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In september-oktober 2021 hadden jullie je allemaal al opgegeven voor het SchoolSkiKamp van januari 2022. 
Wat een gaaf en mooi vooruitzicht. Echter kwam daar dan toch weer Corona die maakte dat we in december 
moesten gaan beslissen dat de reis in januari niet door kon gaan. De Coronaregels en de nieuwe Coronavariant 
Omikron maakte dat we niet naar Oostenrijk konden afreizen. Wat hebben wij daar als bestuur van gebaald. 
Maar ook zijn wij gaan kijken en overleggen met met name onze accommodatie Het Alpen Chalet of er 
misschien dan toch een mogelijkheid zou zijn om met jullie naar Oostenrijk af te reizen. En die was er! 
Op 27 maart 2022 zijn jullie dan ook allemaal ingestapt in de bus. Om op weg te gaan naar Oostenrijk! 
Hierbij dan ook het verslag van dit SchoolSkiKamp, week13, maart 2022. 
 
Het mag dan het SchoolSkiKamp heten, maar naast de 8 deelnemers van Heliomare Onderwijs, 5 deelnemers 
van Mytylschool Prins Johan Friso, waren er nog 4 losse deelnemers mee die voor de eerste en tweede keer 
mee gingen. En sommige deelnemers hadden zelfs heel veel geluk. Er waren nog plekken beschikbaar, dus 4 oud 
deelnemers mochten nog een keertje extra mee! Al deze deelnemers, en natuurlijk ook de begeleiders en 
vrijwilligers, zijn op de vroege zondagochtend in de bus gestapt. En met de klok die precies deze nacht een uur 
vooruit ging was het dan ook best wel heel erg vroeg! Maar dat mocht de pret niet drukken. Als iedereen in de 
bus zit, en buschauffeur Rasim in Duitsland het stuur overneemt, kunnen we dan echt op weg naar Neukirchen 
am Grossvenediger. 
 
De busreis verliep zeer voorspoedig. Om 19:00 komen we aan 
bij het appartementencomplex waar de bus opgewacht wordt  
door een 6-tal begeleiders en vrijwilligers die iedereen vrolijk 
begroeten met ‘Hallo Allemaal’. Het uitpakken, kamers klaar  
maken, eten, helmen uitdelen, alles verliep weer in een sneltrein 
vaart. Na het praatje van Henri alles en iedereen het bed in. 
Immers, maandag gaan we de berg op en beginnen de skilessen. 
 
De eerste twee dagen hebben we zoals de Oostenrijkers het noemen, Kaiserwetter, zon en blauwe luchten. De 
dagen daarna wordt het kouder, hebben we mist en verse sneeuw. Maar de pret kon het allemaal niet drukken 
want wat hebben we toch een toffe week gehad met elke dag op de ski’s staan en met aan het einde van de 
week de StoerSlalom die iedereen gedaan heeft. Trots!! Natuurlijk hebben we tijdens deze geweldige week nog 
veel meer gedaan dan alleen maar skiën. Wat denken jullie van après-ski, winkelen, sauna, spelletjes….  
 
Dit alles kunnen jullie nalezen in dit verslag, geschreven door de deelnemers zelf. 

 
 

 
Heel veel leesplezier, 

 
Jim, Willemijn, Henri, Rob,  
Marc, Margriet, Jan en Kirsten.  
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Tijdens dit schoolkamp hadden wij een heuse kok mee, Wildo Hoogedoorn. 
In de ochtend zorgde hij voor de verse koffie en dat alles klaar stond voor 
het ontbijt. Maandag na terugkomst van het skiën werden we zelfs  
verrast met een hotdog. Dat was lekker zeg!  
Ook het avondeten was elke avond weer smullen. Van een bordje rode kool  
tot het maken van je eigen hamburger. Wat willen wij nu nog meer? 
Wij kunnen in ieder geval zeggen dat wij elke dag genoten hebben van 
het eten. Aan het einde van de week werd er zelfs gezongen: 
“Wij willen Wilko thuis….”. Dat zegt genoeg zou ik zo zeggen! 
 
