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 Vormgeving: Barbara 

MEI 2020 – EXTRA EDITIE 
 

Van de redactie 
Hierbij een extra uitgave van onze Nieuwsbrief. 
Deze staat op de website: www.skigooi.nl. Om 
de Nieuwsbrief te bekijken klik op de volgende 
link: www.skigooi.nl/nieuws/nieuwsbrief. 

Bij de Redactie werd archiefmateriaal 
aangeleverd, waaruit een bloemlezing is 
samengesteld.  

In deze tijd, waarin wij geacht worden zoveel 
mogelijk thuis te blijven, roept deze nostal-
gische terugblik in de tijd (goede) herinne-
ringen op.  

Wij hopen dat u de tijd kunt vinden om deze 
uitgave te lezen. 

Wij wensen iedereen veel plezier met deze 
extra editie.  
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Van uw voorzitter in  
Corona-tijd 

 
Corona, corona, corona! Grapje: Ik heb corona! 
Niet in mijn bloed of lichaamscellen, maar wel 
in mijn hersens. Tussen mijn oren. Je kan de 
televisie of radio niet aanzetten, of gewauwel 
over mondkapjes hacken je zintuigen. Waar 
blijven de corona-oogmaskers en -oordopjes 
om mij van die infectie te vrijwaren? Ik raak er 
helemaal van in de war. 

Commentatoren en andere niet-deskundige, 
maar wel van zichzelf zeer overtuigde sprekers, 
kakelen op elkaar in geholpen door een presen-
tator of presentatrice. Ze verontschuldigen zich 
vaak wel vooraf voor hun ondeskundigheid, 
maar dat belet hen niet in het vervolg van het 
gesprek onbescheiden te zijn in hun stelling-
name. 

Overigens, onlangs werd ik erop gewezen, dat 
het uit genderneutrale overwegingen niet 
acceptabel is de vrouwelijke vorm van functie-
benamingen te gebruiken. Dus weg met: 
secretaresse, dictatrice, directrice, schilderes 
enz. Ik vind dat raar. Ik zie in de talkshows (in 
gewoon Nederlands: praatjesmakersprogram-
ma’s) alleen maar langharige vrouwelijke 
presentatoren met zo’n Yorkshireterriërkapsel. 
Daarmee willen zij zich toch maximaal verleide-
lijk onderscheiden van de vele kaalgeschoren 
mannen? Dus niks neutraliteit in voorkomen.  

Zo’n Yorkshireterriërkapsel is hedendaags de 
dwingende mode voor meisjes en vrouwen. 
Zelfs Maxima en de drie prinsessen A doen 
eraan mee. Voor de mannen is de mode een 
kale knikker met een stoppelbaard. Staat viriel, 
manhaftig. Ik ben benieuwd, of onze koning 
ook nog zijn hoofd gaat kaalscheren. Als het 
woord viriel is afgeleid van virus, dan ligt het in 

de lijn op zo’n kaal hoofd plukjes haar te laten 
groeien, zodat die gaat lijken op het corona-
virus. 

De kappers staan te springen om weer aan het 
werk te gaan. Ik vraag mij wel af, of niet veel 
kappers overbodig zullen zijn. Voor die moder-
ne haardracht heb je toch geen kapper nodig. 

Terug naar de borreltafel. Mij is opgevallen dat 
het geleuter meestentijds gaat over ‘te laat’. 
Te laat met testen. Te laat met mondkapjes. 
Te laat met ophokken, enz. Kortom de regering 
krijgt voortdurend het verwijt ‘te laat’. Maar ja, 
als je je niet hebt kunnen of mogen voorberei-
den op een ramp, dan ben je per definitie altijd 
te laat. ‘Achteraf is de koe in de kont kijken’, 
leert de boer ons. 

Moe van het gewauwel op de Nederlandse 
zenders, zap ik regelmatig naar de opinie-
programma’s van onze oosterburen. Het valt 
mij op, dat daar over dezelfde onderwerpen en 
dilemma’s beter gedebatteerd wordt. Orde-
lijker en inhoudelijk en beschouwend op een 
hoger niveau. Er worden alleen sprekers bij 
elkaar gezet, die wezenlijk verstand van zaken 
hebben. Maar het belangrijkste is wel, dat die 
sprekers de tijd krijgen om zonder hinderlijk 
interrumperen van de interviewer hun visie te 
geven. Daar word je wijzer van. In onze talk-
shows worden sprekers voortdurend geïnter-
rumpeerd of afgekapt. Dat gebeurt op aan-
sporing van een redactie achter de schermen. 
Via oortjes dirigeert die de interviewers. 

