
Beste skiërs, ouders en trainers, 

We zijn begonnen! En dan ook nog met een extra trainingsdag op de zondag. Alle groepen zijn 
inmiddels gestart en hebben de eerste meters op de baan erop zitten. Laat de sneeuw maar komen! 
 
 
 
In deze nieuwsbrief kan je de volgende informatie vinden: 
1. Licentie-aanvraag bij Nederlandse Ski Vereniging 
2. Begeleiding bij wedstrijden 
3. Pannenkoekenslalom is op zondag 9 oktober a.s. 
4. Skibook 
5. Programma Holland Ski Racing 
6. Komende wedstrijden 
 

 
 

1. Licentie-aanvraag bij Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) 
Het is weer mogelijk om voor het komende seizoen een wedstrijdlicentie aan te vragen bij de NSkiV. 
Deze licentie is verplicht om met Nationale Puntenwedstrijden mee te doen. Op de site 
https://www.nskiv.org/licentie-aanvraag/nationale-licentie-ski/ staat alle informatie. Tot 1 oktober a.s. 
kost een licentie € 22,50, na deze datum betaal je € 27,50.  
Is het je eerste licentie, dan is het proces iets anders. Dit wordt ook beschreven op bovenstaande site. 
En heb je vragen over de wedstrijdlicentie? Dan kan je deze mailen naar 
skiteamhoofddorp@gmail.com. 
 
 

2. Begeleiding bij wedstrijden 
Net als vorig jaar zijn er weer een aantal Nationale Puntenwedstrijden uitgekozen waar onze eigen 
trainers bij aanwezig zullen zijn om de wedstrijdskiers te begeleiden. Voor dit jaar zijn dit de 
wedstrijden op 8/10 in Nieuwegein, 30/10 in Hoofddorp, 27/11 in Bergen, 28/1 in Hoofddorp, 4/2 in 
Bergen, 19/3 in Nieuwegen (NJK), 1/4 in Huizen en 9/4 in Hoofddorp (clubkampioenschappen). Bij 
deze mail tref je meer informatie aan over het meedoen aan wedstrijden. 
Heb je nog nooit met een puntenwedstrijd meegedaan? Kom dan eerst eens kijken bij een wedstrijd 
op een andere baan. Onder aan deze nieuwsbrief staat een overzicht van de komende wedstrijden. 
 
 

3. Pannenkoekenslalom is op zondag 9 oktober a.s. 
De jaarlijkse pannenkoekenslalom voor Skiteam-leden is op zondagmiddag 9 oktober a.s. Vanaf 15.00 
uur inskiën, om 15.30 uur wordt met de slalom begonnen. Rond 18.00 uur gaan we aan tafel. Meer 
informatie in bijgaande uitnodiging. Zet deze dag vast in je agenda! 
N.b. de zondagtraining van 9 oktober zal vervroegd worden naar 08.30 uur! 
 
 

4. Skibook 
De medewerkers van het skicentrum hebben hard gewerkt om alle informatie op de juiste manier in 
Skibook te krijgen. Zijn jouw gegevens nog niet juist? Laat het dan weten aan het skicentrum, zij 
helpen je graag! 
 
 

5. Programma Holland Ski Racing 
Al een aantal jaar hebben wij een prettige samenwerking met Holland Ski Racing (HSR). HSR heeft 
tot doel om ambitieuze wedstrijdskiers van (baan-)skiverenigingen in Nederland de mogelijkheid te 
bieden om, zonder hun eigen vereniging te verlaten, deel te nemen aan sneeuwtrainingen in 
Nederland (op dins- en donderdagen) en sneeuwweken in Oostenrijk. Meer informatie over HSR is te 
vinden op hun eigen site (www.hollandskiracing) of via een van de bestuursleden. Bij deze mail het 
programma voor het komende seizoen. 

 
 

6. Komende wedstrijden 
De allereerste puntenwedstrijd van dit seizoen komt eraan. Hieronder een overzicht van de komende 
wedstrijden. De afkorting NPWB staat voor Nationale Punten Wedstrijd Baan, NPWS staat voor 
Nationale Punten Wedstrijd Sneeuw. 

- Zaterdag 1 oktober – NPWB* in Soesterberg 

https://www.nskiv.org/licentie-aanvraag/nationale-licentie-ski/
mailto:skiteamhoofddorp@gmail.com
http://www.hollandskiracing/


- Zondag 2 oktober – NPWS* in Zoetermeer (LET OP: is afgelast ivm. de verbouwing van de 
sneeuwhal van Snowworld) 

- Zaterdag 8 oktober – NPWB* en 2R@ce in Nieuwegein 
- Zondag 9 oktober – NPWS* in Velsen-Zuid 
- Zondag 9 oktober – Pannenkoekenslalom  
- Zaterdag 29 oktober – NPWS* in Zoetermeer 
- Zondag 30 oktober – NPWB* Speedlink Cup in Hoofddorp 

*Aanmelden voor een NPWB of NPWS is altijd uiterlijk 1 week voor de wedstrijddatum via 
onze eigen PWS (pwsskiteamhoofddorp@gmail.com). 

 
 

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar skiteamhoofddorp@gmail.com.  

Tot snel! 

Ellen en Jose. 
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