Stichting Stoer Winterweken
Eikesingel 17
9203 NW Drachten
Telefoon: 06-12694934 (froukje tilstra)
e-mail: Info@stoerwinterweken.nl
Iban: nl67rabo 012.92.50.767
kvk: 01121834

V

oor je ligt een exemplaar van het verslag over de Stoerwinterweek januari 2017. We organiseren alweer heel wat

jaren deze kampen. Elke reis is een belevenis, ook voor ons als organisatie. De “stoermotor” loopt als een trein, maar gelukkig
zijn er elke reis weer een paar nieuwe feiten of factoren waar we op in moeten haken. Dan is het geweldig om te zien hoe goed
“de vrijwilligers en de begeleiders hun taken weer oppakken. Ook de “nieuwelingen” hebben hun plek snel gevonden.. Niets dan
lof…

Fantastisch om te zien hoe elke deelnemer in korte tijd leert skiën. Hoe vriendschappen zich ontwikkelen en hoe men elkaar bijstaat om te helpen.
Kortom we kijken weer terug op een fantastische kamp… lees zelf het verslag maar…..
Voor jullie en door jullie gemaakt en met liefde samen gesteld.
Veel leesplezier.
Froukje, Willemijn, Syb en Jim

Zondag

:

Wurst mit Pommes

Maandag

:

Pasta Bolognese

Dinsdag

:

Snert of Goulashsoep

Woensdag

:

Kip Pilaf met rijst

Donderdag

:

Stamppot zuurkool

Vrijdag

:

Kaiserschmarrn / Minestronesoep
met broodjes

Zaterdag

:

Kroket / Frikandel met friet
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Dagprogramma
07.00 uur

Wekken

07.45 uur

Ontbijt, lunchpakket klaar maken, in tas

09.00 uur

Buiten bij de bus

09.15 uur

Bij de gondel

10.00 uur

Start skilessen

boven bij de gondel

12.00 uur

Lunch

in het bergrestaurant

13.00 uur

Start skilessen

15.00uur

Einde skilessen

verzamelen boven bij de gondel

18.00 uur

Eten

in het centrale appartement 2

20.00 uur

Start e.v. avondprogramma

Denk aan:
- insmeren van gezicht, oren
- handschoenen, muts, sjaal
- skikleding, skibril, helm, drinken
- medicijnen
- verzorgingsmat, cath. en inc.

Corvee
Werkzaamheden vanaf 7.45 uur

Werkzaamheden vanaf 17.00 uur:

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

Groenten snijden
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.
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Giovanni
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Iris
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Annabelle

Romanja
Ingrid
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Martijn
Kirsten

Mayke
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Pascal
Rob

Verslag maken
Verslag schrijven op de pc van Jim, geen andere pc's gebruiken!
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Britt
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Jet

Tom

Pascal
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Romanja

Sybren

Annabelle
Marike/Eveline

Maurice
Daniëlle/Marc

Vanja
Berend/Ariënne

Mark
Manouk/Bart

Myriam
Jan in de bus

Fritz

Jan

Max

:

1e rij: Annabella, Britt, Dynah.
2e rij: Giovanni, Iris, Jesse, Jet, Marijn, Martijn, Mark.
3e rij: Maurice, Mayke, Pascal, Romanja, Romy, Sara, Sybren.
4e rij: Tom, Vanja, Esmee.

:

Bovenste rij

:

Ariënne, Marike, Juliëtte, Jan,
Marc, Henri, Berend.

Middelste rij :

Manouk, Ingrid, Rob, Eveline,
Kirsten, Bart

Onderste rij

Daniëlle, Froukje, Syb,
Willemijn., Jim

:

Maandag 16 januari 2017

Iris:
Leukst vandaag: Met de gondel en de sleeplift gaan
De eerste dag was eindelijk aangebroken. Om 7.30 werden we verwacht
Minst leuk vandaag: Dat we vast zaten in de lift. Hij deed een eventjes
aan het ontbijt. Dit vonden we best wel vroeg. Sommigen waren zelfs nog
niet.
eerder! Die hadden super veel zin. We hebben ons verbaasd over het beWat hoop ik dat we morgen gaan eten? Pizza
leg. Zelfs hier in Oostenrijk was er hagelslag. We hebben ook meteen
Wat kan ik aan het einde van de week? Goed skiën
lunchpakketjes gemaakt voor tussen de middag.
Martijn:
Voor we konden skiën moesten er nog skischoenen gehuurd worden. Daar
Leukst vandaag: Oefenen hoe je een bocht moet maken
krijg je het heel erg warm van met al je skikleren aan. Om een uur of 11
Minst leuk vandaag: niks
waren we boven gekomen met de gondel. Het skiën kon nu echt beginnen!
Wat hoop ik dat we morgen gaan eten? Spaghetti want dat was vandaag
We waren al gewaarschuwd voor de kou maar toch was het een beetje
zo lekker
een verrassing dat het echt zó koud kon zijn.
Wat kan ik aan het einde van de week? Zelf goed skiën
Voor de zitskiers was het begin best wel koud, want we moesten eerst
Annabella:
nog met ons allen in de zitskies. Dit duurde wel even en daarna gingen we
Leukst vandaag: In de skiliften
ook nog van de piste zonder dat je wat hoefde te doen. Gelukkig konden
Minst leuk vandaag: Dat ik niet heel vroeg mag opstaan
we tussen de middag opwarmen in het restaurant!
Wat hoop ik dat we morgen gaan eten? Aardappels
De staande skiërs begonnen met de warming-up. Springen, hoofdWat kan ik aan het einde van de week? Helemaal alleen heel goed skiën.
schouders-knie-en-teen, molenwieken, en bewegen op commando. Daarna
gingen we oefenen met een ski, hoe ze aan gingen en hoe dat voelde aan
Groetjes, Romy, Iris, Annabella, Martijn, Eveline, Marike.
je voeten. De woorden ‘spagetti’ en ‘pizzapunt’ hebben nu een hele nieuwe
betekenis gekregen. Met spaghetti ga je super snel, met de pizzapunt
rem je lekker af!
Na de middag hebben we ook bochtjes leren maken!
De zitters hebben na de middag leren omvallen en ook nog kleine stukjes
zelf gegleden.
Romy:
Leukst vandaag: heel hard van de berg gaan
Minst leuk vandaag: een keertje vallen uit het begin van de lift
Wat hoop ik dat we morgen gaan eten? Pizza
Wat kan ik aan het einde van de week? Off-piste skiën