De afgelopen week stond de stelling centraal: 
beëindig de lockdown. De economie gaat 
kapot, terwijl de werkende mens er nauwelijks 
aan dood gaat. Oplossing: bescherm de oude-
ren tegen vroegtijdig overlijden door ze opge-
hokt te houden totdat er een vaccin is. 
Gemakkelijker gezegd, dan gedaan. En of het 
goed is voor de economie is nog maar de vraag. 

Ik zoem in op één aspect: De dreigende onder-
gang van de horeca. De horeca is door de wel-
vaart onstuimig gegroeid. Een zeer groot aan-
deel in de omzet heeft de generatie 65+, 
waartoe wij vrijwel allemaal behoren. Zonder 
ons blijven de terrassen op werkdagen vrijwel 
leeg. Wij zijn de grootste werkverschaffer van 
de horeca.  
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Niettemin zullen veel café’s en eettentjes 
failliet gaan. Velen zullen meer de hand op de 
knip moeten houden.Voor de ontslagen werk-
nemers komen alternatieve banen in zicht 

En dat is nog maar één aspect. Ik kan er nog 
veel meer noemen, maar u zult ze zelf ook wel 
bedenken. Ons staan dus nog heftige discussies 
te wachten. Let daarbij goed op: meningen 
worden meestentijds niet gevormd door in-
zicht, maar door eigenbelang. Denk aan Trump. 
De discussies worden dus gemakkelijk politiek. 
Wat goed is voor de één is niet goed voor de 
ander. De één zijn brood, kan zijn de ander zijn 
dood zijn. 

Ik weet niet hoe het u vergaat. Ik heb geen last 
van doodsangst, paranoia (‘op iedere deurklink 
zit een virus klaar voor de aanval’) of verveling. 
Hopelijk geldt dat ook voor u. 

Natuurlijk wil ik graag over niet al te lange tijd 
familie en vrienden weer vrijelijk kunnen ont-
moeten, maar het behang zit gelukkig nog 
ongeschonden op de muren.  

Ik verwacht dat de komende tijd in het teken 
zal staan van oude gezegden: 

‘Geduld blijft een schone zaak’.  
Het beschikbaar komen van een vaccin is 
cruciaal. 
‘Wie geschoren wordt, moet stilzitten’.  
Heb je boven je stand geleefd, dan val je nu ten 
offer aan je spilzucht. De tering zal naar de 
nering gezet moeten worden. 

‘Eerlijkheid duurt het langst’.  
Laten belastingontwijkers nu aangepakt 
worden. 
‘Haastige spoed is zelden goed’.  
Druk, druk, druk. ADHD. De jacht naar succes 
en efficiëncy (vandaag de opdracht, gisteren al 
klaar) heeft geleid tot veel tijdverlies op de 
werkvloer aan inefficiënt overleg, overbodig 
email- en whatsappverkeer en te lange samen-
scholing bij het koffieapparaat. Een 38-urige 
werkweek blijkt al lang niet meer nodig te zijn 
geweest. En hoe dringend nodig is: vandaag 
besteld, morgen al in huis? 
‘Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken’.  
Ja, zo leefden wij tot nu toe: vrijheid blijheid. 
Wij zullen elkaar echter hard nodig hebben de 
komende jaren.  
Dat houdt onder andere in: ‘De kerk in het 
midden laten’. De democratie niet om zeep 
helpen. 

Vrienden. Liggen zo onze problemen? Dan 
rijzen tenslotte nog de vragen: kunnen wij de 
komende winter in verenigingsverband nog 
naar de sneeuw toe? En kan het fietsweekend 
in september nog doorgaan? 

Als bestuur zullen wij in de komende tijd ons 
daarop moeten beraden. Weet wel, wij streven 
naar doorgaan. Houd moed voor de toekomst. 
Blijf in beweging en geniet zoveel als mogelijk 
van de rust in de natuur. 

 

Frits Misset 
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UIT DE OUDE SKIBOX 

 
Bij de Redactie werd archiefmateriaal aan-
geleverd.  

Uit dit materiaal heb ik een kleine bloemlezing 
samengesteld uit verslagen van bestuurs- en 
ledenvergaderingen vanaf 1970 tot 1977. 

