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ZomerFit start met deelnemersrecord !  
 

Nu de overheid het groepsgewijs buiten sporten weer toestaat, 
komt er een verlate ZomerFit-training. De beoogde start begin 
april is vanwege de coronamaatregelen veranderd in eind mei.    

Op 2 avonden zelfs:  
woensdag 27 mei en 
donderdag 28 mei. 
De woensdagavond in 
het recreatiegebied 
Kwintelooijen, Oude  
Veensegrindweg in 
Rhenen is nieuw. De 

belangstelling is zo groot dat hier net als in Ede een volwaardige 
groep draait. Beide trainingen samen tellen zo’n 40 deelnemers 
en dat is een record in onze ZomerFit-historie. Heel fraai!  
Maar belangrijker is dat zoveel wintersportliefhebbers ook in 
deze zomermaanden onder leiding van onze 
trainers aan hun conditie en vaardigheden 
willen werken. De cursus ZomerFit omvat 
nu 8 lesuren tot vlak voor de zomervakan- 
tie (zie de agenda rechtsonder). ZomerFit 
in Ede begint op donderdagavond 28 mei, 
aanvang 20.00 uur en wordt net als in 
Rhenen geleid door Dick Nap (foto).  
De deelnemers komen in Ede samen op het 
parkeerterrein Nieuwe Kazernelaan bij het bosgebied De 
Sijsselt. Beide groepen dienen zich aan de coronavoorschriften 
te houden, zoals 1,5 meter onderlinge afstand en meteen 
vertrekken na afloop van de training. Allemaal voor de eigen 

veiligheid en die van elkaar. 
De deelnemers ontvangen bij 
de bevestiging een poster 
van NOC*NSF met spelregels 
om veilig samen te sporten. 
Ook de krant publiceerde 
over onze ZomerFit, heerlijk 
buiten in de natuur (met 
archieffoto). Als je nog mee 
wil doen, kun je dat melden 
bij Tineke of Fenna (zie 
colofon voor tel.nrs). Kosten: 

€ 39 (of € 35 als je op SneeuwFit was); een proefles is mogelijk.  
 

Voorbereiding nieuw seizoen! 

Het winterseizoen staat al grotendeels in de steigers; zie data 
hiernaast. De cursustarieven willen we in de algemene ledenver-
gadering op 2 juli vaststellen. Het afgelopen SneeuwFit-seizoen 
werd in maart vanwege het coronavirus abrupt afgebroken. Ook 
het bezoek aan Snowworld werd geannuleerd. Als ‘compensatie’ 
verloten we 10 entreekaarten voor Snowworld onder hen die 
zich al in september aanmelden voor SneeuwFit 2020-2021.  

 

Vreugde bij winnend curling-team 
 

 
*Foto: Fenna Fleer 

Terwijl nationale zenders veel troost-tv en andere 
programma’s uit de oude doos brengen, lag bij de 
skivereniging DE foto van de curlingavond nog ‘op de 
plank’. Als sluitstuk van een geslaagde nieuwjaars-
bijeenjkomst bij Friends on Ice in Ede liet het 
winnende, blije team zich na de prijsuitreiking graag 
vereeuwigen: Teus Evertsen, Lex Bouman, Nico de 
Gouw, Nelly van den Hout-Goemert, Romilda Butz 
(v.l.n.r.). Dit team U bleef met 15 punten team E 
(Renée Koops-Wijnacker, Ria Evertsen, Albert Fleer, 
Menno van der Heijden, Jetty van Dijk-Rijnbeek) en 
team I (Wilma Pieterse, Marrie Nap, Chiel van den 
Hout, Tineke van der Haven, Paul Quint) 3 punten voor. 
Daarna volgden de teams O en A met 7 resp. 6 punten.     
 

Agenda 
 

Wo. 27 mei 20.00-21.00u: Start ZomerFit, recreatie-
gebied Kwintelooijen, Oude Veensegrindweg, 3911 TA 
Rhenen (vervolgens elke wo. tot en met 15 juli).   
Do. 28 mei 20.00-21.00u: Start ZomerFit, natuur-
gebied De Sijsselt, Nieuwe Kazernelaan, Ede (en verder 
elke donderdag t/m 16 juli). 
Do. 2 juli 21.00u: (optie) Algemene ledenvergadering 
skivereniging (Ede, bekendmaking locatie volgt later). 
Wo.15 juli 20.00-21.00u: Slotles ZomerFit, recreatie-
gebied Kwintelooijen, Oude Veensegrindweg, Rhenen.   
Do. 16 juli 20.00-21.00u: Slotles ZomerFit, natuur-
gebied De Sijsselt, Nieuwe Kazernelaan, Ede. 
Donderdag 1 oktober 20.30-21.30u: SneeuwFit, start 
nieuwe winterseizoen 2020-2021, zaal Verlengde Park-
weg 49a, Ede (optie gecomb. lesuur, ook 8 en 15 okt.). 
Maandag 26 oktober 20.00-21.00u: SneeuwFit, start 
seizoen, sportz. Soetendaal, Halderweg 48, Bennekom. 
Dinsdag 27 oktober 20.30-21.30u: Start SneeuwFit-
seizoen, sportzaal Maandereng, Mesdagstraat 3, Ede. 
Woensdag 28 oktober 20.00-21.00 u: Start 
SneeuwFit-seizoen, gymz. Zoete Inval 10, Veenendaal. 
Donderdag 29 oktober 20.00-21.00u en 21.00-22.00 
u: SneeuwFit, zaal Verlengde Parkweg 49a, Ede. 
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