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mini-NIEUWSBRIEF 
 

3 mei 2017 

 

Beste skiërs, ouders en trainers, 

Nee hoor, het skiseizoen is nog niet over! Op dit moment staan een paar van onze leden nog op de latten in de 
sneeuw, of zijn net terug. Zij zijn mee (geweest) met een trainingskamp. 
 
In ieder geval staan er dit seizoen voor de liefhebbers nog 2 (!) wedstrijden op de kalender. Dit is op zondag 14 
mei een wedstrijd van OSR in de sneeuwhal in Zoetermeer én op zondag 21 mei nog een wedstrijd van De 
Wolfskamer (verplaatste wedstrijd van oktober 2016), ook in Zoetermeer. 
 
Wij verwachten dat er onder onze leden, en dan met name bij degene die vaker aan een sneeuwwedstrijd 
hebben meegedaan en/of net in de sneeuw zijn geweest (of zelfs nu nog zijn) belangstelling voor deze 
wedstrijden is. Daarom organiseren wij nog één extra sneeuwtraining bij Snowworld in Zoetermeer en wel op 
woensdag 10 mei a.s. van 18.00 tot 19.30 uur. Eigen bijdrage is € 25,00. 
 
Heb jij belangstelling om bij deze training te zijn? Stuur dan even héél snel een mail aan 
skiteamhoofddorp@gmail.com. Bij minimaal 10 deelnemers gaat deze training door. 
Aanmelden voor deze sneeuwwedstrijden kan op de ‘normale’ manier via onze pws 
(pwsskiteamhoofddorp@gmail.com). 
 
 
Belangrijke data 
 

- Woensdag 10 mei – sneeuwtraining bij Snowworld in Zoetermeer? 
- Zondag 14 mei – Puntenwedstrijd sneeuw in Zoetermeer (van OSR) 
- Zondag 21 mei – Puntenwedstrijd sneeuw in Zoetermeer (van De Wolfskamer) 
- Woensdag 31 mei – extra ledenvergadering op Skicentrum Hoofddorp (aanvang 19.30 uur) 
- Zaterdag 17 juni – Slotfeest Skiteam Hoofddorp – opgeven!!!!!!! 
- Begin september – start trainingen 
- Zaterdag 16 september – openingsfeest (van 12.00 tot 16.00 uur) 

 
 
Met vriendelijke groet, 
namens Skiteam Hoofddorp 
 
Ellen Vierveijzer / José van den Haak, 
secretaris / bestuurslid. 
 
p.s. De kalender voor volgend seizoen wordt momenteel samengesteld door de NSkiV, het skicentrum en ons. 
Zodra wij meer weten, sturen we dit gelijk door. De trainingen starten begin september; de exacte data volgen 
nog!  
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