Maar alle perikelen van toen spelen blijkbaar 
tot op de dag van vandaag nog steeds een rol. 

 

Wist u dat 

… de skigymnastiek al in 1955 gestart is? 

... er in januari 1970 al een verenigingsreis naar 
Serfaus was? (In de jaren erna werden geen 
reizen meer georganiseerd.)  

 

Uit het programma van winterseizoen 
1969/1970 

Reis naar Serfaus van  
24 januari tot 8 februari 1970 
Serfaus ligt op 1450 m met skiliften tot 2300 m. 
Het ligt zeer zonnig en beschut. Het biedt voor 
elk wat wils. Men kan er steile en eenvoudige 
afdalingen maken. Men kan er wandelen en 
zonnen. Men kan er goedkoop en duur uitgaan. 
Er is een kleine ijsbaan, enz. 

Deze reis is uitsluitend als service voor de leden 
van Kring ’t Gooi bedoeld en wordt niet uit 
winstbejag georganiseerd. Het is de bedoeling 
dat u ter plaatse alle kosten betaalt (hotel, 
skischool, materiaalhuur, liften enz.). 

De reis zal een vliegreis zijn van Schiphol naar 
Zürich en dan per bus naar Serfaus. Maar u 
kunt ook zelf uw vervoer per trein of auto 
regelen. Uw secretaresse is bereid de hotel-
reservering voor u te maken en u kunt dan ook 
profiteren van de korting op de skischool.  

U moet dan wel op dezelfde dag als de groep 
aankomen en weer vertrekken. 

Opgave voor deze reis verwachten wij vóór 
25 september 1969 tegelijk met de aanbetaling 
van fl 50. De intekendatum is wel vroeg, maar 
ook als u als partikulier gaat, moet u ver van te 
voren reserveren. Het zal op prijs gesteld wor-
den als u het formulier duidelijk en met bloklet-
ters invult en uw wensen exact kenbaar maakt.  

 

Uit het programma van winterseizoen 
1970/1971 

Hierbij een overzicht van het programma van 
onze Kring. Om porto te sparen zenden wij u dit 
programma slechts éénmaal per post. Wij 
raden u aan de Kringmededelingen in “Ski” te 
raadplegen, waarin wij eventuele wijzigingen 
en/of aanvullingen zullen publiceren. 

Skigymnastiek  

Training vanaf 21 september in het Gemeente-
lijk Gymnasium in Hilversum o.l.v. de heer 
T. Olff.  
Deelnemers/sters dienen lid te zijn van de Ned. 
Ski Ver. 

Buitentraining 

Zaterdag 10 oktober en zaterdag 7 november. 
Tijd en plaats zullen op de skigymnastiek 
bekend gemaakt worden. 

Borstelbaantrainingen 

Er is besloten deze trainingen in Bergen N.H. te 
houden aangezien daar betere mogelijkheden 
zijn. De data zijn: 1, 15 en 29 november. 
Er worden vier groepen gevormd die ieder 
een uur les krijgen. Deelnemers doen zulks 
voor eigen verantwoording en risiko.  

Schaatsen 

Vanaf half oktober iedere dinsdagavond op de 
Jaap Eden-baan in Amsterdam. Vertrek vanaf 
station Bussum per privé-auto’s. 

Propaganda-avond 

Zaterdag 31 oktober in de Tuinzaal van Hotel 
Gooiland in Hilversum. Het programma omvat 
films over Silvretta, skitechniek en een mode-
show.  

Kaarten kosten voor leden fl 2,- en voor niet-
leden fl 3,-. 
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Ski-weekend Sauerland 

In principe het weekend van 9/10 januari 1971. 
Nadere gegevens worden nog bekend gemaakt 
in SKI. 

Sneeuwval in Holland 

Als er eens een weekend sneeuw ligt, komt u 
dan zowel zaterdag- als zondagochtend om 
10.00 uur met uw ski’s naar Anna’s Hoeve. Er 
ligt een programma klaar, ook beginners 
behoeven geen drempelvrees te hebben.  

Skiborrels 

Iedere eerste woensdag van de maand vanaf 
ca. 17.30 uur in het Bowlingcentrum aan het 
Noordse Bosje in Hilversum.  

Jaarvergadering 

Deze zal plaatsvinden op de avond van de 
eerste skiborrel, t.w. 7 oktober 1970 in het 
Bowling Centrum. 

