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NIEUWSBRIEF 
 

6 februari 2017 

 

Beste skiërs, ouders en trainers, 

Heb je de vernieuwde site al gezien? Afgelopen weken hebben we hard gewerkt om de site te verbeteren en wij 
vinden hem zelf best goed gelukt. Op de site zijn nu ook de uitslagen te vinden (bij wedstrijdverslag) en per 
komende wedstrijd de uitnodiging, de aanmeldingen en eventuele handige extra informatie.  
 
Neem een kijkje en laat het ons vooral weten als we nog iets kunnen verbeteren.  
 
 
 

1. Foto’s voor de nieuwe site 
 
Gisteren hebben we een start gemaakt met het maken van foto’s van al onze leden. Wij willen deze foto’s op 
onze nieuwe site plaatsen, maar uiteraard alleen wanneer er geen-bezwaar is. Wij plaatsen bij de foto alleen de 
voornaam. En mocht je dit niet willen, of je wilt je foto eerst nog even zien, laat het ons dan weten. Ons streven is 
om eind februari alle foto’s op de site te plaatsen, dus je hebt nog voldoende tijd om te reageren. 
 
 

2. Baanwedstrijd 11 februari a.s. 
 
Op zaterdag 11 februari a.s. organiseert het Skicentrum de tweede baanwedstrijd van dit seizoen. Vanaf 14.30 
uur kunnen de startnummers opgehaald worden, 15.00 uur inskiën, 16.00 uur start wedstrijd en rond 18.00 uur 
prijsuitreiking. En net als de vorige keer is er ook weer een teamwedstrijd! 
 
Deelname aan de wedstrijd kost € 10,00 (incl. broodje hamburger) en na afloop is er een Oostenrijks buffet. 
Opgeven voor de baanwedstrijd kan bij het Skicentrum via info@skicentrumhoofddorp.nl. Geef hierbij gelijk aan 
met wie jij in een team zit (max. 4 personen) en wat de teamnaam is! 
 
 

3. Extra training in Nieuwegein maandag 13 februari 
 
Maandag 13 februari staat de eerste extra training voor het N(J)K in Nieuwegein gepland. Deze training gaat door 
als er minimaal 10 deelnemers zijn. 
De training is van 18.00 tot 19.30 uur en kost € 15,00 per persoon. 
 
Heb je belangstelling voor deze extra training op de baan in Nieuwegein, laat het ons dan weten via de 
mail aan het skiteam. Deze training is met nadruk bestemd voor deelnemers aan de wedstrijd, maar is 
toegankelijk voor al onze leden.  
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4. Belangrijke data 

 
- Zaterdag 11 februari – baanwedstrijd in Hoofddorp 
- Zondag 12 februari – NPWB in Oss  
- Maandag 13 februari – extra training in Nieuwegein 
- 17, 19, 22 en 24 februari – GEEN trainingen 
- Zondag 26 februari – WEL training 
- Zondag 5 maart – algemene inhaaltraining (doe je mee, geef je dan op bij het skicentrum) 
- Maandag 6 maart – extra training in Nieuwegein 
- Zaterdag 11 maart – NPWB in Dousberg/Maastricht 
 
 
Aanmelden voor een NPW is altijd uiterlijk 1 week voor de wedstrijddatum via onze eigen PWS 
(pwsskiteamhoofddorp@gmail.com). De afkorting NPWB staat voor Nationale Punten Wedstrijd Baan, NPWS 
staat voor Nationale Punten Wedstrijd Sneeuw. 
Aanmelden voor de baanwedstrijd kan bij de receptie van het skicentrum. 
Aanmelden voor de KidsCup en N(J)K is rechtstreeks bij de Nederlandse Ski Vereniging. 
Aanmelden voor een inhaaltraining (en ook afmelden voor een training) kan het beste via het skicentrum 
(telefonisch of per mail). 
 
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Spreek ons aan bij een training of stuur een mail 
naar skiteamhoofddorp@gmail.com 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens Skiteam Hoofddorp 
 
Ellen Vierveijzer / José van den Haak, 
secretaris / bestuurslid. 
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