jezelf kunnen zijn. Dansen of 
praten, het maakte niet uit.  

  

Sem:  Maandag en dinsdag zat ik nog in de Bi-Unique, een zitski met 2 ski’s onder het zitje. De andere 3 dagen 
heb ik leren zitskiën in de Monoski, waarbij maar 1 ski onder het zitje zit. Dit was best een stuk moeilijker. Je 
hebt meer kracht nodig in je armen en in je romp. Maar het lukte mij best wel aardig. Volgend jaar wil ik zeker 
mee om beter te leren skiën in de Monoski, het liefst dan helemaal zelfstandig. Moet ik wel met therapie mijn 
kracht in mijn armen en romp gaan trainen.  

  

Ties: Ik heb een goede wedstrijd geskied vandaag. Mijn bochten gingen goed en ben derde geworden. Ik kreeg 
een mooie zilveren medaille, die kreeg iedereen. Het vrij skiën na de wedstrijd vond ik het leukste. We mochten 
over de hobbels heen en zo hard gaan als we wilde. Ik heb deze week goed mijn grenzen verlegd en ik heb goed 
geluisterd naar iedereen. Henri was trots op mij hoe ik alles deed. Volgend jaar hoop ik zeker weer mee te gaan. 
Hangt af van mijn operatie.  

  

Pascal: Niet verwacht, maar ik ben eerste geworden met  
de wedstrijd. Trots was ik. Het feestje in de avond was erg  
gezellig. We gingen lekker los met zijn allen. Het leukste van  
deze week was dat ik voor het eerst een echte tocht geskied  
heb in het gebied. Mooie ervaring. Helaas voor mij was het  
de laatste keer dat ik mee mocht met Stoer. Heel erg balen! 

  

Ward: Geen kaiserschmarrn voor mij, maar patat met schnitzel.  
Erg lekker! Ik heb deze week heerlijk kunnen skiën en veel tochten 
gemaakt. Jammer dat we de laatste dag met vrij skiën alleen op 
de blauwe oefenpiste mochten. De leukste afdaling was de 
dagafdaling en de (alcoholvrije) schnaps die we beneden aan kregen. Volgend jaar wil ik zeker weer mee! 
 

Het was een fantastische week. We hebben genoten en geven de week een dikke 10!! Bedankt allemaal!! 
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Uitslag Slalom Wedstrijd 
 

Gruppe Max und Erwin, de zitskiërs 
Jongere 1ste tijd 2de tijd Verschil Plaats Begeleider 

Martijn 00:25,76 00:25,69 00:00,07 1 Monique 

Bas 00:26,78 00:26,51 00:00,28 2 Merijn 

Brigitta 00:37,95 00:37,23 00:00,72 3 Laurette 

Dynah 00:42,95 00:41,96 00:00,99 4 Marloes 

Isis 00:24,26 00:26,34 00:01,08 5 Eveline 

Jasper 00:26,62 00:27,70 00:01,08 6 Henk 

Sem 00:32,75 00:34,23 00:01,48 7 Berend 

Thomas  00:36,71 00:34,74 00:01,97 8 Monique 

Daniël 00:31,87 00:29,35 00:02,52 9 Floris 

Marise 00:36,25 00:27,18 00:09,07 10 Kirsten 
 

Gruppe Rebecca 
Jongere 1ste tijd 2de tijd Verschil Plaats  

Luke 01:07,11 01:04,05 00:03,06 1  

Ronan 01:05,04 00:58,33 00:06,71 2  

Sita 01:11,14 01:01,62 00:09,52 3  
 

Gruppe Henri 
Jongere 1ste tijd 2de tijd Verschil Plaats  

Pascal  00:23,41 00:23,55 00:00,14 1  

Mark 00:36,39 00:35,24 00:01,15 2  

Ties  00:37,64 00:37,35 00:00,29 3  

Vanja 01:27,67 01:14,34 00:13,33 4 Rinny 
 

Gruppe Marieke 
Jongere 1ste tijd 2de tijd Verschil Plaats  

Ward 00:22,67 00:22,95 00:00,28 1 Margriet 

Guusje 00:31,56 00:30,39 00:01,17 2  

Frank 00:26,69 00:24,79 00:01,90 3 Bart 
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De hele week zoemen de liedjes van de “Alieexpress”, “Hallo allemaal” en “Leef” door mijn hoofd. 
Met heel veel plezier kijk ik achterom naar deze mooie week 12, wat een prachtige week hebben we gehad en wat een mooi weer 
met mooie pistes. We hebben genoten van een heel bijzondere groep jongeren en van een echt fantastisch team vrijwilligers en 
begeleiders. Wat hebben we er met elkaar een bijzondere week van gemaakt en wat een doorzetters waren erbij. 
 