Dinsdag 17 januari 2017
Het was een koude dag op de piste. Om 10.00 uur begonnen we met de warming up en
daarna de les in. We hebben veel geleerd, zoals slalommen (Maurice), bochten maken
(Sara en Esmée) en goed remmen door de pizzapunt (Jet). Het was zo maar tijd om te
gaan lunchen. Na nog een middagje skiën was het tijd voor de eerste après-ski van deze
week. Wat een feest! We hebben veel cola en chocolademelk gedronken en voor we het in
de gaten hadden, stond de halve groep op de bar te dansen. Het was zo gezellig dat we
onze stem bijna kwijt raakten van het zingen.
En we hebben de polonaise gedaan dwars door de skiwinkel heen. Maar aan al het goede
komt het eind en dus was het al weer tijd om naar het appartement te gaan. Daar hebben we hééérlijke snert gegeten, gemaakt
door niemand anders dan onze chauffeur Jim. Het toetje was vandaag extra bijzonder, de vlaflip werd door Bart namelijk voorzien
van hagelslag. Nu nog een gezellig avondje hangen en dan zit deze
dag er al weer op. Het is super!

Britt,Mayke,Vanja,Tom
07:00
We werden wakker.
Mayke werd wakker door de broodjesman die aan
het schuiven was met het brood.
Even later zaten we aan het ontbijt en we hebben
lekker gegeten.
Rond 9 uur waren we allemaal buiten en gingen we
naar de skilift. Tom en Mayke gingen naar de tweede pannenkoekenlift.Daar was een grotere .steilere
piste en er was best veel wind. Tom vond het nodig
om voor het eerst te vallen, hij vond dit niet erg leuk.
Het was vandaag heel koud op de piste.Toen we rond het middag uur weer klaar waren met skiën gingen we naar
beneden voor het eten.Daarna gingen er een paar shoppen en de rest ging buiten een sneeuwballengevecht houden.
En toen was het al weer tijd voor de sauna. Na de sauna gingen we eten.
Het eten was best wel lekker ,het was pilav. Een rijstgerecht met rode saus en een heleboel groenten.
Hoogtepunten van dag .
Britt: sneeuwballengevecht , dat was eigenlijk nog leuker dan het skien. Het was wel een koude dag, daarom
was het skien wat minder.
Mayke: skien, Mayke heeft 1 nieuwe schoen gekregen omdat die andere niet zo goed paste, en ze kreeg nieuwe
skis die beter paste onder de schoenen. De nieuwe skis gingen niet helemaal zoals de oude gingen. Het was een
leuke dag ,vond ik.
Tom: skien was superleuk, want hij kon op deze nieuwe piste gewoon recht naar beneden en ging dan hard. En hij
mocht een keer de klas leiden.
Vanja: Vanja is vandaag onderuit geskied, dit deed zeer omdat haar benen heel raar lagen.

Donderdag 19 januari 2017
Pascal, Mark, Romanja, Marijn, Bart en Papegaai Manouk.
We werden om 7 uur wakker, bij de jongens werd gelijk het licht aan gedaan dus konden ze niet nog even blijven liggen.
Om 8 uur was weer het gebruikelijke ontbijt. Best lekker maar bij sommige kwamen die kaiserBrotchen na een weekje de neus uit. Maar
toch zijn ze iedere keer echt heerlijk.
Daarna gingen we ons klaar maken voor het skiën. 9 uur moesten we klaar staan bij de bus en toen gingen we in de ski lift naar boven. Boven moesten we even wachten op de skileraren en daarna gingen we heel veel foto’s maken van de verschillende scholen, zitskiers, staande
skiers, begeleiders, vrijwilligers, skileraren en als klap op de vuurpijl de groepsfoto met iedereen.
Toen het foto maken eindelijk klaar was ging iedereen naar zijn groepje om verder te leren skiën.
Marijn is vandaag van de rode piste afgeweest deze was heeeeeeeeel erg stijl. Zij vond het niet spannend maar Jan had het zweet op zijn
kop staan. Het gutste in straaltjes langs zijn hoofd naar beneden we weten nou nog niet of dit kwam door de warme zon of toch door de
spanning. Is dat nou angst zweet Jan???
Pascal heeft vandaag ruime bochtjes leren maken voor de slalom. Naar rechts sturen met je linker been ging stukken beter dan gisteren.
Dit kwam ook door dat het een steilere en ook langere afdaling was. Maar toch weer goed geleerd. Linker voet voelde wat pijnlijk aan maar
pijn is fijn!!! Pascal had eerst nog de verkeerde ski’s maar gelukkig zijn de goede toch weer gevonden.
Mark heeft vandaag ook bochten gemaakt en hij is 4 keer gevallen. Maar ik heb het geleerd door vallen en opstaan. De lift was eigenlijk
het moeilijkste vandaag. Daar viel Mark het vaakste uit, de palen van de lift hadden op sommige plekken echt veel meer aantrekkingskracht. Liftpalen knuffelen is wel is fijn maar gelukkig waren er ook nog de skiberen Kögel en Mögel die ons ook kwamen knuffelen, die waren wat zachter.
Romanja heeft vandaag best veel gedaan. In de ochtend ging het opstaan iets moeilijker. Maar ze heeft toch haar beste beentje voor gezet. Met skiën vond ze het best moeilijk er werd wel heel goed vond ze op haar gelet. Sommige dingen vond ze lastig te zeggen. Maar ze
heeft het toch kunnen uitleggen. ( Ik ben blij met de begeleiding ik zal dit erg missen)
Na de lessen kregen we een drankje aangeboden van de eigenaar van het ski restaurant Renee. Een heerlijk glas skiwater of warme chocomelk. Daarna gingen we nog gezellig apres skiën. Het waren leuke liedjes, wel de zelfde als dinsdag maar het was hartstikke gezellig. Sommige gingen nog los op de bar. Begeleiding en deelnemers in rare onesie pakken, de polonaise kwam ook nog af en toe voorbij.
Na de apres ski snel naar het appartement voor een heerlijke maaltijd dat bestond uit zuurkool met spekjes ananas en een heerlijk worst
met jus.
Straks nog een leuke film in de bios en morgen helaas nog maar één dag skiën.