 

Ski-weekend Sauerland 

Donderdag 7 januari tot maandag 11 januari 
1971. We reizen gezamenlijk per auto.  
De passagiers dienen contact op te nemen met 
de chauffeur van de auto, waarin zij zijn inge-
deeld. De passagiers betalen, zonder dat de 
‘chauffeur’ erom behoeft te vragen hun aan-
deel in de benzine en een alkoholische versna-
pering voor de chauffeur na aankomst.  
In de auto dient aanwezig te zijn een sleep-
kabel, gevarendriehoek en zaklantaarn. Denk 
ook om de groene kaart! 
We zien elkaar op vrijdag in de namiddag bij de 
familie Pape van Haus Hartmecketal in 
Oberkirchen.  

 
In januari 1972 waren er wat problemen bij 
deze Sauerlandreis.  
In de eerste plaats lag er nog geen vlokje 
sneeuw en verder heeft ‘Frau Pape’ ons in de 
steek gelaten. Een dag vantevoren kregen we 
te horen dat we niet terecht kunnen met 
34 deelnemers.  
Wat te doen. Ik heb de deelnemers die geen lid 
zijn van de Ned. Ski Ver. gezegd dat ze tot onze 
grote spijt niet mee kunnen. Nu hadden we een 
groep van 18 deelnemers over en Frau Pape 

zou haar uiterste best doen deze onder te 
brengen.  

Laten we dus niet thuis blijven, maar laten we 
er proberen nog iets van te maken. Denkt u ook 
allen aan een ongevallenverzekering.  

 

Uit een bestuursvergadering van 
juli 1972 

Wintersporttentoonstelling 
Deze tentoonstelling in Gooiland kan niet 
doorgaan. Er moet een vervangende locatie 
worden gezocht. De heer Olff biedt de kantine 
van zijn school in Breukelen aan. In principe op 
een kleinere schaal. Als datum wordt gekozen 
voor 5 november 1972 van 13 tot 17 uur. Er 
wordt gedacht aan stands met skimateriaal van 
sportzaken in het Gooi en Utrecht, een mode-
show van een fabrieksteam of sportzaak, 
verkoop van 2e-hands kleding en –wintersport-
artikelen, een compleet ingerichte wintersport-
caravan, stands van verschillende verkeers-
bureaus en stands van importeurs van ski’s enz.  

Dit voorstel is werkelijkheid geworden.  
(Deze wintersportmanifestatie is uiteindelijk 
uitgegroeid tot de Skibeurs zoals de meesten 
van ons die nog kennen.) 

 

Uit een bestuursvergadering van 
mei 1973 

Twee bestuursleden willen hun functie neer-
leggen wegens tijdgebrek. Er moet gezocht 
worden naar vervangers. De heer Olff wordt 
genoemd en de heer Pel wist nog wel iemand, 
waar hij de naam niet van wist, maar zij was 
stewardess bij Martin-Air. Hij zal bij de heer Olff 
informeren of hij de naam weet. (Yvonnne!) 

Ook gaan er stemmen op om de skiborrel op te 
heffen. Maar een ander uur is ook een optie, 
bijv. vrijdagavond 21 uur. Er moet nog een 
geschikte lokatie gevonden worden. Misschien 
bij het ‘Lekkerbekkie’ in Hilversum. 

Er wordt ook besloten om opnieuw een winter-
sportmanifestatie te houden gekoppeld aan 
een speker en/of een film. Later blijkt dat door 
de oliecrisis de beurs geen doorgang kan 
vinden.  
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Uit het programma van winterseizoen 
1973/1974 

Bij de skigymnastiek komt een extra zware 
training. Wie daarvoor in aanmerking wil 
komen, wordt geadviseerd een sportkeuring te 
laten doen. 

Voor de buitentraining komen meer dagen 
beschikbaar. Op zowel de zondag als de 
zaterdag. 

De skiborrels gaan plaats vinden elke laatste 
vrijdag van de maand in bistro Le fine bouche 
du Nardinclant aan de Soestdijkerstraatweg. 

 

Uit het verslag van de jaarvergadering 
van september 1973 

Een voorstel om een kegelavond te organiseren 
wordt positief ontvangen. 

Het organiseren van een skiweekend naar het 
Sauerland gaat moeizaam. Er worden mensen 
gevraagd die dat willen regelen. Er werd door 
niemand positief gereageerd.  

