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Voorwoord
Beste mensen, wintersportliefhebbers,

Fietsen en wandelen
in uw eigen tempo!
Individuele fiets en wandelvakanties

Welkom in de tweede digitale TwentSki. De eerste digitale uitgave is goed ontvangen
door de leden; we kunnen daarom met vertrouwen op de ingeslagen weg doorgaan. Deze
uitgave ontvangt u iets later dan u gewend bent. Velen van ons hebben inmiddels al op
de latten gestaan, enkelen zullen de komende weken nog de rijk besneeuwde alpen gaan
bezoeken.
Er is deze winter bovenmatig veel sneeuw gevallen in het zuidelijke deel van de alpen. Dat
dit niet alleen maar gunstig hoeft te zijn hebben sommigen aan den lijve ondervonden.
Het groepje leden dat jaarlijks aan een heuse skisafari in de Dolomieten deelneemt, kan
daar over meepraten. Dat zij desondanks weer van een onvergetelijke skireis hebben kunnen genieten kunt u lezen in hun bijdrage in deze TwentSki.

• Uitgebreide routebeschrijvingen

Ondanks al die sneeuw kwam dit seizoen op veel plaatsen de temperatuur nogal eens boven nul. Daardoor was de sneeuw op en vooral ook naast de piste niet altijd even gemakkelijk om op te skiën. In deze TwentSki vindt u 5 tips waarmee we lastige sneeuwcondities
steeds vaker als een plezierige variatie kunnen beleven.

• Trektochten met bagagevervoer

Veel leesplezier!

• Verblijf in hotels op basis van HP of LO

Het bestuur

• Ruime keuze uit eenvoudige en pittige reizen

• Keus uit meer dan 200 fietsvakanties

Eigen-Wijze Reizen
Individuele Fiets- en Wandelvakanties

www.eigenwijzereizen.nl Tel. 053 - 430 34 35
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de helling in te glijden. Als het een piste is
die je normaal makkelijk zou skiën probeer
deze dan op dezelfde manier (iets rustiger)
te doen. Draai je ski's met durf de helling
in. Dan gaat het meteen een stuk beter.

3. Houd een goede snelheid aan

Ok, je durft nu je ski's de helling in te
draaien? maar het moet niet te hard gaan
natuurlijk dan eindig je met brokken. Dus
houd de goede snelheid aan. Natuurlijk is
dat niet oncontroleerbaar snel. Dat spreekt
voor zich. Maar zorg wel dat je vaart houdt.
Zeker in hellingen met losse sneeuw (nat of
droog) is het belangrijk om genoeg vaart te
houden om niet te 'zinken'. Houd de vaart
erin en probeer een lekker ritme te vinden.

4. Ritme

5 tips om goed te kunnen
skien in slechte sneeuw

Dan kom ik bij ritme. Verplicht jezelf om
een goed ritme te skiën en niet van de
ene hoek naar de andere te traverseren.
Recht naar beneden met korte krachtige
bochten zorgen ervoor dat je door alle
moeilijkheden heen komt. Door een goed
ritme hou je je snelheid onder controle en
is het makkelijker om door te blijven skiën.
Als je stilvalt wordt alles weer moeilijker.

5. Kies de goede hoek
Tsja, sneeuw is niet altijd perfect. Ijzige
sneeuw, buckels, hopen zachte sneeuw,
slush, opgevroren sneeuw en ga zo maar
door. De een vindt het heerlijk maar voor
velen zijn deze sneeuwtypes erg moeilijk.
Wat voor de ene skiër een leuke uitdaging
is, is voor de andere een waar gevecht.
Toch ontkomt niemand aan slechte sneeuw.
Vijf tips om beter door matige sneeuw te
kunnen skiën. Wie weet ga je het naar je
zin hebben in minder makkelijke sneeuw.

1 Techniek!

Het is een open deur, maar techniek is zeer
belangrijk. Goede skiërs hebben geen probleem met matige sneeuw. De benen vermoeien sneller. Dat is het wel zo'n beetje
voor de goede mannen en vrouwen. In
slechte sneeuw worden fouten afgestraft.
Niet zo'n klein beetje ook. Waar je op de
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piste nog prima wegkomt met technische
tekortkomingen daar is slechte sneeuw
minder vriendelijk. Als je dus vaak in terrein komt waar je het moeilijk krijgt twijfel
dan niet en neem les. Goede techniek zorgt
ervoor dat je overal beter uit de voeten
komt en dat je weet wat je op welk moment met je lichaamshouding moet doen.

Hiermee bedoel ik de hoek van je staalkanten ten opzichte van de sneeuw. Carve meer
als de sneeuw ijzig en harder wordt en ski
'platter'. Dus je ski's vlak op de sneeuw als

de sneeuw losser wordt. In de poeder en op
slush zul je vaak plat op de ski's staan terwijl
je op harde sneeuw meer de staalkanten van
de ski's zult gebruiken. Maar dit punt is eigenlijk terug te voeren op punt 1: techniek!

