
Beste skiërs, ouders en trainers, 
 
Wat een prachtige opening hebben we afgelopen weekend gehad bij Poldersport. Een grote groep leden 
(40 stuks) heeft de weilanden én sloten rondom De Kwakel van ‘dichtbij’ gezien. Erg leuk om te zien hoe 
enthousiast iedereen, waaronder ook veel ouders, heeft meegedaan aan het sportieve programma. Ook de 
toeschouwers hebben genoten van alle actie en ‘natuur’.  
Een superstart van het seizoen. Niet alleen voor de leden, maar zeker ook voor de nieuwe 
evenementencommissie. Complimenten! 
 
In deze nieuwsbrief weer het laatste nieuws rondom het skiteam. Wij vragen even extra aandacht voor het 
stukje onder ‘Grote Club Actie’. Het hoeft geen uitleg, dat onze vereniging altijd erg blij is met de 
opbrengsten van deze actie. Wij hopen dan ook heel graag dat iedereen meedoet. 
 
De onderwerpen van deze nieuwsbrief zijn: 
1. Pannenkoekenslalom 
2. Grote Club Actie 
3. Nieuwe ranglijst-indeling van de Nederlandse Ski Vereniging 
4. Team-kleding 
5. Huisregels 
6. Komende wedstrijden 
 
 
1. Pannenkoekenslalom – geef je tijdig op! 
 
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. 
 
Deelname aan de slalom én pannenkoeken eten is voor Skiteam-leden gratis. Ouders en broertjes/zusjes 
die willen mee-eten betalen € 10,00 voor een pasta-menu of € 7,50 voor pannenkoeken. 
 
Opgeven graag vóór maandag 3 oktober a.s.  
 
 
2. Grote Club Actie – doe mee! 
 
Traditiegetrouw is de maand oktober de maand van de Grote Club Actie. Voor ons als vereniging is dit altijd 
een erg aantrekkelijke actie, omdat wij hiermee extra geld in de clubkas kunnen krijgen. Geld dat uiteraard 
voor de leden ingezet gaat worden, bijvoorbeeld voor de pannenkoeken bij de pannenkoekenslalom! 
 
Jullie zullen begrijpen dat het daarom ook voor onze vereniging van groot belang is zoveel mogelijk loten te 
verkopen! Wij rekenen er daarom op, dat alle leden minimaal 5 loten* (a € 3,00) kopen! Deze loten kan je 
vervolgens weer doorverkopen aan opa’s, oma’s, familie, vrienden, buren etc. Ook dit jaar zijn weer mooie 
prijzen te winnen bij de loterij. En als je bedenkt dat 80% van de prijs per lot weer terugvloeit in de clubkas, 
is het nog aantrekkelijker om mee te doen! 
 
Om het wat makkelijker maken, ligt er op 9 oktober, voor iedere deelnemer aan de pannenkoekenslalom, 
vast een envelop klaar met 5 loten. Vergeet dus niet die € 15,00 mee te nemen!  En als je denkt: “die 5 
loten verkoop ik zo aan mijn bekenden, heb je er nog meer?”, dan kun je bij de evenementencommissie 
extra loten bestellen. 
 
* Kleine toelichting; wij rekenen én hopen er héél erg op dat iedereen die 5 loten afneemt, maar realiseren 
ons ook dat wij niet over ieders portemonnee kunnen beslissen. Aanschaf van de loten is en blijft dus 
vrijwillig. 
 
 
3. Nieuwe ranglijst-indeling van de Nederlandse Ski Vereniging  
 
Tot dit seizoen publiceerde de Nederlandse Ski Vereniging driemaal per jaar de ranglijst op haar site. Deze 
ranglijst fungeert als basis voor de startlijsten bij de wedstrijden; hoe minder punten je hebt, hoe ‘later’ je in 
jouw categorie mag starten. En dat laatste is natuurlijk het leukste. 
 
Met ingang van dit seizoen zullen er vijf ranglijsten worden gepubliceerd. Hierdoor kunnen wedstrijdskiërs 
dus sneller profijt gaan hebben van hun wedstrijdresultaten. De eerste ‘deadline’ voor de eerste ranglijst is 



15 november a.s. Wil je het maximale halen uit jouw ranking, zorg er dan voor, dat je vóór 15 november 
aan minimaal 2 puntenwedstrijden hebt meegedaan. 
 
 
4. Team-kleding 
 
In maart van dit jaar is door een aantal leden nieuwe team-kleding van Energiapura besteld. Het duurt nog 
eventjes voordat deze geleverd gaat worden (planning eind november/begin december). Wij merken dat er 
een aantal leden zijn – waaronder ook nieuwe leden – die belangstelling hebben voor ‘oude’ kleding.  
Heb je iets in de aanbieding (mogen overigens ook andere ski-artikelen zijn, zoals handschoenen of 
protectors) of ben je naar iets op zoek, geef het dan door. Op onze site, onder het kopje ‘Vraag en 
Aanbod’, gaan wij alle oproepen plaatsen. 
 
 
5. Huisregels 
 
Tijdens de informatie-avond aan het begin van het seizoen hebben we al kort de huisregels van het 
SkiCentrum besproken. Graag herhalen we er een aantal nog even. 
- Voel je thuis op het SkiCentrum, maar gedraag je wel als een goede gast. 
- Respecteer elkaar, elkaars spullen en elkaars mening. 
- Ruim jouw spullen en die van het Skiteam of het SkiCentrum, op de juiste manier op. 
- Laat de kleedkamer netjes achter. 
 
Een kleine toevoeging voor ouders; we hebben een heren- en een dameskleedkamer. Omdat we met veel 
leeftijden door elkaar trainen, kan het dus zijn dat jongere en oudere kinderen bij elkaar in de kleedkamer 
zijn. Mocht je als ouder een kleedkamer ingaan, hou er dan rekening mee dat de heren kleedkamer alleen 
voor vaders toegankelijk is en de dames kleedkamer alleen voor moeders. 
 
 
6. Komende wedstrijden 
 
- Zaterdag 1 oktober – NPWB* in Soesterberg 
- Zaterdag 8 oktober – NPWB* en 2R@ce in Nieuwegein – dit is een wedstrijd met begeleiding! 
- Zondag 9 oktober – NPWS* in Velsen-Zuid 
- Zondag 9 oktober – Pannenkoekenslalom (voor 3 oktober aanmelden)  
- Zaterdag 29 oktober – NPWS* in Zoetermeer 
- Zondag 30 oktober – NPWB* Speedlink Cup in Hoofddorp – begeleidingswedstrijd! 
 
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. 
 
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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