Om extra inkomsten te genereren wordt van 
niet-leden van de Ned. Ski Ver. een extra 
bijdrage gevraagd van fl 5,-. Er wordt vanuit de 
vergadering gevraagd om een extra verhoging 
van fl 2,50 voor elke deelnemer. Dit bedrag zou 
dan ten goede kunnen komen van de Kringkas.  

Er wordt gevraagd of we de beschikking kunnen 
krijgen over een sportkantine waar de bijeen-
komsten gehouden kunnen worden. Dit blijkt 
lastig door de gemeentelijke verordeningen van 
Hilversum t.a.v. horeca.  

 

Uit een bestuursvergadering van 
april 1974 

De naam van Yvonne wordt opnieuw genoemd 
als geschikte kandidaat voor het bestuur. Maar 
daar blijft het bij.  

De skiborrel gaat naar de laatste vrijdag van 
elke maand om 21 uur op een nieuwe lokatie, 
De Jonge Graef van Buren in Hilversum. 

Misschien kan het Sauerland-weekend per bus 
georganiseerd worden.  

 

Er is ook sprake van dat de wintersportmanifes-
tatie dit jaar weer georganiseerd kan worden in 
Breukelen. Er moet zeker een deel in 2e-hands 
wintersportartikelen komen.  

 

Uit het programma van winterseizoen 
1974/1975 

De Ned. Ski Ver. is erin geslaagd een collectieve 
wintersportverzekering aan te kunnen bieden. 
Dit wordt voor alle leden in het lidmaatschap 
opgenomen.  

De wintersportmanifestatie gaat gehouden 
worden op 20 oktober 1974 van 12 tot 17 uur 
in de Rijksscholengemeenschap te Breukelen 
met stands van verkeersbureaus, sportzaken, 
importeurs van skimateriaal en uiteraard een 
beurs met 2e-hands wintersportartikelen. De 
toegang is gratis.  

 

Uit het verslag van de jaarvergadering 
van september 1974 

Er komt een borstelbaan in Soesterberg.  

Over de borrelavonden wordt geklaagd. Soms 
gaan ze zonder opgaaf van redenen gewoon 
niet door en staan leden voor een dichte deur.  

Een enquête onder de leden over de activi-
teiten (o.a. borrelavond) geeft een bedroevend 
slechte respons.  

Er wordt gevraagd of tijdens de komende 
wintersportmanifestatie de leden van de Kring 
twee uur eerder kunnen komen kijken. Deze 
suggestie kan nu niet worden ingewilligd, 
omdat het bestuur nu de aangeboden goede-
ren wil keuren. Daarvoor zijn circa 10 mensen 
nodig en als de leden eerder mogen komen, 
dan komen we in tijdnood. De suggestie wordt 
voor een volgende skibeurs in overweging 
genomen.  

Er wordt een suggestie gedaan om de Kring los 
te maken van Den Haag. Antwoord van het 
bestuur is dat het juist dit jaar door de winter-
sportverzekering extra aantrekkelijk is lid te 
blijven.  
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Uit een bestuursvergadering van 
maart 1975 

De skiborrel wordt afgeschaft. 
Het skiweekend naar het Sauerland staat op 
losse schroeven. Er wordt geen datum meer 
vastgelegd. Er komt een intekenlijst op de 
avonden van de skigymnastiek te hangen. 

In principe komt er weer een wintersport-
manifestatie. Er moet een goed sluitende 
begroting worden gemaakt.  

Er wordt een avond gepland om te kegelen en 
een filmavond met een bingo.  

 

Uit een brief van Tom Hamers van 
maart 1975 aan het bestuur  

Indrukken en ervaringen van de wintersport-
manifestatie. Conclusie: het belang van voor-
lichting is onderschat.  

De verenigingsstand is niet door één persoon te 
runnen. Bezoekers zien de stand als aanloop tot 
de manifestatie en komen om raad te vragen. 
Zeer uiteenlopende vragen: van voorbereiding, 
verzekeringen, kleding, auto, reizen, gebieden. 
Dus van ski’s kopen of huren, moet ik eerst 
gaan trainen en wat voor kleren heb ik nodig, 
welk gebied is geschikt. Daarom lijkt het mij 
zinnig om vrijwilligers te zoeken die uit eigen 
ervaring inlichtingen kunnen geven.  

Er moet meer documentatiemateriaal komen. 
De verenigingsstand moet meer centraal of 
direct bij de ingang liggen. Met wat zitjes en 
schrijfmateriaal om de goede sfeer te 
bevorderen. 