6. (Bonus) Kijk ver vooruit

Omdat tip 5 eigenlijk terug slaat op tip 1
nog een 'bonus tip': Kijk ver vooruit. Naar
je ski's of net iets voor de ski's kijken heeft
geen zin. Kijk ver vooruit zodat je tijdig op
'problemen' kunt anticiperen. Ook zul je
merken als je de goede kant op kijkt je ook
beter die kant op skiet. Laat je lichaam automatisch de oneffenheden oplossen. Je
hoofd moet in een bocht al bezig zijn met de
volgende bocht. Als je namelijk alleen maar
let op wat er vlak voor je gebeurd dan zul
je snel voor verrassingen komen te staan.
Bron: Wintersporters .nl

2. Durf

Veel redelijke skiërs schrikken bij het zien
van een slecht geprepareerde piste of bij
bijvoorbeeld buckels. De goede houding
gaat eruit en met angst en beven beginnen
deze skiërs aan de afdaling. Terwijl mindere
skiërs soms vol overgave zo'n helling induiken. Die laatste komen er vaak duidelijk
beter doorheen. Let wel: ga nooit als een
kamikaze een helling met lastige sneeuw in.
Durf te skiën, dat is het toverwoord. Durf
Twentski ---- 5

Logeren op
de berg
Af en toe zie je een sneeuwscooter met
een aanhangwagentje vol bagage de berg
op scheuren. Of een gondel vol koffers en
tassen vertrekken. Dan weet je wel hoe laat
het is; hier gaat een groepje wintersporters
vakantie vieren in een hotel op de piste.
Het is geweldig om na je ontbijt je in je ski's
te klikken en direct je eerste afdaling te maken. Niet sjouwen met je spullen naar een
lift waar je eerst in een rij gaat staan. Nee,
gewoon meteen de piste op, die vers geribbeld op je ligt te wachten. En wat te denken
van de avond, als iedereen uit het skigebied
is verdwenen en jij boven achter blijft? Wat
is niet mooier in het maanlicht op het terras
genieten van de stilte.
Nog spannender is een huttentocht door
een groot skigebied. In plaats van meerdere nachten op dezelfde plaats ga je élke
dag in een ander deel, op andere bergen en
andere pistes skiën en iedere nacht in een
andere berghut slapen. Een aantal van onze
skileden hebben daar ervaring is.

Zie ook het verslag van Hetty, Brigit, Johan,
Hen en Coby verderop in het blad.
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Wat helpt het best als je
in een lawine vast zit

door menselijke fouten of het bewust niet
opblazen van de airbag. Dus niet iedereen
overleeft met airbag, het is belangrijk dat je
nog ander materiaal bij je hebt.

Een lawine komt op je af, terwijl je aan
het skiën bent. Wat moet je hebben om
deze ramp te overleven?

Sneeuwschep
Hier kan ik kort over zijn. Met die sneeuwschep is het gemakkelijk om met weinig
moeite veel sneeuw te verplaatsen. Ideaal
zowel voor het slachtoffer en de reddingswerkers. De prijs van een sneeuwschep is
heel goedkoop. Van 15 tot 70 euro.

Wat Prins Friso overkomen is, is tragisch.
Nog tragischer is dat hij het misschien had
kunnen voorkomen als hij de nodige voorzorgen nam. Ten eerste, uiteraard, op de
piste blijven. Ten tweede had hij levensreddend materiaal bij zich moeten hebben.
Ik ga het over dat materiaal hebben zodat
u weet wat u moet meenemen als u gaat
skiën
De lawine rugzak

Lawine airbag.

Het bekendste systeem sinds bleek dat
een vriend van Friso dat wel bij zich had.
Wat is dat nu eigenlijk?
Het is een soort airbag, maar dan in een
rugzak. Er hoort nog een hendeltje erbij.
Wanneer je door een lawine wordt overstroomd, dan is het belangrijk dat je onmiddellijk aan de hendel trekt. Als het systeem
goed werkt dan zou de airbag uit de rugzak
geklapt worden. Aangezien het gevuld is
met lucht, wordt de lawine airbag meegetrokken door de sneeuw. En op zijn beurt
trekt de airbag je verder tot aan het einde
van de lawine.
Ach, ik kan zoveel zeggen over hoe het
werkt. Maar een beeld zegt meer dan woorden.
Hierin wordt er een test gedaan met de lawine airbag.
Mocht je toch vastzitten, dan zorgt de lawine airbag sowieso meer ademruimte omdat
de ballonnen de sneeuw wat wegduwen en
ruimte maken.
Nadeel
Er is echter een nadeel aan die uitvinding.
En dat is het hendeltje eigenlijk. Het slachtoffer moet er zelf aan trekken, maar het kan
gebeuren dat die het vergeet door de
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Prijs
Het wisselt af tussen de 130 en 500 euro.
Ook hier hangt het ervan af welke versie je
wilt kopen. Je kan het ook huren, maar dan
moet je hopen dat, in het skigebied waar je
bent, ze verkrijgbaar zijn.