 

Bedankt!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zondag  : Diner  Braadwurst met frietjes en sla 

 

Maandag  : Diner  Kip-Kerrie rijst met 

zoetzure komkommer en kool 
 

Dinsdag  : Diner  Rode kool met aardappelpuree 

     en een gehaktbal 
 

Woensdag  :Diner  Chilli con carne met zilvervliesrijst 

     en nacho chips    

 
Donderdag  : Diner  Pasta met vegetarische groentesaus 

     en een salade 
 

Vrijdag  : Lunch  Kaiserschmarrn boven op de berg 

     Diner  Flammenkuche en build you’re own  
     burger met aardappelkroketjes  
 

Zaterdag  : in de bus Broodje bal  

  Diner  Kroket/frikandel met patat in Babberich 
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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  

Anniek Margré Damiën Fransien Kiran 
Jacintha Nigel/Hugo Daniëlle Lisa Saleena 

Jessie Romy Djordy Stijn  Jurgen 
Lois Thijs Jasmijn Demy Tommy 

Kirsten/Gijs Ingrid/Inge Djimmer/Alyda José/Juliëtte Monique/Esmee 

    

Verslag maken 

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

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Kiran Fransien Jacintha Anniek Daniëlle 
Lisa Jasmijn Romy Damiën/Hugo Nigel 

Saleena Demy Jurgen Djordy Thijs 
Stijn Tommy Margré Lois Jessie 

Juliëtte/José Jan/Monique Gijs/Esmee Djimmer/Inge Kirsten/Alyda 
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    Anniek Noort 

 

 

           

Damiën Kroeders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Djordy Roke 
 
 
 
     Jacintha de Nijs 
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         Kiran Simonis 
           
          
 
 
 
 
 
    Lisa Kohlberg   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
             Nigel Krul 
 
 
 
 
 
 
 
      Saleena Fischer 
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                                Jasmijn Bletgen 
   Jurgen van Kammen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Margré Wetterauw 

 
 
 
 
 
 
 
 Stijn Bulstra 
 
 
 
 
 
        Thijs Poortman 
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            Fransien Angenent 
 
 
 
                 Daniëlle Toonstra 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

 Lois Lentelink 
 
          
                Romy Holtrop 
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  Demy Brekhof 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Jessie Tik 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Hugo Snip 
                                     Tommy Wang 
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 Organisatie:        Begeleiders Heliomare Onderwijs: 
 Jim Toet en Willemijn Kleinendorst     Kirsten Schuuring en Jan vd Ploeg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begeleiders Mytylschool Prins Johan Friso:          Vrijwilligers: 
 Ingrid lammers en Juliëtte Woltjer   Rob timmers, Djimmer Riemersma,  

Gijs Hovenkamp 
 

      

 

  

 

            
            
            

               
    Vrijwilligers:  
    Inge Ebbens, Monique Hanssen, Alyda Norbruis, 
    Ingrid Vogel, José Oosterwijk 
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Skileraren voor de staanders:
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

                Maaike Stuiver  
                           en 

           Esmee Groeneveld 
         Henri Doornmaal                       

        
       Skileraar Tom 

     
                                             

Skileraar voor de zitters: 
 
                                           
        

 
 
 
 
 
 
 

               
 

               De zitters met in het midden Alexandra Innerhofer  
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Het weer:  Kaiserwetter, heel veel zon, blauwe lucht  

en zo heel af en toe een wolkje 
 
 Maandagochtend om 7:00 hoor je de wekkers al gaan. Om kwart  

voor acht lopen de eerste al het appartement in waar we met   
zijn allen eten. Het ontbijt is netjes door Wilko klaar gezet en de  
geur van de koffie komt ons tegemoet. Om even over 9:00 staan 
we allemaal buiten. De staande skiërs moeten eerst nog naar de  
winkel om skischoenen, ski’s en skistokken te regelen. De zitskiërs 
kunnen als hun zitski helemaal in elkaar gezet zijn alvast naar boven  
toe. Eindelijk, we gaan naar boven en mogen skiën!! 