Dit moet tijdig met de vrijwilligers worden 
besproken.  

 

Uit een bestuursvergadering van 
mei 1975 

Eventuele verliezen van de wintersportmanifes-
tatie zullen voor rekening komen van de Ned. 
Ski Ver. Bij eventuele winst is 50% daarvan voor 
de Ned. Ski Ver.  

Er wordt geen toegang geheven. Voor bemid-
deling bij de verkoop berekenen wij 10% com-
missie. 

De toeslag op de skigymnastiek zal fl 2,50 
bedragen. Voor niet-leden is de toeslag fl 10,-. 

 

Uit het verslag van de jaarvergadering 
van september 1975 

Er wordt eind november in ’t Hof van Holland 
een bingo-avond gehouden.  

Het wachten is op de goedkeuring van de 
gemeente Bussum of de wintersportmanifes-
tatie bij garage Van Meurs gehouden mag 
worden. Er worden nog vrijwilligers gevraagd 
voor de beurs. Hiervoor wordt een intekenlijst 
bij de skigymnastiek opgehangen. Enkele leden 
geven zich spontaan op, waarvoor dank. 

De heer Zoetelief vertelt over de staat met de 
plannen voor een kunstskibaan in Soesterberg. 
Hij hoopt de baan volgend jaar te kunnen 
openen. Hij ziet de Wolfskamer niet als een 
concurrent.  

 

Uit het programma van winterseizoen 
1975/1976 

De animo voor de skiborrel is steeds minder 
geworden. Daarom heeft het bestuur besloten 
deze niet meer te organiseren. 

In november wordt er weer een bingo- en film-
avond georganiseerd met fraaie prijzen.  

Voor een skiweekend naar het Sauerland wordt 
een intekenlijst opgehangen bij de skigymnas-
tiek. 

 

Uit een bestuursvergadering van 
maart 1976 

Twee bestuursleden (Van Loon en Olff) zullen 
een langlaufparcours uitzetten in de buurt van 
Anna’s Hoeve. Zodra er sneeuw ligt kan er 
meteen actie worden ondernomen.  

De eerste paal is in januari geslagen voor een 
kunstskibaan in Huizen.  

De wintersportmanifestatie zal wellicht 
gehouden kunnen worden bij Garage van 
Meurs in Bussum.  
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Uit het programma van winterseizoen 
1976/1977 

Weekend Sauerland weer op intekening. 

De wintersportmanifestatie vindt wederom 
plaats bij garage Van Meurs in Bussum.  

 

Uit een bestuursvergadering van 
september 1976 

Officiële opening van de skibaan in Huizen.  

De jaarvergadering wordt gehouden in het 
clubhuis van de skibaan. 

De wintersportmanifestatie krijgt een andere 
opzet. Gedacht wordt aan een soort ‘Waterloo-
plein-beurs’. De mensen moeten zelf hun 
spullen verkopen. En er moet een advies-
centrum komen van minstens 3 leden. De 
spullen moeten gekeurd kunnen worden.  
Er moet een goed werkschema en instructies 
gemaakt worden voor de leden die helpen.  

Er zal entreegeld gevraagd worden. 

 

Uit een bestuursvergadering van maart 
en april 1977 

De Nederlandse Ski Vereniging bestaat 50 jaar.  

Er zullen 4 leden uitgenodigd worden voor dit 
jubileum. De kringen moeten een lustrum-
activiteit organiseren. Wij denken aan een 
feestavond in hotel Gooiland.  

In principe komt er geen wintersportmanifes-
tatie dit jaar. Dit zal schriftelijk aan garage Van 
Meurs worden medegedeeld.  

Er moet iets vervangends komen, een 
voorlichtingsavond gericht op veiligheid. 

In Hof van Holland zal een voorlichtingsavond 
gehouden worden.  

Er zijn extra kasgelden. Over besteding daarvan 
wordt nagedacht. Misschien een bustocht voor 
de leden naar het Sauerland. 

 

Uit een bestuursvergadering van 
juni 1977 

Er is besloten in beperkte kring een ruilbeurs te 
organiseren in de kantine van de Rijksscholen-
gemeenschap in Breukelen. Mensen bieden zelf 
hun goederen aan.  
Toegang fl. 1,-. 

 

Uit een bestuursvergadering van 
september 1977 

Door de groei van het aantal leden (2000) is het 
gewenst het aantal uren skigymnastiek uit te 
breiden.  