angst. Maar geen nood! Er bestaat nu ook
een elektronisch systeem waardoor iemand
die dicht bij je in de buurt is je airbag kan
activeren. Dat gebeurt met een soort afstandbediening.
Merken
Er zijn er verschillende merken maar twee
zijn echt belangrijk. De ABS en Snowpulse.
Ze lijken op elkaar maar Snowpulse zorgt
voor extra bescherming van je hoofd en
nek. Daar staat tegenover dat de ABS een
trackrecord heeft. (Een signaal waarmee
redders je kunnen redden) De prijzen van
de twee merken zijn vergelijkbaar. Allebei
zitten ze tussenin 700 en 800 euro.
Opgelet, ik heb het enkel over de standaard
lawine airbags. Er bestaan veel verschillende versies van de ABS en de Snowpulse. De
prijzen kunnen daar wat anders zijn.
Cijfers
Wikipedia meldt:
Er werden een paar lawine ongelukken onderzocht. In totaal waren er 241 Van hen
droegen 200 een airbag. Bij 180 personen
daarvan werd de airbag volledig opgeblazen; hiervan overleefden er nog eens 177.
Bij de andere 20 werd de airbag niet of
slechts gedeeltelijk opgeblazen, in 4 gevallen door problemen, in de overige gevallen
door menselijke fouten of het bewust niet

Lawinepiep.
Prins Friso kon snel uitgegraven worden
omdat hij een lawinepiep bij zich had.

Sneeuwsonde
Wat is dat? Een lange dunne staaf. Je draagt
dit met je mee, zodat de reddingswerkers
je kunnen lokaliseren hoe diep je onder de
sneeuw vastzit. En dat kan niet met de lawinepiep. De prijs is ongeveer evenveel als
een sneeuwschep.

De lawinepiep moet op het lichaam gedragen worden. Anders raak je het gemakkelijk
kwijt. De standaard lawine piep maakt piepende geluidjes waar de reddingswerkers
op af kunnen gaan. De modernste daarentegen geven op het display van de reddingswerkers een visuele veldlijn naar het
slachtoffer. Het werkt uiteraard ook nog
met hoorbare signalen.
Sneeuwsonde

Conclussie
Als je dat allemaal bij je hebt dan ben je zo
goed als veilig voor lawines. Maar, absolute
garantie is het niet. Je kan altijd pech hebben en toch ondanks alles omkomen in de
sneeuw. Echter, als je dat bij je hebt dan heb
je daarop een kleinere kans dan zonder uitrusting.
Bron: http://plazilla.com/wat-helpt-het-best-alsje-in-een-lawine-vastzit

Lawine pieper
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skikleding en accessoires
vindt u bij kienhuis
Wintersport!

MA - DO 14.00 T/M 20.00 UUR
VR 14.00 T/M 18.00 UUR
ZA 10.00 T/M 16.00 UUR
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WWW.KIENHUISWINTERSPORT.NL
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Poederbaas
Doorgaans houden mannen van gamen,
voetbal kijken en in de kroeg hangen. De
Poederbazen haken. Waarom?

“Op de berg droeg iedereen altijd maar
dezelfde mutsen en skipakken. Daar ergerden wij ons aan. En als we daar weer eens
over klaagden, zeiden onze moeders altijd:
“dan haak je er toch zelf een”. Dus toen we
op een avond niks te doen hadden, besloten we het er maar op te wagen: we kregen een haakclinic. Na acht uur haken had
ik mijn eerste mutsje af. En in de weken
die volgden maakte ik er nog eens dertig.”
Wat
moet
je
in
hemelsnaam
met
dertig
mutsen?
“Toen ik rondliep met m’n eigen muts op
de kop kreeg ik een hoop leuke reacties van
mensen. Ze wilden weten waar ze ook zo’n
exemplaar konden kopen. Die dertig mutsen
was ik dan ook in no time kwijt. Ik vertelde
dat het van Poederbaas was, mijn eigen
merkje. Voor ik het wist droeg mijn hele skigroep de naam Poederbaas. Maarten, Bart
en ik besloten toen per direct een eigen be-
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drijf op te richten. Het enige wat we moesten doen was als een malle gaan haken.”
Kom op, wees eerlijk: het is on-mo-ge-lijk
om met drie man al die mutsen te maken.
Wie is er nog meer aangehaakt?
“Er was zoveel belangstelling dat we het
inderdaad niet langer alleen aankonden.
Via via hoorden we dat er wel wat oma’s
en tantes waren die goed konden haken.
Daarop nodigden we enkele oudere dames uit voor een haaktraining. We begonnen op zaterdagochtend en legden ze
uit wat de modellen waren, hoe de steek
was. Iedereen kreeg dezelfde haaknaalden, vuilniszakken vol met wol en we gingen aan de slag. Er moesten 750 mutsen
gemaakt worden. Het jaar daarop 1500,
afgelopen jaar 3000 en dit jaar nog meer.”
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Dat zijn een hoop mutsen voor
iemand die zich ergert aan massaproductie. Hoe zit dat dan met een
Poederbaas?

Hoe bewaak je de Poederbaasstijl in je
collectie?

“We werken in drieluiken: één model is in
drie kleuren verkrijgbaar. In onze eerste collectie hadden we enkel unieke exemplaren,
maar dat bleek onbegonnen werk. Daarom
worden er nu van elk kleurig model 100
exemplaren gehaakt. De kans dat je iemand
met dezelfde muts tegenkomt is daardoor
nog steeds heel klein. En dat willen we graag
zo houden. We zijn inmiddels ook in verschillende winkels verkrijgbaar, maar ook daar
ligt van elk model maar één exemplaar.”