Vandaag hadden we een jarige, Marijn werd 17.
Ontbijt:
we hadden gezongen voor Marijn, broodjes voor het avondeten
klaar gemaakt en spullen gepakt voor de wedstrijd skiën.
Wedstrijd:
Voor de wedstrijd hadden we de mogelijkheid om de piste te verkennen en snel daarna begon
de wedstrijd slalommen. We moesten twee keer naar beneden skiën, maar je moest niet de
snelste zijn mar zorgen dat het tijdsverschil tussen de twee ritten zo klein mogelijk was.
Bart had na de wedstrijd tijdens het vrij skiën zijn ski’s uit gedaan. Toen wou hij weer met de
lift naar boven maar had zijn ski’s niet aan en probeerde dus naar boven te rennen in plaats
van glijden.
Lunch:
Voor de lunch kregen we van de eigenaar kaiserschmarnn ,een soort pannenkoeken met appelmoes en poedersuiker, dat was zeer smakelijk.
Na de lunch hadden we de eigenaar al zingend bedankt. Toen gingen we terug naar het appartementencomplex. Waar we onze tassen moesten
pakken om ze in de bus te zetten voor de terugreis. Onderweg naar beneden in de gondel was er iets grappigs over chocola.
Diner:
De meningen over het avondeten, soep met onze gesmeerde broodjes, waren verdeeld. Toch hebben we allemaal de
kok bedankt voor de moeite en de “heerlijke” soep.

Zaterdag 21 januari 2017
En dan zitten de dagen in de sneeuw van Oostenrijk er weer op.
Om half 6 gaan overal de wekkers af in de appartementen. Iedereen mag opstaan.
Alle bedden worden afgehaald, de broodjes worden gesmeerd, nog even thee en koffie zetten voor in de bus en om half zeven
zitten alle deelnemers aangekleed en wel om naar de bus te gaan.
Als dan iedereen zit rijdt onze chauffeur Jim om 6:50 weg. Met bestemming Babberich, Nederland.
Geen kettingplicht op de Pass Thurn en genietend van de zon die opkomt over de bergen heen rijden we met een lekkere snelheid
naar de snelweg toe. Daar vallen de eerste deelnemers en begeleiders al in slaap….. Was het dan toch een zware week? Broodjes
worden ondertussen ook rond gebracht met een kopje koffie of thee. Ook de weg in Duitsland is vrij van files en kunnen we dus
lekker doorrijden naar de eerste stop.
Als iedereen weer een beetje wakker wordt hoor je veel verhalen over de afgelopen week.
Dus kijken we met alle deelnemers nog even terug op de afgelopen STOERweek:

Romy
Vroeger heeft Romy 1x op ski’s gestaan. En daarbij gevallen. Voor haar was het toen: Ik
wil niet meer. Toch bij de uitnodigingsbrief van Stoer is ze weer gaan nadenken. Skiën
wilde ze toch wel iets wat ze heel graag leren na alle verhalen van haar ouders. Thuis
veel overlegd, wel of niet mee gaan. Na wat gesprekken met Mevr. Bos (Marike) geeft ze
zich op.
Wel voor zitskiën, wat voor haar lijf beter is.
Als Romy nu terugkijkt op de week is het eerste wat ze zegt. Skiën is TOF!! Echt gewoon
leuk om te leren. Het allerleukste ervan is dat ik het ook helemaal alleen kon! De laatste
dag mocht ik zelfs een keer helemaal alleen, ook niet meer aan de gummiband naar beneden.
Als we aan Romy vragen wat ze nou het meest bijzonder vond van deze week geeft ze
aan dat ze nooit verwacht had dat ze zelf zo zelfverzekerd zou zijn in het skiën. Vaak
kan ze niet op haar lichaam rekenen bij het sporten. En nu ging alles goed en vertrouwde
ze op haar lijf. Daarnaast vond ze iedereen zo lief en heeft iedereen haar zo gestimuleerd. Al met al een top week en volgend jaar zou ik zo weer meegaan. Het lekkerste wat
ze gegeten heeft….. MisterRoniSoep…..

Sybren

Sybren is overgehaald om mee te gaan met Stoer door Tom en Romy. Hij wilde eigenlijk niet want hij zou
dan teveel missen van school. Stoer of School…. Die keus is toch niet heel moeilijk lijkt ons ;-). Met de gedachte
van dat kan ik toch wel dat skiën heeft hij toch de brief ingeleverd en is hij vorige week in de bus gestapt naar
Oostenrijk.

Als Sybren terugkijkt op de week is het eerste wat hij zegt. Ik kan het dus wel degelijk. En het skiën is
nog leuk ook. Ook de hele groep is gezellig en leuk. Het allerleukste vond hij de blauwe piste helemaal naar beneden skiën en met de stoeltjes lift weer omhoog. Dat hebben ze met skileraar Jan 1x gedaan. Bijzonder vond Sybren toch wel dat hij eigenlijk maar 1x goed gevallen is. Verder is hij altijd blijven staan op zijn ski’s en heeft hij
niet in de sneeuw gelegen!
Volgend jaar weer mee…. Daar gaat hij wel even over nadenken. Of Tom en Romy moeten hem weer overhalen ;-)

Tom

Dan krijg je thuis de brief met uitnodiging voor Stoer. Eerste reactie is ‘O, dat is leuk’. Ouders
vonden het ook gelijk een geweldig plan om mee te gaan. Tom geeft wel aan dat hij zelf ook wel dan geld
moest verdienen om zelf wat mee te betalen. Dus heeft hij wel wat gewerkt. Maar achteraf hebben zijn
ouders toch alles betaald voor Tom omdat ze het goed vonden dat hij zelf ook geld verdiend had. Van de
Stoerweekverwacht Tom dat hij gaat skiën en een beetje gaat chillen. Chillen….?? Het is geen vakantie
Tom!!
Als Tom terugkijkt op de week is het precies wat hij had verwacht. Ik heb leren skiën. Veel oefeningen van skileraar Jan gehad waardoor ik nu bochten kan maken, kan remmen. Tom had wel eerder al 1x
geskied. Hoe ik moest skiën was ik wel een beetje kwijt, maar eenmaal op de piste kwam het wel weer terug. Oja, dat chillen…. Maar een klein beetje. Het allerleukste was toch wel de adrenaline die door je
heen gaat wanneer je heel snel naar beneden skiet. Bijzonder vond Tom dat hij een steile piste samen
met skileraar Jan geskied had en dat hij daarbij niet gevallen is. Volgend jaar zou hij het heel leuk vinden om nog een keer mee te gaan met de hele groep. Hij zit dan alleen in zijn examenjaar en weet niet of
hij dan weer mee mag van ouders en school.

