Persbericht en -uitnodiging
voor 7, 8 en 9 december 2011.

„Wintersporten in je eigen gymzaal‟
Zo'n 350 groep 7 en 8 leerlingen van OBS Groenehoek, RKBS Willibrord en CBS
de Acker in Bergschenhoek gaan een zeer bijzondere belevenis krijgen. Ze gaan op
7, 8 en 9 december in hun eigen gymzaal (Sporthal de Ackers) skiën, snowboarden,
langlaufen, biatlonnen (lasergeweren schieten op infrarood doel) en zelfs
skispringen! De deelnemers worden begeleid door een ervaren team van
wintersporters en jeugdige topsporters. De “Wintersport Experience” in
Bergschenhoek wordt aangeboden door de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV), dé
bond voor wintersportend Nederland die met deze wintersport introductietour heel
Nederland doorkruist.
Deze editie in Bergschenhoek wordt georganiseerd in samenwerking met rolski- en wintersportvereniging RW
Rottemeren, Outdoor Ski Racing (OSR), Dutch Nordic Skijumping Team en Ski &
Fun Centrum Bergschenhoek. Deze verenigingen bieden maarliefst 5 verschillende
wintersporten aan in Bergschenhoek. Voor de indoor wintersportbeleving worden
bijzondere simulatoren, ergometers, laserdoelen, spectaculaire helmcamerabeelden,
wintersportdecor, -materialen en -muziek ingezet. De voor de wintersporten
geënthousiasmeerde kinderen krijgen na deze "wintersportgymles" een uitnodiging
mee naar huis voor een echte introductie, rondleiding en kennismakingslessen voor
het hele gezin bij de genoemde verenigingen.

De organisatoren willen het plezier van wintersport en de mogelijkheden om dit te beoefenen in
Nederland onder de aandacht brengen. Zij worden hierbij in
Bergschenhoek geholpen door voormalig Nederlands kampioen
(jeugdklasse) reuzenslalom Patrick Roël en Pierre Hartman
(voormalig jeugdlid Ned. skispringselectie).
De scholen vinden het belangrijk dat kinderen met zoveel
mogelijk verschillende sporten in aanraking komen en het aanbod
voor een Wintersport Experience in Bergschenhoek werd door
hen dan ook zeer enthousiast ontvangen.
“Veel kinderen kennen de wintersporten alleen maar van televisie of
beleven het slechts één week in het jaar, namelijk tijdens de
wintersportvakantie,” aldus Maarten Broks, projectleider Wintersport
Experience. “Dit ondanks de vele mogelijkheden bij maar liefst 130
verenigingen, teams en skibanen in Nederland.
Met dit project willen we daar verandering in brengen.
Vandaar het thema: Ontdek sporten met de hoogste (c)hillfactor.”

Noot voor de redactie:
Wij nodigen u van harte uit voor registratie en interviews. Wanneer u
uw komst aankondigt kunnen wij zorgen voor uitleg en begeleiding.
De Wintersport Experience vindt plaats op woensdag 7-12 (8:30-11:50), 812 (08:30-15:30) en 9-12 (08:45-11:45) in Sporthal de Ackers, Groeneweg
27 te Bergschenhoek. Voor meer informatie over het project en hoge
resolutie foto's kunt u terecht bij NSkiV-projectleider:
Maarten Broks, m.broks@wintersport.nl, 06-4070393