“Zelf haken we alleen nog de nieuwe collecties. Maar ook de dames bedenken aan
de lopende band eigen patronen in de
hoop dat we ze meenemen. Bart, Maarten
en ik kijken vervolgens muts voor muts of
ie Poederbaaswaardig is. Een deel valt dus
af, een deel gaat door. Grappig om te zien
dat ik sommige mutsen helemaal niks vind,
maar ze dan toch best hard lopen. Bovendien ontstaat er een strijd tussen de hakers
over wie nou welke muts precies bedacht
heeft. Een gezonde strijd uiteraard, erg
tof.”

Drie jonge gasten en een boel oma’s:
werkt dat een beetje?

Is wintersport nog wel leuk als je er al
het hele jaar mee bezig bent?

“Een van de dames is kleurenblind. Daar
kwam ik pas achter toen bleek dat roze
voor oranje was verwisseld, haha. Dus nu
labelen we de vuilniszakken. Sommigen
kijken er ook echt naar uit als ik langskom
om weer een zak wol te brengen: de koffie
staat altijd klaar en de appeltaart is in huis
gehaald. Het is superleuk, maar het kost
ook heel veel tijd. Ik werk gewoon fulltime
en heb geen 9-5 baan. Daarnaast ben ik
elke dag 2-3 uur bezig met skypemeetings
over mutsen en onze freeride wedstrijd.”
14 ---- Twentski

“Zeker wel! Skiën is voor ons alledrie een
passie. Het is geweldig om ermee bezig
te zijn. Vroeger had ik de droom om heel
goed te worden in de skisport, met name
in het freeriden. Ik ben wel goed, maar
zo goed helaas ook weer niet. Daarom
steunen we met Poederbaas enkele atleten
uit de top tien van Nederland en België die
deze droom wél gaan waarmaken. We helpen ze bijvoorbeeld bij het organiseren van
de eerste Nederlandse freeride wedstrijd.”

Hebben die atleten jullie hulp dan zo
hard nodig?

afsluiter de Dutchweek.’s Ochtends lekker
skiën, ’s middags met een potje bier in de
hand onze mutsen verkopen op onze stand
en om vier uur zelf keihard mee feesten.
Dan zie je iedereen met jouw mutsen
rondlopen. Je beleeft mooie momenten. Je
skiet ’s avonds gewoon weer naar het dal
en de volgende dag zie je dezelfde mensen
mutsen kopen voor hun vrienden en familie. Dat is mooi.”

Je geeft je eigen droom dus door met
zo’n freeride wedstrijd. Waarom?

Klinkt supertof allemaal. Waarom doe je
dit niet gewoon altijd?
“Al het geld dat we verdienen steken we in
Poederbaas om groter te worden. Dat kan
alleen door te investeren en dit naast je
werk te doen. Alles is nieuw, alles is leuk en
we hebben een boel mooie tripjes voor de
boeg. Je kunt dit niet doen zonder passie.
Skiën is fantastisch en ik hoop er nog lang
mee door te kunnen gaan. Poederbaas is
erbij gekomen, maar het neemt langzaam
de overhand. Er gaat geen trip voorbij
dat ik niet even de berg afdaal. Als ik zo’n
weekend weggeweest ben, ben ik de
maandag altijd superscherp en voel ik me
gelukkiger dan ooit.”

“Ze hebben nauwelijks geld om rond te
komen, hebben geen vaste woonplek,
leven in een auto en reizen van sneeuwgebied naar sneeuwgebied. Ze sparen de hele
zomer om in dit seizoen te kunnen leven.
Dat is dus best heftig. Dat wij ze dus een
beetje kunnen helpen met Poederbaas is
geweldig. Zij zijn de échte Poederbazen!”

“Ons doel is Nederland in de Freeride
World Tour te krijgen. Dat is de Champions League voor de skiërs. Er zijn zoveel
goede Nederlandse skiërs, maar op een of
andere manier durven ze er hier niet aan
te beginnen. Ze skiën liever van hutje naar
hutje. Freeriden is gevaarlijk, maar goed
om je grenzen te verleggen. Er zijn al vijftig
inschrijvingen en er is nog plek voor dertig
man. Dus wie durft?”

Je hebt zelf een fulltime baan. Hoe
hou je het vol om dit ernaast te doen?

“We reizen zelf ook wat af. Zat ik vorige
week in Oostenrijk, ga ik dit weekend weer.
Dat gaat het hele seizoen door met als

Bron: www.wintersporters.nl
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WHERE SNOW BECOMES PASSION
PROFESSIONAL GEAR, SERVICE AND MORE

WIJ ZIJN KLAAR VOOR
DE WINTERSPORT!
U OOK?
KOM IN ONzE WINKEL EN PROFItEER VAN DE SVt-LEDEN KORtING:
- GRAtIS AFStELLEN / CONtROLEREN VAN DE BINDINGEN BIj EEN
ONDERHOuDSBEuRt VAN uW SKI’S / SNOWBOARD
- BIj ONDERHOuD AAN uW SKI’S, DOEN WIj EEN
BIjDRAGE AAN DE CLuBKAS.

R E V O LU T I O N
K E E P S O N G O I N G
VAC U U M F IT VAN F ISC H E R
100% op maat gemaakte schoen

f
co m

ort

!
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g e m • De gehele buitenschaal kunnen we aanpassen.
t
a
• Perfecte aansluiting van voet en onderbeen.
ma
Op
• Geen drukpunten meer van de schaal.
•

Optimale krachtoverbrenging op de ski’s.