Jet

Jet wilde eigenlijk vorig jaar al mee. Maar moest kiezen tussen het zeilkamp en het skikamp. Beide kon niet.
Vorig jaar nog de keuze gemaakt voor het zeilen. Dit jaar voor het skiën. Tijdens deze Stoer week verwacht
Jet eigenlijk niet zo heel veel. Ze weet het eigenlijk niet. Ze hoopt wel dat het heel leuk gaat worden.
Als Jet terugkijkt op de week vindt ze dat het echt een hele leuke week geweest is. Ze geeft aan dat ze heel
veel geleerd heeft. Onder andere bochtjes maken in pizzapunt, remmen. De bochten gingen in het begin wel
heel moeilijk en lukte het haar niet. Maar heel veel oefenen met skileraar Max en Henri is het haar wel gelukt. Is dan ook erg trots op zichzelf. Het allerleukste van de week was toch wel de apres-ski. Lekker zingen
met zijn
allen en maf doen. Volgens mij heeft Jet ook zelfs op de bar staan dansen in een onesi ;-)
Bijzonder vond Jet dat ze eerste geworden is bij de slalom wedstrijd. Helemaal omdat het skiën eerst echt niet lukte.
Het is zeker dat ze nog een keer mee wil. Maar ook Jet zit volgend jaar in haar examen jaar. Dus moet ze eerst kijken of het
lukt. Anders het jaar daarop!

Iris

Ook Iris wilde al eerder heel graag mee met het skikamp. In de eerste was ze nog te jong, in de tweede gingen alle vriendinnen mee met het zeilkamp. Dus Iris ook. Dit jaar maar gelijk ingeschreven voor het skikamp
en blij dat ze was. Ze mocht mee. Ze verwacht dat ze na deze week kan skiën en dat ze ook veel nieuwe en
leuke mensen leert kennen.
Wanneer Iris terugkijkt op de week heeft ze inderdaad leren skiën. Ze geeft aan
dat ze bochten kan skiën en dat ze helemaal de blauwe piste naar beneden heeft geskied en met de stoeltjeslift weer omhoog gekomen is. Wel zegt ze dat ze in het begin van de week toch veel met haar eigen klasgenoten is omgegaan en pas later in de week ook meer met de andere deelnemers. Dat was toch echt wel heel
gezellig en had ze eigenlijk wat eerder moeten doen. Het allerleukste van de week was toch wel de laatste
avond. Daar gingen we lekker zingen en was er veel gezelligheid. Ook de wedstrijd was heel leuk. Iris werd
derde!
Bijzonder vond Iris dat ze in deze week veel verschillende mensen met verschillende beperkingen allemaal 1 doel hadden. Leren
skiën. Helemaal leuk was dat we het ook allemaal konden na deze week.
Ook Iris zit volgend jaar voor haar examen en weet daarom nog niet of ze volgend jaar mee kan. Ze wilt wel heeeel graag nog
een keer skiën.

Mayke

Mayke wilde wel graag mee op skikamp omdat ze dacht dat het wel heel leuk zou zijn om mee te
maken hoe het is op een skikamp. Ze wilde wel eens weten hoe dat allemaal zou gaan in de
sneeuw in Oostenrijk. Ze verwacht dat het heel leuk gaat worden, en gezellig. Dat iedereen behulpzaam is en elkaar helpt tijdens de reis en tijdens het skiën.
Als Mayke terugkijkt op de reis dan is het zeker wat ik er van verwacht had. Alleen dan nog
veel leuker. Eigenlijk was alles het allerleukste, maar als ze dan toch moet kiezen. Het skiën
zelf. Het skiën ging best wel goed. Al was de lift wel erg lastig. Mayke is er dan ook best een
aantal keer halverwege uitgevallen. Toch is ze elke keer weer boven aan de piste gekomen. Ook
Mayke is met skileraar Jan de blauwe piste af geweest. Dit vond ze best wel stressen…. Want
de piste was best wel steil. Maar skileraar Jan heeft haar er goed van af geholpen en ze was
trots dat ze het toch even gedaan had.
Bijzonder vond ze dat je gewoon kon zeggen als er iets was. Als het niet lukte kon je het zeggen
en werd je geholpen. Dat was heel fijn.
Nog een keer skiën? Zeker weten!

Britt

Britt is voor de tweede keer mee met het schoolskikamp van Stoer. Dat ze dit jaar nog een keer mee mag vindt ze superleuk en
heel gezellig want er zijn er dit jaar ook veel van haar klas mee. Waar ze vorig jaar nog een staande skiër was, gaat ze dit jaar
voor de zitski omdat haar lopen steeds moeilijker wordt.
Ze verwacht dat het weer net zo leuk wordt als vorig jaar.
Als Britt terugkijkt op deze week dan vond ze het zitskiën best wel heel moeilijk, maar ook echt heel leuk. Met name de balans
was erg moeilijk. Of wel het balans houden met de krukken skietjes. Ook de bochten inzetten en maken was moeilijk.
Gelukkig stond Juliëtte achter de zitski en die heeft mij heel goed geholpen en uitgelegd wat ik moest doen. Al met al vond ze het een superleuk en gezellig kamp waarbij het
allerleukste toch echt het zitskiën was.
Bijzonder vond Britt dat Mayke het durfde om van de steile piste
af te gaan. Ondanks dat ze het eng vond. Op zichzelf was ze trots dat ze het de hele
week heeft kunnen volhouden en dat het best goed ging allemaal.
Of ze nog een keer mee wil…. We zien wel.

