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‘Welkom bij Skicentrum Hillegom!’
Op deze manier wenst Erik du Pre, eigenaar 
van Skicentrum Hillegom, al zijn bezoekers 
hartelijk welkom. De koffie staat altijd klaar in 
het skicentrum. Zo neemt Erik graag de tijd om 
zijn bezoekers beter te leren kennen. Natuurlijk 
vindt Erik het ook belangrijk om zijn Skicentrum 
te introduceren. Daarom geeft hij vandaag een 
rondleiding door zijn stukje Alpen, midden in de 
Duin en Bollenstreek. 

Terwijl hij de koffie klaarzet en plaats neemt aan 
de sfeervolle bar, vertelt Erik dat Skicentrum 
Hillegom één van de grootste indoor ski(roller)
banen is van Nederland. Jaarlijks bereiden hier 
honderden wintersporters zich voor op hun 
wintersportvakantie. 
Lokale wintersporters weten het centrum dus 
goed te vinden, wat gelegen is naast zwembad 
De Vosse in Hillegom. ‘We proberen in het ski-
centrum tussen leraren, werknemers en cursisten 
écht een huiselijke sfeer te creëren. Daarom we-
ten de bezoekers ons goed te vinden en blijven zij 
terug komen. En daar zijn we natuurlijk maar al te 
blij mee.’ Aldus Erik. 

Techniek verbeteren in huiselijke sfeer

Erik loopt de skihal in en legt gelijk uit dat dit 
een skihal is zonder sneeuw. Sterker nog, de 
temperatuur in de hal ligt nét iets onder kamer-
temperatuur. In de hal bevinden zich twee roller-
banen waarop ski- en snowboardlessen worden 
gegeven. Daarnaast is er nog één vaste baan 
waar kinderen tot vijf jaar skiles kunnen krijgen 
en wekelijks sleefeestjes worden georganiseerd. 
‘De banen van Skicentrum Hillegom bestaan uit 
een soort hoogpolig tapijt van vijf bij tien meter 

die onder de cursist doordraait. Als cursist sta je 
met je gezicht naar een gigantische spiegel toe. 
‘Je kunt jezelf dus zien skiën!’, aldus Erik. ‘Omdat 
de baan onder de cursisten doordraait heb je een 
eindeloze afdaling’, voegt Erik daar aan toe. En 
dat zijn slechts een paar van de vele voordelen 
die de rollerbaan bezit! 

Erik laat ons kennismaken met Jarno Cardol. 
Jarno is bedrijfsleider bij Skicentrum Hillegom en 
hier werkzaam sinds 2008. Naast de dagelijkse 
bezigheden staat Jarno ook nog regelmatig op 
de baan om snowboardles te geven. Jarno vertelt 
iets meer over de cursisten. Zo komen hier twee 

soorten cursisten: de één komt hier om goed 
voorbereid op wintersport te gaan en de ander 
traint hier al jaren waar we écht technisch de 
diepte mee in gaan. Jarno voegt hieraan toe dat 
hij al die soorten niveaus geweldig vindt om les te 
geven. Van volwassenen tot kinderen, beginners 
of gevorderden. Zo zijn er in het skicentrum ook 
enkele skiteams voor de kinderen. Jarno vertelt 
dat de skiteams bestaan uit gedreven skiërs 
die als doel hebben skiën als een sport te zien, 
waarbij plezier voorop staat en ze bezig zijn met 
de techniek.

Erik loopt verder met ons door de skihal, die 
doorspekt is met een Oostenrijks karakter. Erik 
vertelt dat hij voor aankomend seizoen een 
samenwerking heeft neergezet met het skigebied 
Kitzbüheler Alpen. ‘Eén geweldige sponsor! Zo 
geven ze onze skihal een adembenemend uit-
zicht door een panoramadoek van 18 bij 4 meter 
te plaatsen. Hierop is Kitzbüheler Alpen op zijn 
mooist gepresenteerd. Daarnaast dragen zij bij op 
diverse manieren gedurende dit seizoen om het 

skigebied te presenteren aan de wintersportende 
Nederlander.  
Erik vervolgt zijn weg naar de bar die omgeven is 
van enkele cursisten die nog even blijven hangen 
na de lessen. Erik wijst naar het haardvuur wat 
behaaglijk brandt. Zoals hij al eerder aangaf 
proberen zij een huiselijke sfeer te creëren. Erik 
vindt het daarom belangrijk om meer te doen dan 
alleen les geven aan cursisten. ‘We proberen 
echt een band op te bouwen met onze bezoe-
kers. Zo organiseren we dit seizoen wederom 
verschillende wintersportreizen voor onze 
cursisten, maar natuurlijk is iedereen welkom. Dit 
jaar reizen wij bijvoorbeeld af naar Kaprun, Kals, 
Hopfgarten, Val di Fassa, Breckenridge, (USA) en 
niet te vergeten, Val Thorens.’ De reizen hebben 
verschillende niveaus vertelt Erik, de een is een 
familiereis en de andere voor de wat sportievere 
wintersporter. 

Andere nevenactiviteiten die Erik graag oppakt 
zijn feesten en partijen. Zo is er voor iedereen 
de mogelijkheid om zijn feestje te vieren in een 
perfecte wintersportambiance bij Skicentrum Hil-
legom. Glühwijn en apfelstrudel als ontvangst ge-
combineerd met skilessen of gewoon een feestje 
voor de gezelligheid! ‘We hebben de afgelopen 
jaren écht alles voorbij zien komen! Groepen tot 
100 personen zijn bij ons geen enkel probleem.’ 
Daarnaast is het Skicentrum een graag bezochte 
locatie voor kinderfeestjes. ‘Denk hierbij aan 
sleefeestjes of discofeestjes, maar dan natuurlijk 
wel met onbeperkt limonade’ lacht Erik. 

‘De koffie staat altijd klaar’ is wat Erik roept 
wanneer hij een einde maakt aan de rondleiding. 
Meer informatie is te vinden is op de website: 
www.skicentrumhillegom.nl, of telefonisch: 
0252 - 527 120. 

Kijk ook eens op de Facebookpagina van Skicen-
trum Hillegom. Hier staan leuke video’s op om 
een betere indruk te krijgen van het skicentrum. 

FACTBOX 
Voordelen van indoorskiën / snowboarden op 
een rollerbaan: 

• Uitstekend geschikt voor verbetering van 
  techniek en conditie.
• Een oneindig lange afdaling, daarom ideaal voor 
  het aanleren van de juiste techniek.
• Maximaal 3 personen tegelijk op de baan, 
  daardoor persoonlijke aandacht met maximaal
  rendement.
• Geen tijd- en energieverlies door klimpartijen en
  sleepliften.
• Door de spiegelwand kunt u direct zien wat u
  doet en daardoor uw techniek verbeteren.