MA - DO 14.00 t/M 20.00 uuR
VR 14.00 t/M 18.00 uuR
WWW.KIENHUISWINTERSPORT.NL
zA 10.00 t/M 16.00 uuR
KIENHuIS WINtERSPORt • KLOPPENDIjK 32 • 7591 Bt DENEKAMP • t(0541) 351010 • INFO@KIENHuISWINtERSPORt.NL
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Ski
ervaring
Afgelopen september heb ik de ‘stoute’
hardloopschoenen aangetrokken en ben
ik begonnen in het loopgroepje op zondag
o.l.v. Henk. Ik had in een Hengelo’s krantje
een advertentie zien staan van de SVT en
dacht: misschien is dat iets voor mij, zo’n
loopgroep. Ik had inmiddels zelf al wat pogingen tot hardlopen ondernomen maar
in je eentje is het toch gauw saai en heb je
geen stok achter de deur.
Tot nu toe vind ik het lopen heel erg leuk.
Het is een gezellige groep en vooral het lopen door de bossen op zondagmorgen is
heerlijk. De lessen zijn afwisselend waardoor je veel spieren gebruikt, een prima
voorbereiding voor de wintersportvakantie.
Wij zijn dit jaar met kerst op wintersport geweest naar Val Thorens in Frankrijk.
Het ligt hoog (2300 m.) en we hadden dan
ook volop sneeuw. Alleen jammer dat het
de 3e dag heel hard waaide waardoor alle
ski-liften gesloten waren. De 2 dagen daarna is er heel veel sneeuw bijgegevallen, je
zag geen hand voor ogen.

schede….).
Of ik door de looptraining beter ben gaan
skien kan ik niet zo zeggen. Ik merkte wel
dat ik er bewuster mee bezig was, Voor mij
zijn ook de omstandigheden heel belangrijk
als ik ski, maar dat zit waarschijnlijk meer
tussen de oren….
In ieder geval ga ik weer lekker mee op de
zondagochtenden met Henk en het groepje,
dat bevalt mij prima. Een goed begin van de
zondag!
Vriendelijke loopgroeten, Ellen Nauta

Ik word daar helemaal tureluurs van dus
hield ik het skien snel voor gezien, man en
kinderen gingen stug door….. De laatste
dag lag er een mooi pak verse sneeuw en
konden we nog lekker genieten. Helaas viel
ik ‘s middags met hoge snelheid hard achterover op mijn hoofd. Waardoor? Ik weet
het niet, het ging zo snel. Mijn zoon snowboarde achter mij en zag het gebeuren:
“nou mam, dat zag er wel heftig uit”. Gelukkig had ik een helm op maar kreeg toch wat
hoofdpijn en last van duizeligheid. Toen ben
ik maar gestopt met skien en zijn we lekker
in een bergrestaurantje gaan zitten.. Daar
bleek dat mijn leesbril die in mijn rugzakje
zat doormidden was gebroken door de val.
Daar moesten we wel om lachen.
Al met al hebben we een heerlijke week in
de bergen gehad, je bent er zo helemaal
uit en gezellig samen met het gezin (onze
zoon en dochter wonen op kamers in EnTwentski ---- 17

Ski-safari
Op ski-safari in de Dolomieten
Zoals elk jaar, gingen we ook dit jaar weer met een aantal leden van de
skivereniging naar de Dolomieten. Een ski-safari houdt in dat je acht dagen
lang met een groep van ongeveer 10 mensen dagelijks gaat skiën van hut
naar hut in verschillende skigebieden en dat je elke avond in een andere
hut gaat overnachten. Deze “hutten” zijn de restaurantjes die bovenop de
berg liggen en een aantal slaapplekken hebben. Dit alles vindt plaats onder
leiding van een gids.
Dag 1
Na een voorspoedige reis met de bus van
Sunweb, kwamen we zaterdagochtend om
7.30 uur aan in St. Christina, ons startpunt.
Eerst lekker koffie gedronken in het restaurant waar we elk jaar naar toe gaan en inmiddels gaan we ons daar ook alvast verkleden. De ruimte die daar voor bedoeld is bij
de skilift is heel erg klein en dat geeft nogal
wat problemen.
Tegen 10.00 uur gingen we richting de skilift, waar onze gids Peter klaar stond om de
groep te verwelkomen en de mensen kennis
te laten maken met elkaar. Dit keer bestond
onze groep uit 11 mensen plus de gids. Nadat we alle bagage in het hok hadden gezet
en de rugzakken hadden opgedaan begonnen we aan onze tocht.
Het was bewolkt weer, maar gelukkig nog
droog. We gingen via de Sasslong over de
Col Rodella richting Canazei. Inmiddels was
het beginnen te sneeuwen en dat was niet
echt aangenaam. Aan het eind van de middag waren we bijna bij onze eerste hut de
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Tobia Hut, maar er was meteen een probleem….De lift die we moesten nemen om
bij de hut te komen was gesloten vanwege
het slechte weer! Na veel heen en weer getelefoneer door de gids bleek dat we het
laatste stuk naar de hut moesten lopen. Gelukkig kwamen ze onze ski’s en rugzakken
ophalen met de sneeuwscooter. Het was
niet echt ver, maar toch wel lastig omhoog
lopen met je skischoenen. Halverwege de
tocht verzuchtte Hetty : “ Het is maar goed
dat we zo goed getraind zijn, anders hadden
we dit niet kunnen doen! “ En ze had volkomen gelijk ….lang leve de trainingen van de
skivereniging!!!
Eenmaal in de hut waren we het gauw vergeten en namen gezellig een drankje met de
hele groep en werden de kamers verdeeld.
Iedereen nam een lekkere douche en om
19.00 uur stond het eten voor ons klaar. Dit
was allemaal erg goed verzorgd en iedereen
liet het zich dan ook goed smaken.