Jesse
Ook Jesse is voor de tweede keer mee met het schoolskikamp. Omdat hij vorig jaar een onwijs leuk kamp gehad had wilde hij
nog een keer mee en had zich opgegeven voor week 12. Omdat een andere deelnemer had afgezegd kon hij toch nog mee in week
3.
Jesse weet nog wel wat er allemaal gedaan gaat worden, skiën, apres-ski, disco. Helaas wanneer hij terugkijkt op de week miste
hij de disco wel. Gelukkig kreeg hij er een leuke gezellige avond met veel zingen er voor terug
wat hij achteraf het leukste van de week vond! Dat hij het skiën zo weer zou oppakken had hij verwacht. Gelukkig gebeurde dat
ook en mocht hij zelfs dit jaar mee skiën met skileraar Jan. Dus is hij heel veel de blauwe piste af gegaan en dat ging erg goed
vond Jesse.
Bijzonder vond Jesse dat het eigenlijk best wel makkelijk ging het skiën en dat hij het erg goed deed.
Volgend jaar toch echt nog een keer mee in week12? Misschien wel! Het is er leuk genoeg voor!!

Maurice
Maurice wilde graag mee met Stoer omdat hij nog nooit eerder in de sneeuw geweest was. Daarnaast leek het hem heel leuk
om een keer te gaan skiën. Van de week verwachtte hij veel…. Onder andere dat het heel moeilijk zou zijn of juist heel makkelijk. Dat het een zware week zou worden. Maar ook dat het heel leuk en gezellig zou zijn. Als hij terugkijkt op de week was
het gewoon een hele leuke en gezellige week. Het skiën was makkelijker dan hij had verwacht. De bochten maken en het remmen en dat je zo makkelijk naar beneden komt op de berg. Wel gaf hij aan dat hij erg lang op het kleine bergje geweest
was, maar dat hij toch ook mee mocht naar de piste met de sleepjeslift. Die piste was veel leuker dan de andere, omdat deze
steiler was, langer en dus ook sneller kon skiën. Ook de sauna en de apres-ski vond Maurice leuk. Ook gaf hij aan dat de apres
-ski vast nog veel leuker is als hij wat ouder is.
Het allerleukste vond hij het skiën zelf en dan met name op de laatste dag vrij skiën. Daar mocht je zelf weten hoe je naar
beneden kwam. En ook is hij op de laatste dag samen met Froukje de nog steilere piste afgegaan.
Bijzonder vond Maurice hoe goed Marijn met haar zitski zelf bochtjes kon maken tijdens de afdaling.
Maurice denk er zeker aan om volgend jaar weer mee te gaan met het skikamp.

Martijn
Mee met Stoer… nou… omdat het mij wel leuk leek om een keer te gaan skiën. Ik heb namelijk nog nooit eerder op ski’s gestaan.
Martijn verwacht dan ook dat het een intensieve week gaat worden waarbij je veel leert voor het skiën en we zullen vast veel
skiles krijgen. Al met al wordt het volgens Martijn een drukke en een sportieve week.
Als we samen met Martijn terug kijken op de week was wat hij verwacht had, dat dat ook klopte. Hij heeft veel geleerd, leren
remmen in pizzapunt, hoe je je ski’s recht moet houden om sneller te gaan, hoe je bochten moest maken. En natuurlijk het remmen als je heel hard naar beneden gaat. Martijn is begonnen bij skileraar Max en is later op de week naar Henri gegaan. Beide
hebben ze geholpen om mij goed te leren skiën. De sauna en de apres-ski waren ook heel leuk. De sauna lekker warm en de apres
-ski heel gezellig. De gondel omhoog de berg op was wel erg hoog.
Het allerleukste vond Martijn van deze week het vrij skiën. Met vrij skiën weet je namelijk wat je moet doen en hoef je geen
oefeningen te doen. Enne… ook het zitten in de gondel is erg leuk.
Bijzonder is toch wel dat je in een week iets kan aanleren wat je nog nooit gedaan hebt en dat het dan nog lukt ook.
Volgend jaar wil Martijn het liefst weer mee, en helemaal leuk zou dan zijn als er meerdere vanuit deze groep mee gaan !

Annabella
Annabella is in de bus wat moe en niet helemaal lekker. Terugkijken op de week wil ze wel. Maar ze heeft zoveel last van
haar keel dat ze de antwoorden op de vragen liever intypt dan dat ze hele verhalen kan vertellen.
Annabella wilde graag mee met Stoer omdat ze wilde leren skiën. Dit verwacht ze dan ook wel te leren in deze week. En
natuurlijk een heleboel gezelligheid en lol.
Nou… als we terugkijken op de week kunnen we wel vertellen dat Annabella veel lol gehad heeft. Met de andere meiden op
de kamer was het een gezellige bende! Ook heeft ze leren skiën! Na eerst skiles te hebben gehad van Max op de kleine
piste met de rupsband. Mocht ook Annabelle de laatste 2 dagen van de langere blauwe piste met de sleepjeslift. En die
bochten en dat remmen. Dat ging prima. Toch vond ze het allerleukste het lachen met Fritz. Fritz was de zitskileraar en
kwam altijd gezellig eten met de groep. Bijzonder vond Annabella dat ze toch al heel snel doorhad hoe je nu moest skiën.
Want binnen de 5 dagen ging ze toch maar even de blauwe piste af!
En volgend jaar.? Ja, ik wil graag weer mee, het is heel gezellig en je maakt veel nieuwe vrienden.
Pascal
Tja, waarom mee met Stoer. Pascal zijn woorden: “Ik word al 3 jaar gevraagd door mijn fysio Kirsten die
vind dat ik het echt een keer mee moet maken”. Ik wilde ook wel heel graag een keer mee en dit jaar mocht ik ook mee van mijn
ouders. Pascal wist niet zo heel goed wat hij er van moest verwachten. Behalve dan dat hij daar ging skiën en dat er apres-ski was.
(sorry…. Heeft hij ook van die enthousiaste fysio). Wanneer hij terugkijkt op de week geeft hij aan dat hij heel lekker heeft geskied. Hij weet nu wat het is om op de ski’s de helling af te gaan. Hij kan bochten maken en remmen. In het begin had Pascal wat
moeite met het maken van de bochten naar rechts omdat hij die moest sturen met het linker been. Maar na 3 dagen had ik het
door en mocht toen ook op de langere blauwe helling. Deze piste was ook breder waardoor ik veel makkelijker kon sturen. Het allerleukste… alles was even leuk. Dan was dit weer het leukst, en dat dat weer. Skiën, apres-ski, dansen en de sauna. Bijzonder vond
Pascal dat hij veel contact had met de andere deelnemers van de andere scholen en dat dat ook best goed ging. Ook dat hij nu kan
skiën. Maar wat hij ook fijn vond was dat hij zijn vrije tijd in deze week zelf heeft kunnen invullen met spelletjes doen met andere deelnemers of even alleen zijn.
Volgend jaar weer mee? Daar ga ik zeker over nadenken. Was dit jaar wel heel leuk!

leuk.