Na een enerverende voorbereiding kwam alles toch helemaal goed!  
Wat gebeurde er allemaal met onze vrijwilligers: 

- Skileraar: brak zijn voet, partner kon ook niet mee, 2 personen missen!!!! 
- Vrijwilliger: werd opgenomen in het ziekenhuis,  

partner kon ook niet mee 2 personen missen!!! 
- Onderwijs: lerares kon geen vervanging krijgen 
- Verpleegkundige: verandering van baan op de IC. 
- Vrijwilligers: zwangerschap, prachtig! Kon helaas niet mee. 
- Vrijwilliger: duikcursus, precies in deze week! Jammer. 
- Invallers: konden om verschillende redenen ook niet mee.  

 

Je begrijpt dat als mijn telefoon ging, we dachten, nee hè, niet nog meer uitvallers!!!!! 
Het waren allemaal hele legale redenen en we hopen dat jullie volgend jaar weer 
present kunnen zijn. 
en voor alle invallers die bereid waren om ons te helpen, TOP Berend, Kirsten, Laurette, 
Margriet, Rinny en onze vervangende skileraren Erwin en Rebecca. 

 

De après-ski op de dinsdag en donderdag was weer een groot succes, de Kaiserschmarrn 
op vrijdag, ons gratis aangeboden door de eigenaar van het bergrestaurant Renee, was 
ook een geweldig succes. TOP Renee! 
We brachten een echt Fries pakket voor Renee mee, geniet ervan. 
Op donderdag 21 maart 2019 vierden we de verjaardag van Vanja, 18 jaar met een 
ochtend serenade en ‘s middags een prachtige taart, hopelijk kijk je nog vaak met plezier 
terug op deze mooie dag en week, Vanja. 

 

Met wat aanpassingen en zoeken naar oplossingen kwamen alle deelnemers aan het eind van de week, tijdens de wedstrijd, van de 
piste af. Wat een prachtig gezicht opleverde en mooie filmpjes. TOP gepresteerd deelnemers! 
Dit was alweer het 14e jaar dat we in het appartement complex Alpen Chalet hebben gelogeerd, dus volgend jaar de 15e keer, een 
jubileum.  
Robert Möschl, eigenaar van het Alpen Chalet, heeft ons uitgenodigd voor een geheel verzorgde maaltijd volgend jaar, TOP Robert! 
Ook voor Robert namen we een Fries pakket mee. 
En dan Pietie, die ons verwende met die heerlijke maaltijden, we hopen dat ze volgend jaar weer met ons mee gaat!! TOP Pietie. 
Toch mogen we ook Jim en Henri hier niet vergeten, wat een werk hebben zij verzet deze week, van erwtensoep tot organisatie en 
alles eromheen, TOP Jim en Henri! 
Ook konden we luisteren naar het verhaal van Guusje, heel bijzonder! TOP Guusje! 
Helaas moeten we afscheid nemen van Bas, Dynah, Guusje, Mark en Pascal, zij zijn nu driemaal mee geweest. TOP veel plezier en 
succes in jullie toekomst. 
 

Zo, ik ga nog maar eens luisteren naar mijn gedachten en beleef met jullie nog vele mooie momenten na. 
Dank jullie allemaal! 
 
 
Namens het bestuur van StoerWinterWeken! 
 
Marike Bos 
Henri van Doormaal  
Willemijn Kleinendorst 
Kirsten Schuuring/Jan v.d. Ploeg 
Marc Stallinga 
Rob Timmers 
Jim Toet 
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  Sophie Rosenthal Vereeniging 
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