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We worden gewekt door “Snap” van Rosa Linn. Iedereen wrijft nog even de 

slapers uit de ogen en trekt gemakkelijke kledij aan om naar het ontbijtbuffet te 

gaan. Elke dag opnieuw staat er een glaasje appelsiensap op ons te wachten en 

is het moeilijk kiezen tussen versgebakken brood, zoet en hartig beleg, 

cornflakes, yoghurt, ... Dit alles met een warme kop chocolademelk of thee.  

Na het ontbijt opnieuw tijd voor geravot in de sneeuw én dat opnieuw in de zon. 

Wat een geluksvogels, de weergoden zijn ons duidelijk gunstig gezind! De 

kinderen genieten terug van glijpret, het gaat nu nog sneller dan de eerste keer 

door een ijzigere ondergrond. Nadien wandelen we verder en krijgt –wie wil- de 

kans om een sneeuwballengevecht te beslechten in 2 kampen. Na wat 

voorbereidingstijd om zich te organiseren, tactieken te bespreken, munitie in 

perfecte vorm te boetseren, kan de “battle” losbarsten.  

Net op tijd terug in het hotel om skimateriaal op te halen en aan te schuiven 

voor het lunchbuffet. Tomatensoep, fried rice met kip of veggie en een appel 

sterken ons voor de laatste keer skiën in de namiddag. Vanaf morgen worden de 

dagordes omgekeerd en gaan wij telkens in de voormiddag skiën.  

Snoetjes worden extra goed ingesmeerd. Ski- en zonnebrillen beginnen zich 

goed af te tekenen op menig gezichtjes. De gevorderden verkennen verder het 

skigebied onder deskundige leiding van hun skimoni's en de meeste beginners 

glijden nu vlot de blauwe piste af. Ook diegenen met een bang hartje, kijken 

met fierheid terug op hun prestaties. Ze zijn allen goed bezig! Mooi om te zien 

ook hoe iedereen elkaar helpt en motiveert om het beste van zichzelf te geven.  

Het vieruurtje, appelsap met een Princekoek of appel, wordt vlotjes naar binnen 

gepeuzeld na al die inspanningen. Daarna is er tijd voor een douche, aanvullen 

van het dagboek, souvenir afwerken en wat opruimen op de kamers. 

Dit laatste is uiteraard het minst fijne in het rijtje maar op elke kamer wacht een 

doos Pringles (voor het weekend      ) hen op om dit karweitje toch iets 

aangenamer te laten verlopen.  

Als avondmaal eten we vol-au-vent met gebakken aardappelen. Er is opnieuw 

een rijk gevulde saladbar, ook met een Griekse salade. Als achterafje een 

vanillepudding.  

Allemaal mooi uitgedost, zijn we helemaal klaar voor een avond vol spel en 

plezier met de andere scholen. Casino Zinal opent zijn deur in de hotelbars. Met 

per duo elk 10 speelpunten op zak, wordt de ene na de andere uitdaging 

aangegaan: you win some and you lose some... Tussendoor krijgt iedereen een 

drankje met grenadine aangeboden in ruil voor één speelpunt.  

Met zakken vol of helemaal platzak, gaan we terug naar onze kamers. Doodmoe, 

maar zeker voldaan, duiken we ons bed in. Vanaf morgen moeten we iets 

vroeger uit de veren voor het skiën maar in de namiddag is er dan wel wat tijd 

voor een siësta.   

Slaap lekker en tot morgen!   

 