 
Boven gekomen zien we dat het Saharazand de sneeuw wel een beetje 
oranje gemaakt heeft. Je ziet precies de witte pistes lopen. Best een raar 
gezicht. We beginnen met een warming-up en daarna gaan we de 
beginselen van het skiën leren. De zitskiërs hebben een eigen ski-juf, 
Alexandra. De staande skiës gaan les krijgen van Henri, Esmee, Maaike 
en na de lunch komt daar ook Tom bij van de skischool uit Neukirchen. 
De lunch eten we in een aparte ruimte bij het restaurant. We hebben 
onze broodjes allemaal al zelf klaargemaakt bij het ontbijt en eten dat 
lekker op. Na de lunch hebben we nog een keer 2 uur les en lukt het bij 
de meeste al om een pizzapunt te maken en naar beneden te glijden van 
de kleine piste. Na de les gaan we weer met de gondel naar beneden. 
Waar we een heerlijk diner krijgen Kip-Kerrie-Rijst. Na het eten gaan we 
met alle deelnemers en vrijwilligers nog een leuk kennismakingsspel 
doen om iedereen goed te leren kennen. 

 
Stijn: De pizzapunt moet ik vandaag nog beter leren om goed te 
leren remmen. Want dan kan ik naar de andere piste. Wel heeft  
hij vandaag iets van een slalom gedaan. Dat was echt het allerleukste! 

 
Lisa: Ik word al helemaal blij als ik de sneeuw zie! Wat is dat mooi! 
Ze wilt heel graag de basis van het skiën snel leren om zo goed  
mogelijk te kunnen skiën. 

 
Saleena: Voor het eerst vandaag in de zitski en het maken van  
bochten ging al heel goed. Ik zou heel graag aan het einde van  
de week los willen zitskiën. En wat zijn de bergen mooi! 
 
Kiran: Om bochtjes te maken moeten we een vliegtuig na doen.  
En het sleeën tussendoor is echt heel leuk! 
 
Tommy: Heerlijk om de bergen weer te zien, en ik hoop dat ik mijn bochtjes nog beter kan leren maken. 
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Het weer: Zonnig, met wat meer bewolking dan maandag.  
 

Na een vroege wekker en een heerlijk ontbijt, met vandaag zelfs een 
lekker gekookt eitje, waren we allemaal klaar voor onze tweede dag op 
de piste. Het duurde best wel even voor dat iedereen klaar was, 
skischoenen aantrekken en warm aankleden is nog best een heel karwei. 
We konden elkaar goed helpen en daardoor stond iedereen wel om 9:00 
buiten en waren we klaar om met de gondel naar boven te gaan. Het 
ritje de gondel duurt altijd ongeveer 20 minuten. Maar met wat Après-
Ski aan en meezingen ben je zo boven. Eenmaal boven aangekomen 
konden we pas echt goed zien wat een mooi weer het was. Het zonnetje 
wachtte op ons en wij waren helemaal klaar voor een prachtige dag.  

 
Toen alle zitskiërs allemaal goed zaten, de staande skiërs hun ski’s aan hadden  
en alle begeleiders er klaar voor waren, ging de groep uit elkaar. Als je gaat  
skiën dan gaat er niets boven een goede warming-up. De staande skiërs deden  
dit door middel van een dansje. De zitskiërs deden als warming-up een aantal  
oefeningen: armen omhoog, schouders draaien, naar links en rechts kijken en  
balans oefeningen. Daarna echt tijd te gaan skiën. Een aantal van de staande  
skiërs bleven nog even op de oefenweide en de rest kon zelfs al een stapje  
hoger en was klaar voor een nieuwe afdaling. Iedereen gaat met jouw eigen  
doelen aan de slag. Sommigen gingen nog verder met het oefenen van recht  
vooruit skiën en anderen konden zelfs al met maar een klein beetje hulp  
bochtjes maken. Ook na de welverdiende lunch is iedereen op deze manier  
door gegaan en natuurlijk konden er altijd tips worden gevraagd aan de skileraren.  
 

