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Primeur van skischoenrace   

 
Sportwethouder Johan Weijland van de gemeente Ede lost het 
startschot van de eerste skischoenrace in de Gelderse Vallei 
(foto). Dit gebeurde op 7 november in het wintersportevent 
dat wij als skivereniging samen met de Edese IJsvereniging en 
Troll Nordic Sports op het EIJV-ijsbaancomplex organiseerden. 
De meeste deelnemers liepen op skischoenen van Intersport 
Winners in Wageningen en Indoor-Ski Veenendaal. De winnaars 
ontvingen een Winners-cadeaubon. Wij waren present met 
SneeuwFit, loopski’s, Kop van Jut Helm-Op apparaat, ‘sneeuw-
ballen’ gooien, proefrijden op E-fatbikes en spijkerslaan. Een 
aantal SneeuwFit-leden heeft als vrijwilliger onze trainers en 
het bestuur geholpen. Hartelijk dank daarvoor!  
 

Korting op lidmaatschap van NSkiV 
Het is alleszins de moeite waard om lid te worden van de 
Nederlandse Ski Vereniging. Dan ontvang je het Wintersport 
Magazine met veel informatie en tips van experts en heb je 
toegang tot een doorlopende reisverzekering inclusief off-piste 
dekking, SneeuwFit online en veel kortingen. De contributie als 
hoofdlid bedraagt €35; nú met een korting van 50% € 17,50 
voor het eerste jaar. Ga naar wintersport.nl/lidmaatschap en 
voer de actiecode in: 1750LER21054. Je bent van harte welkom 
bij NSkiV, dé organisatie voor iedere wintersportliefhebber!  
 

Drie dagen skibeurs Intersport Winners  
Op vrijdagochtend 27 november start de skibeurs bij Intersport 
Winners, Churchillweg 31-33 in Wageningen. Nieuwe en 
gebruikte ski- en snowboardmaterialen zijn te koop, evenals 
skikleding. De bon uit de krant of een print van de advertentie 
(zie link) is goed voor extra kassakortingen. Een skibeurt 
waxen en slijpen kost tijdens de skibeurs slechts € 9.95. De 
skibeurs duurt vrijdag tot 21.00u., op zaterdag 28 nov. van 
9.30-17.30u en op zondag 29 nov. van 12.00-17.00u. Zaterdag 
is de skivereniging present met een skisimulator. In de après-
skibar is glühwein. Info: www.intersportwinners.nl; link naar 
onze website: http://www.skigeldersevallei.nl/index.php/2-
uncategorised/23-skibeurs .  

 

Instappen in SneeuwFit-training 

Wij blijven graag nieuwe deelnemers verwelkomen, 
zij het dat deze momenteel alleen terecht kunnen in  
Veenendaal en Verlengde Parkweg Ede 2e uur. Wil je 
instromen: bel of e-mail secretaris Fenna Fleer.  
 

Ski-onderhoudsbeurt met 25% korting  
Over goed materiaal beschikken is een eerste vereiste  
tijdens je wintersportvakantie. Bij Davelaar Sport,  
Passage 47-49 in Veenendaal krijg je als lid van onze 
vereniging eenmalig 25% korting op een servicebeurt  
van ski’s of snowboard. Meld je vóór 1 december 2015  
om af te spreken wanneer je jouw materiaal brengt:   
tel. 0317-479050, e-mail info@davelaarsport.nl   
 

Aanmelden voor SkiCompact 

In de planning staan Ski Compact trainingen overdag  
in Ede vanaf 29 december en in Veenendaal (31 dec):  
8 lesuren intensief voorbereiden op wintersporten in  
de Krokusvakantie, inclusief praktijkles op skibaan in 
Huizen voor 60 euro. Hier kun je familie en kennissen 
attent op maken?! Zie: www.skigeldersevallei.nl   

 
*Intensief trainen als voorbereiding op de wintersport.  
 

Agenda 
Woensdag 25 nov. 20.00-21.00u: SneeuwFit, gymzaal  
Kofschip 4, Veenendaal (wo. t/m 16 dec + vanaf 6 jan).  
Donderdag 26 nov. 20-21u en 21-22u: SneeuwFit, zaal 
Verlengde Parkweg 49a, Ede (t/m 17 dec.+vanaf 7 jan). 
Vrijdag 27 nov. 9.30-21.00u:  Skibeurs bij Intersport 
Winners, Churchillweg 31-33, Wageningen.   
Zat. 28 nov. 9.30-17.30u: Skibeurs Intersport Winners.  
Zondag 29 nov. 12.00-17.00u.: Skibeurs bij Winners.  
Dinsdag 1 dec. 20.30-21.30u: SneeuwFit, gymzaal  
Platanenweg 2a, Bennekom (t/m 15 dec + vanaf 5 jan). 
Dinsdag 29 dec. 14.00-15.00u: Start Ski Compact, 
sportzaal Kernhem, Laagwoud 18, Ede (t/m 16 febr.). 
Donderdag 31 dec. 14.00-15.00u: Start Ski Compact,  
gymzaal Goudmos 1, Veenendaal (do. t/m 18 febr.). 
Dinsdag 16 febr./donderdag 18 febr 2016 ‘s avonds: 
(optie) praktijkuur skitraining op kunstskibaan Huizen. 
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