
-  A D V E R T O R I A L  -

et eerste ontwerp van 
dit type skibaan is ooit 
gemaakt door de vader 
van mede-eigenaar van 

Skicentrum Heemskerk, Marko van der 
Zande. Zijn compagnon Richard Mo-
lenaar is de specialist als het gaat om 
skitrainingen op indoor rolbanen. Maar 
ook in de sneeuw heeft hij zijn ervaring 
ruim gedeeld. Trainen op een indoor rol-
baan is voor skiërs en snowboarders van 
alle niveaus. Niet voor niets dat er ook 
veel wedstrijdskiërs op trainen. Het is 
dus zeker de moeite waard voor iedereen 
die wil leren skiën/boarden, z’n techniek 
wil bijschaven of behouden. 

Skicentrum Heemskerk is de showroom 
voor Maxxtracks Indoorskislopes. Er 
worden klanten vanuit de hele wereld 
ontvangen om kennis te maken met 

dit oer-Hollandse product. De try-outs 
worden gegeven door de trainers van 
Maxxtracks Academy oftewel de beste 
en meest ervaren trainers van Skicen-
trum Heemskerk. Wereldwijd worden 
er door hen ook trainingen gegeven om 
een optimaal resultaat te behalen met 
de nieuwe skibanen. Een product waar 
we trots op zijn en waarmee Marko en 
Richard hun kennis en passie nationaal, 
maar ook internationaal kunnen delen. 
Daarnaast superleuk voor de trainers die 
tijdens het uitvoeren van hun passie en 
werk nog wat van de wereld zien.

Tevens bekijkt men het unieke totaal-
concept wintersportvoorbereiding van 
Skicentrum Heemskerk waarbij alle 
facetten van het bedrijf elkaar verster-
ken, zoals de winkel en de werkplaats 
die is uitgerust met de meest moderne 

tuningsrobot ter wereld. Daarnaast kun 
je in de gezellige barruimte nog even je 
les nabespreken of een feestje geven, 
worden er reizen georganiseerd om de 
opgedane kennis in de echte sneeuw toe 
te passen en kun je skiën in skiteams, 
een goede combinatie van rolbaan en 
sneeuw. Je bent hier dus aan het juiste 
adres!

Maxxtracks Indoorskislopes en Skicen-
trum Heemskerk hebben een mooie 
samenwerking die het Nederlandse 
wintersporten wereldwijd op de kaart 
zetten. Daar mogen we trots op zijn!
Nieuwsgierig geworden? Kom langs 
en zie met eigen ogen hoe de baan in 
Heemskerk op rolletjes loopt!

Meer info:
»skicentrumheemskerk.nl

H

25 jaar ervaring heeft Maxxtracks Indoorskislopes met het bouwen van indoor rolskibanen en het geven van 

trainingen. Van een nieuwe manier van skitraining tot een wereldwijd geaccepteerde manier van skitraining. 

Want dat is zoals het nu is. Maxxtracks indoorskislopes, partner van Skicentrum Heemskerk, bouwt wereldwijd 

skibanen. In Australië, Kazachstan, Amerika, Ierland, Denemarken, Turkije, Zwitserland, Hong Kong, 

Singapore, Engeland, Canada, Litouwen en nog veel meer landen … zelfs in het altijd kritische Oostenrijk!

MAXXTRACKS ACADEMY & 
SKICENTRUM HEEMSKERK

 
Wist je dat een indoor rolbaan 

waarop je kunt skiën een 
Nederlands product is?
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