Na het avond eten gaat Alyda vertellen hoe ze van 
StoerWinterWeken het gebracht heeft tot de 
Paralympische Spelen en zelfs tot 2 gouden, 2 zilveren 
en 1 bronzen medaille. We houden het voor nu even 
over Dromen, Durven en vooral DOEN! En dat doen we 
zeker hier allemaal bij Stoer! Het belooft in ieder geval 
weer een leuke avond te worden maar we mogen het 
niet te laat maken want morgen wacht er weer een 
nieuwe dag met veel plezier en leerzame momenten! 
 
Jasmijn: Het allerleukste van vandaag vond ik dat ik al 
van de rode piste af mocht. Als je gaat leren skiën dan 
hoort vallen daar ook bij, ik moest er soms toch stiekem 
een beetje om lachen! 
 

Tommy: Vandaag ging ik voor het eerst in de zitski. Ik vond het echt heel erg leuk! Ik had tijdens het skiën wel 
een beetje last van mijn stuitje maar ik ben gewoon doorgegaan want doorzetten hoort er ook bij.  
 
Demy: Ik mocht namelijk voor het eerst in een mono-ski. Wat een mooie uitdaging. Ik vond het best wel moeilijk 
maar ook gaaf om te doen. Hopelijk gaat het in de aankomende dagen steeds een stukje beter. Super stoer! 
 
Francien: Het allerleukste vandaag vond ik het leren van alle nieuwe dingen zoals het leren vallen. Ik vond het 
erg spannend want niemand wil natuurlijk vallen maar dit kan nog best regelmatig gebeuren dus ik vond het fijn  
om dit geleerd te hebben. Ik zit er natuurlijk niet op te wachten om iets te breken! 
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 Weer: Wolken, waar zonnetje er maar niet goed doorheen komt  
 

Het is alweer woensdag. Deze dag bestaat bij Stoer altijd uit 
een halve dag skiles. Dus ook vandaag. Vanmorgen is iedereen 
begonnen met een heerlijk ontbijtje, met prachtig gesneden kaas. 
gesneden door het kaasmannetje, lees Gijs. Dank daarvoor elke  
ochtend weer! Na het ontbijt naar boven. Waar we voor het  
eerste keer deze week echte, wat dikkere, wolken zagen. Geen  
echte zon vandaag, maar gelukkig was Maaike nog wel het zonnetje 
op de piste! De pizza-punt en de bochtjes gaan bij de staande 
skiërs steeds beter. Sommige leren vandaag zelfs om een heuse 
hockeystop te maken met de ski’s! Bij de zitters gaat het ook erg  
goed en sommige komen bijna los aan de gummyband naar beneden.  
Hoe gaaf is dat toch allemaal?! 
 

Na het skiën zijn we naar de Après-Ski gegaan, waar DJ-Jim de 
hitjes door de speaker knalde. Dit feestje vierde we op een groot 
balkon van het bergrestaurant, heel veel ruimte! Het 
hoogtepunt was Woonboot aan de Amstel, waarbij iedereen op 
de grond belande en mee danste. De splinters werden er nog 
dagenlang uitgehaald. Daarnaast deden wij de polonaise, 
waarbij iedereen (en dus ook de rolstoelers) mee konden doen. 
Dit was erg gezellig en lachwekkend. Aan het eind van de dag 
zagen wij een bijzondere vogel, de Kneu! Dat schijnt een 
trekvogel te zijn die toevallig ook in Oostenrijk was deze week. 
 

Voor vandaag een dikke shout-out naar alle skileraren en skileraressen omdat zij heel goed ski-les kan geven, en 
iedereen  tot een hoger niveau kan brengen. 

 
Jacintha: Het leukste was dat ze vandaag naar de andere  
piste mocht met de pannenkoekenlift. Minder was dat ze 
 wel daar een pistepaal geknuffeld heeft. Iets met net te  
laat remmen en dan gewoon niet remmen. 
 