Mark
Mark was afgelopen mei al op de FUNdag geweest om te kijken of skiën wel wat was. Dat vond hij super leuk en het ging ook supergoed. Dus dacht hij. Dan lijkt het mij leuk om het in de echte bergen te doen en mee te gaan op het schoolskikamp. Mark verwacht dan ook dat we heel veel gaan skiën, dat hij nog beter de bochten kan gaan maken en beter leert remmen. En het wordt erg

Als Mark terugkijkt op de week dan vond hij het wel heel lekker dat hij woensdag na een erg koude
ochtend in de middag mocht opwarmen in de sauna. Ook heeft hij tijdens de apres-ski heeft gedanst en de
polonaise heeft gelopen. Dat was echt erg leuk. En het skiën. Hij heeft geleerd om nog beter leren bochten
te maken. Na 2 dagen mocht hij naar de echte blauwe piste. Deze was langer en breder en ging eigenlijk
makkelijker. Remmen ging ook goed. Soms wel een beetje pech want ik viel wel vaak op de grond. Dat was
niet heel leuk.
Het allerleukste was dat we op de vrijdag tijdens het vrij skiën over de hobbels mochten. Dat was
echt heel gaaf, kon ik veel snelheid maken.
Bijzonder was dat we met zijn allen het skikamp zo heel gezellig hebben gemaakt. En dat de leraren
en vrijwilligers en begeleiders mij hebben leren skiën. Tof om dit mee te mogen maken.
Volgend jaar wil Mark zeker weer mee. Het lijkt hem super leuk om weer te gaan en hoopt dan zeker dat
Pascal ook weer mee gaat.

Vanja
Vanja heeft voor haar ongeluk van 2 jaar geleden al veel geskied met haar ouders. Nu wilde ze heel graag weer skiën maar haar
motoriek is na het ongeluk wel veranderd. Mee met Stoer dus om te zien of ze het allemaal nog zou kunnen. Ze verwacht wel dat
het moeilijk zou gaan omdat weer leren lopen na het ongeluk wegens balans ook veel moeite had gekost. Maar wie weet komt het
ook allemaal weer terug. Ook verwacht ze een drukke week met veel prikkels, maar het zal ook een gezellige en leuke week worden.
Als Vanja terugkijkt op de week vond ze het heel erg leuk. Wel een klein beetje druk. Met name de laatste dag. Toen had ik al
heel veel prikkels gehad en op de laatste avond werd er veel hard gezonden, geklapt en gelachen. Maar ik ben wel gebleven, omdat het zo heel gezellig was. Het skiën ging goed. Ik heb geleerd dat als je wat langzamer skiet ik heel gecontroleerd naar beneden kom met mooie bochten. Ik heb samen met Froukje veel geskied en ze heeft mij ook veel geleerd. Ook veel herhaald van
vroeger.
Het allerleukste was dan ook het skiën! En helemaal het vrij skiën dat ik het helemaal alleen mocht.
Bijzonder vond Vanja dat het skiën goed ging en dat ze goed luisterde naar haar lichaam en om rust vroeg als ze het nodig had.
Bijzonder vonden wij dat de altijd positieve Vanja, ook een keer heel boos op haar lichaam kon zijn en even lekker stond te schel-

den op de piste.
En volgend jaar kan niet vroeg genoeg zijn voor Vanja!
Sara
Sara heeft afgelopen mei een uurtje in de zitski gezeten tijdens de FUNdag. Dit vond ze zo leuk dat ze graag een hele week
wel wilde skiën. Dus mee met Stoer naar de bergen waar ze ook nog nooit geweest was. Ze verwacht dat ze veel gaat skiën, dat
ze ook echt gaat leren alleen zitskiën. Veel nieuwe mensen gaat leren kennen en dat het heel gezellig wordt.
Als Sara terugkijkt op de hele week hebben we wel hele leuke dingen gedaan. Maandag en dinsdag hele dagen geskied. Dinsdag
na het skiën gingen we naar de apres-ski. Woensdag mochten we zelfs na het skiën de sauna in. Dat had ik nog nooit gedaan.
Donderdag weer na het skiën naar de apres-ski. Vrijdag hadden we de wedstrijd en in de avond gingen we de
medailles uitreiken. Ik ben eerste geworden. Het allerleukste van de hele week was toch wel dat ik op de
bar heb gedanst met de apres-ski. Maar eigenlijk was alles het allerleukste.
Bijzonder vond Sara dat het toch wel heel snel klikt met de andere deelnemers van de andere scholen. En dat het gelukt is om te zitskiën. Ze kan
nu bochten maken en rechtuit glijden. Allemaal aan de gummiband!
Volgend jaar. Ja hoor, ik wil heel graag nog een keer mee. Heel graag zelf!

Marijn
Na 2x naar de FUNdag geweest te zijn. En dat Marijn dat helemaal geweldig vond. Heeft ze de vraag gesteld aan
Jan: ‘Kan ik mee met Stoer?’ Ik zou namelijk heel graag de ervaring willen meemaken hoe het is om van die hoge
berg af te skiën. Het werd een ‘Ja, je kan mee’. Na zelfs nog wat extra zitski lessen in Zoetermeer en Spaarnwoude stapt Marijn mee in de bus met Stoer met de instelling ik verwacht niets, maar laat mij verrassen. Want
elke dag is een cadeau dat ik mee kan en mee mag!
Als Marijn terugkijkt op de week dan is het eerste wat ze zegt. Het was heeeel gezellig!!
Het allerleukste van de week was toch echt wel het skiën zelf. Marijn zat in een zitski, maar stuurde zonder
krukkenskietjes toch echt haar bochten zelf door middel van haar hoofd en haar armen goed naar de kant te
sturen waar ze heen moest. Petje af hoor!
Bijzonder vond Marijn toch wel hoe Rob met haar omging. Rob werkt niet als leerkracht of als assistent en had geen ervaring met eten geven aan
jongeren zoals Marijn. Maar de hele week heeft hij geholpen met mij eten geven. En dat deed hij verdomd goed! volgens Marijn.
Het lijkt haar heel leuk om volgend jaar weer mee te gaan. Maar wil dan wel weten hoe het met de begeleiding zit en of ze weer net zo goed geholpen wordt met haar ADL als dit jaar.