Beleid t.a.v. kunstskibanen is erop gericht de 
skisport te bevorderen en reclame te maken 
voor beide banen (Huizen en Soesterberg).    
Wij willen goede contacten met elkaar onder-
houden. We moeten niet elkaars concurrenten 
worden.  

De kantine van de Rijksscholengemeenschap in 
Breukelen is gereserveerd.  
In verband met keuring van ski’s zal er een 
sticker ontworpen en gedrukt moeten worden.  
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SneeuwFit 2020 ?? 
Sneeuwfit is een trainingsprogramma voor het 
verbeteren van spierkracht en uithoudings-
vermogen.  
Met de trainingen SneeuwFit heb je een opti-
male voorbereiding op de wintersport. 

Wij hopen dat je na deze trainingen nog meer 
kunt genieten van de wintersportvakantie. 

 

Bericht van Colinda  

Ha lieve sporters, hoe gaat het met jullie?  
Ik hoop gezond en gelukkig. 
Ik ben al serieus aan het nadenken hoe ik straks 
training ga geven in het nieuwe normaal. 
Een leuke uitdaging! 
Ik zie genoeg mogelijkheden, om je in goede 
conditie te krijgen en/of te houden. 
Blijf voor nu vooral gezond en tot in september. 

Lieve groet van Colinda Olff  
Telefoon: 06 55 96 45 23  
E-mail: colinda.olff@gmail.com 

 

 

Fietsweekend  
4-5-6 september 2020 in Arcen 
Het goede nieuws is dat op dit moment 
28 deelnemers zich hebben aangemeld voor 
het fietsweekend in Arcen.  
Het minder goede nieuws is dat we absoluut 
geen idee hebben of het fietsweekend in de 
huidige situatie door kan gaan.  
We hopen natuurlijk dat de Corona-crisis in 
september min of meer bezworen zal zijn en 
dat het fietsweekend (al of niet met beper-
kingen) door kan gaan.  
We wachten gespannen af en zodra er meer 
bekend is, zullen de deelnemers worden 
geïnformeerd. 

Vriendelijke groet van het fietscomité 2020,  
Kor en Luuk 

e-mail: lvanveen88@gmail.com  

 

Bericht uit de USA van David  
Hello Friends, 

Just a short message to tell you that I am still 
doing fine. Everyday seems like the day before 
so not much changes. My state of New Hamp-
shire is still in full restrictions with all schools 
closed and restaurants only doing food pick. 
Maybe in the next few weeks some of these 
restrictions may start to be relaxed a little. 
Unfortunately for me airline holiday travel is 
still a long way off, so I am not sure when I can 
return back to Europe. 

Any way I am OK and I hope you are as well. 
Please tell all of my friends in Hilversum that I 
am fine and someday I will be back. 

Greetings David  
(April 27, 2020) 

 
New Hampshire with the White Mountains in 
the distance. This is what my part of America 
looks like. 

 

 

mailto:colinda.olff@gmail.com
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Lachen is gezond 
 

 
 

҉҉҉҉ 

 

Hoe doen jullie het eigenlijk met de liefde 
nu je allebei een eigen slaapkamer hebt? 
Dat is heel eenvoudig. Als mijn man zin 

heeft, fluit hij. 
En als jij dan zin hebt? 

Dan ga ik naar hem toe en dan vraag ik: 
Heb je gefloten schat? 

 

҉҉҉҉ 

 

Als de chirurg na de operatie later op de 
dag de patiënte nog eens bezoekt, 

fluistert deze: Hoe lang zou het nog duren 
voor ik weer een normaal liefdesleven kan 

hebben, dokter? 
Dat weet ik eigenlijk niet, zegt de chirurg. 
U bent de eerste patiënte die me zoiets na 

een amandeloperatie vraagt. 

 

҉҉҉҉ 

 
In een klein dorp begint de pastoor met 
zijn zondagspreek: Willen alle dames zo 
vriendelijk zijn hun benen over elkaar te 

slaan? 
Eerst klinkt er wat geroezemoes en 

geritsel. Dan wordt het weer stil. 
Uitstekend dames, zegt de pastoor. Nu de 

poorten van de hel gesloten zijn, kan ik 
met de preek beginnen. 

 
҉҉҉҉ 

 
 

 

Kalender  

2020 

04-09 Fietsweekend Arcen 
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