Romy: Best spannend vandaag, want ook zij mocht naar  
andere pistes in het gebied. Deze waren wel even wat steiler  
en het was wel 5 jaar geleden dat ze op de ski’s stond. Maar 
 ze heeft het gewoon eventjes gedaan! 
 
Margré: Mijn bochten gaan steeds beter, dat maakt dat ik mij steeds  
zekerder voel. Wel moest Margré vandaag onder een poortje door skiën,  
waarbij ze zonder twijfel het poortje gewoon mee nam. 
 
Jurgen: Ik ben vandaag van de steilere piste afgegaan en heb geleerd om in  
een pizzapunt te skiën . Super leuk dat dat lukte. 
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Weer: Bewolking, sneeuw, mist en een koud windje.  
 

 
Vanmorgen zijn we weer vroeg op gestaan om een leuke dag te gaan 
skiën. Vandaag was een speciale dag omdat het voor het eerst deze 
week aan het sneeuwen was. Helaas was in het ‘dal’ bij het appartement 
geen sneeuw. Maar zodra we de berg op gingen met de lift gingen we de 
wolken in een de sneeuw begon te vallen. We kwamen boven en er was 
al ruim een centimeter sneeuw gevallen. Ook was het erg mistig boven 
en daardoor kon je niet ver kijken. Eigenlijk zouden de zit-skiërs vandaag 
een tour maken, maar helaas was het weer niet goed genoeg. 
Desondanks het slechte weer mochten een aantal zitskiërs in de middag 
toch een kleine tour maken. Dit hebben ze super goed gedaan en was 
een hele ervaring. Na het skiën was er tijd voor de meiden om 
boodschappen te doen of naar de sauna te gaan. De jongens waren vrij.   

 
En dan nu wat hoogte punten van onze verslaggevers van vandaag: 
 
Hugo: Ik heb heel veel geleerd vandaag. Het belangrijkste is dat je moet  
uitkijken dat je niet moet vallen. José, de begeleider, was hard gevallen  
en heeft een scheurtje in haar schouder. Maar gelukkig gaat het nu goed  
met Jose. Wij mogen ook wel eten halen voor lunch bij het restaurant.  
En ik kan zeggen, dat is erg lekker eten! 
 
Anniek: Ik heb vandaag voor het eerst in een echte zitlift (stoeltjeslift)  
gezeten. Dit was best wel eng maar tegelijkertijd ook super leuk. Het  
was wel een koude dag en mijn vingers werden erg koud. Na het skiën 
 ben ik Neukirchen in geweest om te gaan winkelen. We zijn naar een 
 souvenirwinkeltje geweest en naar de supermarkt. Natuurlijk hebben  
we daar wat snoep gekocht, ik 2 chocoladerepen. Leuk hè. Wel vond ze 
 vandaag zitski begeleider Gijs een beetje vervelend, hij was wat streng.  
Maar gelukkig is hij meestal wel veel gezelliger.  
 
Lois: Vandaag zijn we wel drie keer van de berg af geskied waarvan één keer met een groepje en twee keer met Henri. 
In de groep vond ik het soms erg druk en moest ik vaak wachten. Met Henri kon ik mooi door skiën. In de middag zijn we 
met een groepje meiden naar de sauna geweest en kregen we een maskertje en een gezichtsmassage. Dit was erg leuk 
en ontspannend.  
 

Damian: Achter mijn zitski stond vandaag Alyda. Dit was echt heel gaaf want Alyda gaat 
namelijk heel snel. Wel vond ik het een koude dag met koude vingers. Helaas heb ik 
vandaag geen foto kunnen maken van het uitzicht, omdat we niet verder konden kijken 
dan 10 meter. En ik heb nog een goede tip: ga altijd bij Jan in de lift want hij zorgt voor 
lekkere snoepjes.  

 
Djordy: vond het skiën erg mooi maar helaas moeilijk te zien door de mist. Dus we 
moesten zorgen dat we elkaar goed volgden omdat we op moeilijke pistes aan het skiën 
waren. Vandaag heeft Djordy geleerd dat het navigeren in de mist best wel moeilijk is. 
Verder heeft hij het tot nu toe heel erg naar zijn zin.    