Romanja
Romanja is zelfs al 2x eerder mee geweest. 1x met week3 en 1x met week12. Nu had ze nog 1 vraag aan Stoer.
Mag ik mijn laatste keer mee op skikamp als Jan (Helio) ook mee gaat? En er was nog een plekje vrij. Dus Romanja mocht mee! Romanja hoopt na een wat mindere periode dat ze na de Stoer week een positievere kijk
heeft op alles. “Ik was een beetje down en wilde graag iets leuk doen om mij weer op het juiste spoor te brengen. Ik zie het skiën als mijn eigen spoor terug vinden”.
Als Romanja terugkijkt op de week dan voelt ze zich zeker een stuk beter! Ze zegt zelf, ik ben er nog niet,
maar ben zeker op de goede weg. Het skiën ging goed. Ik ben ook wel boos/gefrustreerd geweest op de piste.
Jullie hebben toen goed geluisterd en dat vond ik heel fijn. Ik vond het af en toe te veel herhaling… maar uiteindelijk moet ik wel toegeven dat ik het wel nodig had om weer op de goede manier te skiën. We hebben heel
veel gelachen deze week. Bijvoorbeeld met Manouk en Eveline in een deuk liggen in de bus. De apres-ski was
leuk. En heel fijn dat ik af en toe mijn eigen ding kon doen en ook mocht doen! Het allerleukste was het samen
skiën met Kirsten bij skileraar Jan. En met Jan (Helio) lekker gek doen. En natuurlijk niet vergeten dat Henri
ook weer mee was.
Bijzonder was dat het bestuur mij de gelegenheid heeft gegeven om in deze week nog een keer mee te mogen.
Dat ik nog 1x samen met Jan en Kirsten kon skiën. Ik ga Stoer zeker weten missen. Deze weken die ik gehad
heb zal ik nooit vergeten!!

Esmee
Esmee is dit jaar mee met Stoer omdat het zo leuk is om mee te gaan. Vorig jaar
heeft ze een hele leuke week gehad. Alleen het staande skiën lukte eigenlijk helemaal niet. Dit jaar mocht ze mee als zitskiër. Daar zei Esmee geen nee tegen. Ze verwacht wel dat het zit skiën
moeilijk gaat worden omdat ze veel problemen heeft met haar evenwicht en dat ze dus veel om zal vallen. Als ze nu
terugkijkt op de week zegt ze dat ze veel positiever had moeten zijn. Het ging eigenlijk heel erg goed. Ik bleef heel
goed in evenwicht. Kon mijn krukkenskietjes heel goed gebruiken en er is altijd iemand achter de zitski die er is
voor jou en jou kan helpen als het allemaal niet gaat. Ze was dan ook erg trots op zichzelf dat ze helemaal zelfstandig bochten kon maken op de blauwe piste. Ook geeft ze aan dat ze weer veel nieuwe vrienden gemaakt heeft en dat
ze nu al met elkaar aan het appen zijn, of op facebook al vrienden zijn.
Het allerleukste was dan ook het zelfstandig zitskiën.
Bijzonder vond Esmee toch wel het hele mooie weer van de laatste twee dagen. Het was zo mooi blauw en helder en
je zag de bergen zo mooi liggen. Het is namelijk volgens Esmee altijd een verrassing wat voor weer het gaat worden.
En dan is het helemaal bijzonder als je hele mooie dagen hebt als jij toevallig in de bergen bent.
Volgend jaar nog een keer zitskiën. Esmee wel, het staande skiën zegt ze gedag, laat die zitski maar blijven.

Dynah
Dynah is geen onbekende als het gaat om wintersport. Waarom dan mee met Stoer. Nou…. Omdat ik zelf wil leren
zitskiën. Elke keer als wij op wintersport gaan skiet mijn vader achter mijn zitski en skiet overal heen. Ik doe eigenlijk niets en wil het zelf ook kunnen. Ze verwacht na deze week dat ze meer zelf kan doen en dat haar vader niet
alles meer hoeft te doen. En ze hoopt ook dat ze het erg naar haar zin gaat krijgen in deze week.
Als Dynah terugkijkt op de week dan vond ze het skiën erg goed gaan. Het ging goed omdat het haar lukte om zelf
te kunnen skiën. Zelf recht naar beneden skiën, bochten maken. Volgens Dynah deed ze het ook soms helemaal los.
Ze zat nog wel aan gummiband, maar volgens Manouk was deze ook wel eens helemaal slap. Ook heeft ze genoten van
de apres-ski. Helemaal toen ze met Kirsten, Manouk en Sara op de bar heeft gedanst. Wel vervelend vond ze dat ze
elke dag veel last had van haar benen, pijn en spasme. Ze was dan ook heel blij dat Kirsten haar elke dag heeft gemasseerd en doorbewogen. Het allerleukste van de week, dat is iets waar Dynah geen antwoord op kan geven. Alles
aan de hele week was onwijs leuk!
Bijzonder vond Dynah dat ze de slalom helemaal zelf heeft geskied, dus zelf de bochten heeft gemaakt. Het ging
erg goed. Manouk was trots vertelde Dynah. En ze is de hele week niet gevallen.
Heel graag gaat ze volgend jaar nog een keer mee!