Dag 2
Omdat we in de Tobia Hut twee nachten
zouden blijven ,hoefden we dus de rugzakken niet op en dat was toch wel fijn. Je
hebt niet echt last van je rugzak tijdens het
skien, maar het is wel wat lastig in de liften.
Om 8.30 uur stonden we buiten, maar we
moesten eerst wachten tot de liften werden vrijgegeven. Er was namelijk lawinegevaar en eerst werden er met een helikopter wat lawines afgeschoten. Even daarna
waren de liften open en konden we gaan.
We maakten een lange afdaling naar Pozza
di Fassa, vervolgens naar Vigo di Fassa en
daarna naar het skigebied Rosengarten. Het
sneeuwde de hele tijd en dat was niet echt
aangenaam. Het zicht is slecht en bovendien wordt alles erg nat. Maar goed …..als
je ’s avonds weer lekker in de hut bent, ben
je dat ook weer gauw vergeten. Na deze dag
zouden we naar het skigebied San Pellegrino/Falcade gaan en ook naar een andere
hut, maar dat bleek niet mogelijk want er
waren een aantal gebieden afgesloten vanwege de enorme sneeuwval!
Er was in tientallen jaren niet zoveel sneeuw
gevallen als in deze winter. Na veel telefonisch contact deelde onze gids mee dat we
nog een nacht in dezelfde hut moesten blijven.

Dag 3
Niet naar de Laresei Hut dus, maar gelukkig
kon er wel gewoon geskied worden. We gingen naar het skigebied Belvedere en hadden geluk dat het nog droog was. Begin van
de middag begon het echter opnieuw te
sneeuwen en was het weer een stuk minder
skiën en het was ook best zwaar. Toen we

dan ook in de hut terug waren vonden we
ons zelf best wel stoer dat we dit allemaal
gered hadden…. Weer lekker wat drinken
en genieten van een heerlijke maaltijd, gezellig kletsen en elkaar beter leren kennen.
De zware tochten zijn dan gauw vergeten!

Dag 4
Gelukkig kunnen we vandaag vertrekken
naar een andere hut. Het is nog even spannend of we er skiënd kunnen komen of dat
we eerst een stuk met de bus moeten. Om
9.00 uur krijgt de gids het sein dat de liften
open zijn en dus gaan we op pad. Eerst lijkt
het redelijk weer, maar na een poosje begint
het weer te sneeuwen!! Zo hebben we er al
4 zware dagen opzitten…. Aan het eind van
de dag zijn we aangekomen bij onze nieuwe
hut op de Alpe di Lusia; een prachtige luxe
hut met allemaal tweepersoons kamers. In
deze hut zullen we twee nachten verblijven
en iedereen vindt dat prima!
Hetzelfde ritueel als de voorgaande dagen
en in de hutten is het genieten, vooral in
zo’n luxe hut!
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een fantastisch uitzicht over het hele gebied. Naar Falcade geskied en overal enorm
veel sneeuw! Aan het eind van de middag
verheugden we ons erop om naar de hut te
gaan en het was er inderdaad weer gezellig
als vanouds. Het eten was fantastisch en de
mensen erg aardig.

Dag 5
Als we ’s ochtends opstaan weten we niet
wat we zien….het sneeuwt niet meer en de
zon schijnt volop! Alles ziet er gelijk veel
mooier uit en iedereen is dan ook gelijk aan
het fotograferen. We hebben de hele dag
in het gebied van Lusia en Bellamonte geskied en we hebben veel goed gemaakt van
de vorige dagen wat betreft het skiën. Veel
afdalingen gemaakt en eindelijk hadden we
ook weer goed zicht. Het skiën ging nu vanzelf en het was puur genieten!!!
Als vanavond het gebied van San Pelegrino
vrij gegeven wordt ,gaan we morgen naar
een hut waar we allemaal heel graag naar
toe willen. We wachten af………..
Dag 6
Een prachtige dag vandaag; toen we opstonden scheen de zon volop. De gids kreeg
het sein groen om naar de volgende bestemming te gaan. Eerst nog een poos skiën
in Lusia ; de pistes waren fantastisch en het
skiën ging formidabel. Na de koffie werden
de rugzakken opgehaald en ging het richting
San Pelegrino. We gingen naar de Laresei
Hut boven op de Col Margherita. Deze hut
is een fantastische gezellige hut, waar het
eten heel erg goed is .De eigenaren herkenden ons nog van voorgaande jaren en het
was gelijk gezellig. Nadat we de rugzakken
hadden achter gelaten gingen we weer skiën. Toen we weer buiten kwamen was het
gelijk weer genieten….van daar uit is het
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Dag 7
Toen we wakker werden was het nog mooi
weer, maar dat duurde niet lang. Het werd
al gauw bewolkt en ’s middags begon het te
waaien en moesten we om half drie al stoppen omdat de gids bang was dat ze de liften
stil zouden zetten en dan konden we niet
meer bij onze hut komen. Die dag hebben
we geskied in het gebied van San Pellegrino
en Cima Uomo. Helaas waren we dus al erg
vroeg terug in de hut, maar het risico dat de
liften zouden sluiten was te groot!