. 
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Weer: Bewolking, sneeuw, mist en koud.  

Iets meer sneeuw dan donderdag, af en toe wel beter zicht.  
 

Alweer de laatste dag vandaag. Maar wat voor dag. Vandaag staat de  
slalomwedstrijd op het programma. Een slalom waar je niet de snelste 
hoeft te zijn. Nee, hier gaan we twee keer de slalom skiën en dan kijken  
ze wie het minste tijdsverschil tussen de twee wedstrijden had. Spannend,  
want pas in de avond krijgen we de uitslag. Maar eerst natuurlijk goed  
eten, klaarmaken en dan naar boven. Eerst gingen we kijken bij de 
wedstrijd op de kleine piste. Daarna gingen we naar de grotere piste.  
Wat heel leuk was dat iedereen naar elkaar kwam kijken. Na de wedstrijd 
mochten we vrij skiën. Het groepje van Maaike mocht zelfs een rondje in  
de stoeltjeslift mee. Dat was echt heel leuk! Helaas konden ze door de mist  
weinig zien van het skigebied, maar de ervaring hebben ze nu wel.  
Tijdens de lunch kregen we van het Bergrestaurant Kaiserschmarrn  
aangeboden. Dit zijn dikke pannenkoeken in stukjes. Lekker! En toen zat het er  
echt op en gingen we voor de laatste keer deze week met de gondel naar  
beneden. Tas inpakken. Bus inladen. Klaarmaken voor het feestje van vanavond.  
Meer eerst hadden we nog hamburgers die we zelf mochten opbouwen als avondeten! 
 

De avond begon met de prijsuitreiking. Iedereen heeft het zo goed 
gedaan. Vele zijn zelf binnen de 1 seconden tijdsverschil gebleven. 
Echter 1 spande de kroon, Thijs heeft het voor elkaar gekregen om 2x 
exact dezelfde tijd te skiën en dus een tijdsverschil van 00:00.00 
seconden. Hoe stoer is dat!! 
Daarna hebben we nog heerlijk feest gevierd, gedanst, gezongen en het 
duurde allemaal veels te kort. Morgen er heel vroeg uit. Want de bus 
vertrekt om 6:30…. 
Maar voor nu kunnen wij zeggen. HET WAS EEN FANTASTISCHE WEEK!! 

 
Thijs: Ik heb geleerd om achteruit te skiën. Dat is hetzelfde als vooruit, maar dan achter uit. De achterkant van 
de ski’s zijn dan in een punt. Het echte leuke van vandaag was dat we vrij mochten skiën. Lekker zelf weten wat 
je wilt.  

 
Nigel: Ik heb geleerd om bochtjes te maken en te remmen.  
Volgend jaar wil ik graag leren om de bochten nog beter te  
maken om dan op de grotere piste te mogen skiën.  
Want skiën was echt het leukste van de week.  

 
Daniëlle: Het leukste was het crossen door de slalom heen!  
Goede bochten maken, kantelen en door blijven gaan.  
Het skiën aan de gummyband vond ik nog wel lastig. Een paar 
 keer ging het echt heel goed. Alles bij elkaar was het allerleukste! 

 
Jessie: Dit jaar voor de eerste keer echt aan de lange gummyband los mijn bochten zelfstandig gedaan. Je moet 
hier goed de krukkenski’s naar de kant laten wijzen waar je heen wilt. Ook moet je naar voeren toe buigen om 
er meer druk op te zetten. Hierdoor gaan de bochten makkelijker. Het leukste…. Skiën natuurlijk.
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Uitslag Slalom Wedstrijd 

 

Gruppe Alexandra en Jan, de zitskiërs 
Jongere 1ste tijd 2de tijd Verschil Plaats Begeleider 