Giovanni
Giovanni wilde wel mee met Stoer omdat het hem wel leuk leek om een iets te gaan doen wat hij nog nooit gedaan had. En
skiën is iets wat hij nog nooit gedaan heeft. Giovanni verwacht wel dat hij dat skiën wel even doet. Verder zal het vast een
gezellige week worden. Dat heeft Manouk wel verteld.
Als hij terugkijkt op de week was het een groot succes. Alles ging eigenlijk heel goed. Op de allereerste dag na dan. Toen
zag hij het eigenlijk helemaal niet meer zitten. Ik viel steeds, ik snapte niet goed wat ik moest doen, het lukte niet en eigenlijk wilde ik alleen nog maar stoppen met skiën en naar huis gaan. Ik had totaal geen zelfvertrouwen. Max en Henri vertelden hem wel dat hij het echt wel kon leren dat skiën. De volgende dag ben ik toch weer de berg op gegaan. Het lukte
nog niet helemaal, maar wel al veel beter. En aan het einde van de week heb ik helemaal zelfstandig de slalom gedaan. En
trots dat Giovanni was dat hij de laatste dag ook helemaal zelfstandig vrij mocht skiën van de blauwe piste af. Want de
bochtjes en het remmen gingen goed. De apres-ski was ook echt heel leuk. Helemaal omdat alle vrijwilligers en begeleiders
eigenlijk heel raar deden. Dansen op de bar en zo.
Het allerleukste van de week vond Giovanni de laatste avond. Daar gingen we heel veel liedjes zingen en heel veel lachen.
Bijzonder vond Giovanni dat hij echt kon skiën. Zijn ouders zouden dat ook echt heel erg leuk vinden dat ik dat dan helemaal zelf kan.
Volgend jaar wil ik zeker wel weer mee, dan kan ik het allemaal nog beter leren!
Tijdens het terugkijken met de deelnemers op de leukste, gezelligste, sportiefste maar vooral STOERste week rijden we nog over de Duitse
snelweg en stoppen we onderweg nog 1x waar Jan nog even Britt voor de allerlaatste keer inpepert met sneeuw. De laatste sneeuwballen worden
gegooid en zo stappen we in de bus voor het laatste deel van de reis met het hele gezelschap richting Babberich.
In Babberich hebben we dan met zijn allen nog 1 maaltijd, patat met een kroket of frikandel. En dan is het afscheid echt daar. Veel van de stoer
deelnemers, begeleiders en vrijwilligers stappen daaruit. Met veel geknuffel, veel gezoen, af en toe een traan nemen we afscheid van elkaar. De
bus rijdt nog even verder via Apeldoorn, waar ook weer geknuffeld, gezoend wordt. Want ook daar stapt weer wat uit. En dan door naar Beetsterzwaag. Waar de laatste zullen uitstappen ook weer onder geknuffel en gezoen. En dan……. zit dit STOER schoolskikamp er toch echt op………..
En tellen we waarschijnlijk met zijn allen weer af tot volgend jaar!!!

Wedstrijd-indeling week 3
RugDeelnemer

nummer

BegeTijd 1

Tijd 2

Verschil

Plaats

leider

Skileraar

Sara

12

00:35,25

00:35,50

00:00,25

1 goud

Bart

Fritz

Marijn

17

00:24,61

00:24,25

00:00,36

2

Jan

Fritz

Britt

11

00:23,46

00:22,39

00:01,07

3

Juliëtte

Fritz

Romy

15

00:37,62

00:39,48

00:01,86

4

Marike

Fritz

Esmee

19

00:44,01

00:41,70

00:02,31

5

Berend

Fritz

Dynah

16

00:42,64

00:40,17

00:02,47

6

Manouk

Fritz

Mayke Bärber

2

00:27,51

00:27,62

00:00,11

1 goud

Max/Jan

Iris

1

00:22,39

00:22,19

00:00,20

2

Max/Jan

Jesse

8

00:26,85

00:27,15

00:00,30

3

Max/Jan

Romanja

3

00:26,09

00:26,53

00:00,44

4

Max/Jan

Tom

10

00:20,28

00:21,46

00:01,18

5

Max/Jan

Sybren

6

00:21,55

00:24,12

00:02,57

6

Max/Jan

20

00:29,04

00:29,39

00:00,35

1 goud

Max

Vanja

4

00:27,05

00:25,98

00:01,07

2

Max

Maurice

9

00:24,69

00:25,89

00:01,20

3

Max

Annabella

5

00:42,43

00:38,72

00:03,71

4

Max

Martijn

13

00:34,01

00:34,23

00:00,22

1 goud

Max/Henri

Mark

18

00:34,95

00:34,32

00:00,63

2

Max/Henri

Giovanni

16

00:39,70

00:37,55

00:02,15

3

Max/Henri

Pascal

7

00:31,80

00:29,45

00:02,35

4

Max/Henri

Jet

René Steigner -Ausichtsrestaurant Wildkogelarena.
“rondje van de zaak”.
“Kaiserschmarrn”
Robert Möschl- Alpenchalet
“rondje van de zaak”
Vrienden van StichtingStoerWinterWeken
Wilmer de Jong
Johan Dalstra

Sophie Rosenthal Vereeniging
Amsterdam

De eerste ochtenden is het weer even vreemd wakker worden na zo’n Stoerweek…….!
Maar alles went……!
Wij, als bestuur van Stichting StoerWinterWeken, kijken terug op een geweldige week.
Een hartstikke gezellige en sociale groep. Behulpzaam en respectvol naar elkaar en de begeleiding. Tekenend
was ook de gemoedelijkheid onder het eten. Zet maar eens een kleine 40 mensen in zo’n appartement en je kunt
gewoon nog een gesprek voeren, terwijl er ondertussen nog van alles gebeurt in de keuken. Echt klasse en petje
af voor iedereen. Er is zelfs geen enkele telefoon in beslag genomen!
Ook het inschuiven van een aantal nieuwe begeleiders /vrijwilligers is eigenlijk zo naadloos gegaan, dat het niemand echt is opgevallen. Handen zelf uit mouwen steken omdat door iedereen het ‘werk’ wordt gezien, is daar
een mooi voorbeeld van.
Wij mogen ons dan met zo’n team met recht een lerende organisatie noemen, want inmiddels hebben wij door al
die handen een draaiboek dat prima werkt en regelmatig geëvalueerd en aangevuld wordt.
Daarom een diepe buiging voor jullie als begeleiders van de verschillende scholen en de vrijwilligers.
Dat geldt vanzelfsprekend ook voor alle deelnemers!! Het was geweldig om te zien dat ook zij hebben ervaren
wat het verleggen van grenzen tijdens deze afgelopen skiweek inhoudt!!
Daarom haal ik het motto van Johan Cruyff nog maar eens aan:
“ alleen kun je niks, samen kun je alles “
Wij zeggen nogmaals vielen, vielen, vielen Dank!!
Ganz liebe Grüsse, Froukje, Willemijn, Jim en Syb