Dag 8
De laatste dag…..vanochtend brengt de gids
ons weer terug naar St. Christina. Vanaf de
Laresei Hut (Col Margherita) skëen we naar
San Pellegrino, waar een taxibusje op ons
stond te wachten. Deze bracht ons over de
San Pellegrino-pas tussen meters sneeuw,
via Moena naar Campitello. Daar weer op
de skies, pakten de Sellaronde op en ging
het richting St. Christina.
Om 12.00 uur kwamen we daar aan, brachten onze rugzakken naar het hok en namen
afscheid van onze gids Peter met de belofte
dat we volgend jaar terug zouden komen en
hem weer als gids vragen. Daarna met z’n
allen nog een hele middag geskied op de
Col Raiser. De laatste afdaling was nogal hachelijk….er kwam namelijk ontzettend veel

mist opzetten en we konden bijna niets
meer zien. Afgesproken om heel dicht bij
elkaar te blijven en langzaam af te dalen. De
bordjes van de piste waren bijna niet meer
te zien en dankzij de goede leiding van
Johan(die voorop ging) zijn we ongeschonden beneden aangekomen! Toen we beneden kwamen, had Brigit pas in de gaten dat
het ook nog een zwarte piste was, terwijl ze
dacht dat het een blauwe was…..
Alhoewel we wel graag wat beter weer hadden gehad, hebben we toch enorm genoten
met z’n allen en gaan volgend jaar zeker
weer!
Nadat we ons hadden verkleed zijn we uit
eten gegaan en om 20.00 uur kwam de
bus ons ophalen en na een goede terugreis
waren we om 8.30 uur weer bij de auto in
Bruchen. Na daar te hebben ontbeten zijn
we naar huis gereden en zijn, (zoals elk jaar)
naar Hetty’s huis gereden waar Dirk de koffie met appeltaart klaar had staan.
Hetty, Brigit, Johan, Hen en Coby
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Benodigdheden

Tartiflette

peper en zout
ovenschotel
bakpan

Een machtig streakrecept uit de
Franse Savoye. Dodelijk voor de
slanke lijn, maar lekker...

Ingrediënten:
800 g vastkokende aardappelen van ongeveer gelijke
grootte
1 grote ui
2 sjalotten
1 teen knoflook

5 cl witte wijn of runderboulion
15 à 20 cl room
20 g hoeveboter
230 g Reblochen-kaas

220 g gerookt spek in blokjes of kleine reepjes

1. Hak de ui, een half teentje look, en de
sjalotten fijn en fruit alles met de spekblokjes in boter. Voeg de witte wijn of de bouillon toe en laat tot de helft inkoken. Kruid
met peper en zout (let op met het zout).
Kook de aardappelen heel vast, laat ze niet
al té gaar worden en laat ze wat afkoelen.
2. Snijd de aardappelen in schijven.
3. Gebruik een niet te grote, maar wat
diepe overschotel. Wrijf deze in met look
en boter.
Bouw daarin vier lagen:
laag 1: aardappelen

laag 3: aardappelen (giet er de room bovenop)
laag 4: de reblochon in reepjes gesneden
(naar keuze met of zonder korst). Leg de
kaasreepjes in een diagonaal ruitjespatroon.
4. Verwarm de oven voor op 210°
5. Bedek de schotel met aluminiumfolie en
laat 10 à 15 minuten garen. Laat eventueel
nog even kort grillen voor een lichtbruin
korstje.

laag 2: uien en spek
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Beste merken
toP service
scherPe Prijzen
DeskunDig Personeel
steun svt, kom naar kienhuis

TOP ONDERHOUD

MET DE SNOWCRUISER MAX

Te
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i ´s
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se &v
Voordelen op een rij
n s er
 nauwkeurige,
ch huu
oe
computergestuurde
ne r va
behandeling
n
n
 Korte doorlooptijden
 Betrouwbaar resultaat
 Kwaliteit op topsportniveau
 diverse verschillende profielen



MA - DO 14.00 T/M 20.00 UUR
VR 14.00 T/M 18.00 UUR
ZA 10.00 T/M 16.00 UUR

voor het belag
Geschikt voor ski´s ,
snowboards en langlaufski´s
Complete behandeling,
inclusief waxen