Daniëlle 00:15.76 00:16.03 00:00.27 1 Inge 

Tommy 00:17.21 00:16.83 00:00.38 2 Monique 

Jessie 00:25.01 00:25.44 00:00.43 3 Rob 

Fransien 00:18.08 00:18.53 00:00.45 4 Juliëtte 

Damiën 00:16.18 00:17.04 00:00.86 5 Jan 

Anniek 00:13.24 00:15.06 00:01.82 6 Gijs 

Saleena 00:20.20 00:17.95 00:02.25 7 Kirsten 

Demy 00:16.85 00:21.89 00:05.04 8 Djimmer 
 

Gruppe Esmee 
Jongere 1ste tijd 2de tijd Verschil Plaats  

Thijs 00:17.00 00:10.00 00:00.00 1  

Lois 00:15.01 00:15.30 00:00.29 2  

Jasmijn 00:17.11 00:17.44 00:00.33 3  

Djordy 00:17.00 00:17.48 00:00.48 4  

Romy 00:18.00 00:17.14 00:00.86 5  
 

Gruppe Tom 
Jongere 1ste tijd 2de tijd Verschil Plaats  

Jacintha 00:19.32 00:18.39 00:00.93 1  

Margré 00:19.05 00:17.03 00:02.02 2  
 

Gruppe Maaike 
Jongere  

1ste tijd 
2de tijd Verschil Plaats  

Kiran 00:16.33 00:15.05 00:00.88 1  

Hugo 00:13.97 00:15.05 00:01.08 2  

Nigel 00:14.31 00:15.67 00:01.36 3  

Lisa 00:15.45 00:13.45 00:02.00 4  

Jurgen 00:12.67 00:15.50 00:02.83 5  

Stijn 00:18.79 00:13.82 00:04.97 6  
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Dat was het motto van onze reizen dit jaar. Deze kreet liep als een  
rode draad door onze hele organisatie. Covid was in maart 2020 vlak  
voor de vertrek de grote spelbreker. In 2021 was het niet beter, ook  
toen mee moeten gaan met de onmogelijkheden. Vol goede moed in  
2021 begonnen met de voorbereidingen van de reizen in 2022.  
Spannend bij elke stap die we namen keken we met spanning naar  
het “beest”. Want zo voelde Corona voor ons.  
Want zal toch niet zijn dat……….  

 
Gewoon doen was ons motto maar wel binnen de mogelijkheden, we 
droomden dat we gewoon ontspannen konden gaan. Met ondertussen 
de Stoer trein die meer en meer op gang kwam.  De organisatie van de 
januari reis was zo goed als rond en toen……lockdown….. De 
teleurstelling bij ons als bestuur was niet te omschrijven. De keerzijde 
was wel: zouden we het durven? Met zulke hoge aantallen 
besmettingen? Dus ook best wel een beetje opluchting dat de beslissing 
ons uit handen werd genomen. Maar gewoon de reis annuleren? Dat 
vonden we een erg slecht idee. Dus ingezet om beide reizen uit te 
voeren in maart, een beslissing die heel goed heeft uitgepakt. Wel heel 
veel extra werk, al met al best pittig. Maar één keer in de sneeuw en al 
het leed was vergeten. Geweldig om daar weer te staan met in twee 
reizen bijna 40 jongeren en bijna 40 vrijwilligers. Onze droom was weer 
gerealiseerd, we hebben het gedurfd en uiteindelijk gewoon gedaan.  

 
We hopen dat je veel leesplezier hebt beleeft aan dit verslag en in de toekomst dit nog eens open slaat en met 
veel plezier hieraan terug denkt. 

 
 
Nogmaals dank aan iedereen die dit mogelijk heeft 
gemaakt. Een kreet die we al jaren hanteren: “we 
kunnen dit alleen met elkaar”     
 

       
Namens het bestuur StoerWinterWeken 
 

        Henri van Doornmaal 
        Willemijn Kleinendorst  

Jan vd Ploeg 
        Kirsten Schuuring 
        Margriet Slofstra 
        Marc Stallinga 
        Rob Timmers 

Jim Toet 
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  Sophie Rosenthal Vereeniging 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noordwolde 
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