WWW.KIENHUISWINTERSPORT.NL

KIENHUIS WINTERSPORT • KLOPPENDIJK 32 • 7591 BT DENEKAMP • T(0541) 351010 • INFO@KIENHUISWINTERSPORT.NL

Gelukskoekjes
Elke 1e donderdag van het nieuwe jaar is
het gebruikelijk dat we met de Nordic Walking groep van Annemieke gelukskoekjes
eten. In dat koekje zit een tekst en op die
tekst mag je een heel jaar "kauwen". Bij wijze van spreke dan. Gerda Lubbert kreeg een
koekje met de volgende tekst
"EEN GOED HUMEUR IS OOK GOED VOOR
HET HUMEUR VAN JE OMGEVING!"
Het inspireerde haar tot de onderstaande
tekst:

Ski- & snowboardtrainingen
Kinderfeestjes
Bedrijfsfeestjes
Of geef een skiles cadeau!
Voor meer informatie kijk op onze website
of bel 074-2774326
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nieuw in
twente
Skiën &
snowboarden
op een
rolpiste

Daar ben je, vanzelf, mee bezig zodra de
wekker 's morgens afgaat. Of niet soms.
Lukt het even niet dan is er op donderdagmorgen altijd een warm onthaal van onze
juf Annemieke. Het werkt aanstekelijk en
binnen de kortste keren ben je ervan overtuigd dat deze dag wel de leukste uit je
leven wordt! Waarom: we laveren langs
molshopen en gaan over een plank waarbij
je bij iedere stap in de sloot dreigt te vallen.
Zo avonturen we het natuurgebied van het
mooie Twickel in. De mooiste omgeving van
Nederland (sst, niet verder vertellen). Onze
tochten zijn berucht en beroemd en aan het
einde nemen we er altijd eentje op. Bij het
Hoogspel, samen aan de koffie, worden we
nog gelukkiger als we al waren en in opperbest humeur (ook goed voor de omgeving)
pakken we onze stokken weer op in de overtuiging dat de week niet meer stuk kan!
Groetjes, Gerda.
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Adressen
Naam

Telefoon

Functie

Bestuur

Skivereniging Twente Info
De Skivereniging Twente (SVT) is een regionale vereniging die ski-, langlauf-en
snowboardsport promoot.
Op diverse plaatsen in Twente worden zaaltrainingen georganiseerd.
De buitentrainingen vinden plaats in het Lutterzand en in de bossen van Twickel.
Onderdeel van deze trainingen is ook Nordic Walking op drie niveaugroepen.
Deze SneeuwFittrainingen worden gegeven door
Professionele Sneeuw Fitdocenten.
De bijdragen dienen betaald te worden d.m.v. een machtiging tot incasso.Aanmeldingsformulier kunt u vinden op: skiverenigingtwente.nl
Tijdens het seizoen zullen we u ook via de website op de hoogte houden van onze
activiteiten.

Een vriendelijk verzoek
Wilt u wijzingen in uw adres, e-mail enz doorgeven aan
Helga Moraal, ledenadministratie
E-mail: helga.moraal@home.nl
Colofon:

Secretariaat:
Erik Wermelink
Deldensestraat 5
7621 EG Borne

Vacant		

Voorzitter

Erik Wermelink
Trudie Nijkamp-Thijert
Eric Hoekman
Hetty Richardson
Helga Moraal
Toine van Goethem

Secretaris
Trainingscoördinator

074 2662137
074 2776461
074 2782916
074 2919697
053 4308362
053 4308592

Ledenadministratie
Penningmeester

Docenten
Dick Hillen
074 2425520
Mirjam Veldkamp-Nollen
0547 334047
John Nilissen
0622209440
Henk Kiewiet
0546 810310
Annemieke van de Laak
053 4771457
Lidy Platel
0524 561675
		
Peter Brouwer
053 4348853
Bob Huisken
06 21663698
Saskia Kruse
06 48832008
Bart Heutink
06 43500203

Docent
Loopgroep 1, Borne zaal
inval
Loopgroep 3
NW groep 3
NW groep 2 zaal Almelo
Enschede
Loopgroep 2
zaal Almelo
zaal Hengelo
zaal Enschede

Contactpersonen
Ria Kamphuis
Truus Letteboer-Rijnders
Hetty Richardson
Marijke Westerbaan-Schurink
Erik Wermelink
*Het nummer is cursusnummer

0546 861957
0546 812215
074 2919697
053 4313249
074 2662137

Contactpersoon 2*
Contactpersoon 1*
Contactpersoon 5*
Contactpersoon 3*
Contactpersoon 6*

Redactie:
Helga Moraal, Ineke van Kampen, Jacqueline van Goethem, Wilma Smits
Carla Hilbrink, redactie@twentski.nl

Vormgeving: Mady Verkerk

06 15518791 www.madyverkerk.eu

WWW.SKIVERENIGINGTWENTE.NL
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Met Van Heek komt ‘t goed in de verf
• schilderwerken Van Heek Schilderwerken B.V.
Enschedesestraat 186,
• beglazing
7552 CL Hengelo (O.)
Tel.: 074-291 30 23,
• wandafwerking
Fax: 074-291 03 44
e-mail: info@vanheek.nl
• betonrenovatie
www.vanheek.nl

...een sfeervol restaurant nabij landgoed Twickel,

•
•
•
•
•

Gezellig restaurant
Nabij kasteel Twickel
Lommerrijk terras
Kindvriendelijke speeltuin
Ruime (eigen)parkeergelegenheid
Bornsestraat 1 Ambt Delden • Tel. 074 - 376 1 3 44 • www.hoogspel.com
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