Beste skiërs, ouders en trainers,
Het eerste deel van het skiseizoen hebben we achter de rug. Dit is altijd zo’n periode waarin wij als
skiërs al bezig zijn met het skiën, terwijl de rest van Nederland nog nageniet van de zomervakantie.
Inmiddels zijn we ook met de laatste dagen van de herfstvakantie bezig en merk je dat de wintersport
weer gaat leven. Dat was gisteren, toen ik bij de nieuwe verlengde sneeuwbaan in Zoetermeer was,
ook duidelijk merkbaar. De parkeerplaats stond daar al vol, wintersport lijkt te zijn begonnen in
Nederland!
Ook bij het bestuur zijn we weer in volle vaart bezig. Dit is dan ook een uitgebreide nieuwsbrief met
veel onderwerpen. In deze nieuwsbrief kan je informatie vinden over:
1. Hoofdtrainers-wijziging
2. Vrijskiën op zaterdag en zondag
3. Afmelden en inhalen lessen
4. Uitrusting tijdens trainingen
5. Stagiaire (‘s)
6. Training externe baan
7. Training indoor baan
8. Droogtraining
9. NK Schoolteams
10. Belangrijke data

1. Hoofdtrainers-wijziging
Zoals de meesten van onze leden zullen weten is onze hoofdtrainer Jorrit Meinsma niet alleen
verbonden aan Skiteam Hoofddorp, maar begeleidt hij ook de trainingen en sneeuwweken van
Holland Ski Racing en Ski Racing Discovery. Aan het begin van dit seizoen heeft Jorrit bij het bestuur
aangegeven, dat hij van zijn hobby zijn werk wil gaan maken en dus nog vaker in het buitenland zal
zijn voor skitraining in de sneeuw.
Als bestuur zijn wij daarom op zoek gegaan naar een goede vervanger van Jorrit voor de functie van
hoofdtrainer. Wij zijn erg blij jullie te kunnen mededelen dat wij deze hebben gevonden in de persoon
van Arjen Deenik. Geen onbekend gezicht, want Arjen is al geruime tijd verbonden als trainer aan ons
skiteam.
Met ingang van heden neemt Arjen de rol van hoofdtrainer van Jorrit over. Wij doen dit bewust in het
seizoen, omdat zo Jorrit nog voldoende tijd heeft om aan Arjen over te dragen. Immers, Jorrit blijft
zeker nog tot het einde van dit seizoen trainingen geven bij Skiteam Hoofddorp.
De taakverdeling tussen Arjen en Rini zal gelijk zijn, zoals deze ook met Jorrit was. Arjen is
aanspreekpunt voor de trainers én zorgt voor het trainingsschema, Rini is aanspreekpunt voor ouders.
2. Vrijskiën op zaterdag en zondag
Net als bij voorgaande jaren is het voor skiteamleden ook dit seizoen weer mogelijk om op de zateren zondagen (gratis!) vrij te skiën. Voorwaarde hierbij is dat de baan beschikbaar moet zijn én dat dit
de lessen niet in de weg zit.
Nieuw is echter dat op zondagmiddag (van 15.30 tot 17.00 uur) nu ook skitraining wordt gegeven aan
de allerkleinste leden van ons skiteam. Wij hebben gemerkt, dat het vrij-skiën van skiteam-leden zorgt
voor wat onrust bij deze groep. In overleg met het skicentrum is dan ook besloten dat er op
zondagmiddag – en alleen van 15.30 tot 17.00 uur – géén mogelijkheid is meer voor vrijskiën door
skiteamleden.
3. Afmelden en inhalen lessen
Dit seizoen is door het skicentrum gestart met Skibook. Onderdeel hiervan is dat je je nu zelf online
voor een les kunt afmelden. Dit brengt nog een paar onduidelijkheden met zich mee, waardoor niet
iedereen Skibook gebruikt. In overleg met het skicentrum hebben wij daarom het afmeldproces van
voorgaande jaren (tijdelijk, voor dit seizoen) weer in ere hersteld.
Dus, als je niet aanwezig kunt zijn bij een training, dan geef je dit aan het skicentrum door. Dat kan
telefonisch of via een mailtje aan info@skicentrumhoofddorp.nl. Met het skicentrum kan je vervolgens
een inhaaltraining inplannen.
In de jaarkalender staan alle inhaalmomenten. Dit kan voor de woens- en vrijdagskiërs op zondag 20
november en zondag 5 maart (aanvang 15.30 uur) en voor de zondagskiërs op vrijdag 18 november
en vrijdag 3 maart (aanvang 18.30 uur).
Let op; als je mee gaat doen met een inhaaltraining, dan dient dit wel vooraf bekend te zijn ivm. het
inzetten van voldoende trainers!
En mocht je een keer uitgebreide uitleg over Skibook willen, neem dan even met Claudia van het
skicentrum contact op. Zij legt je graag, met laptop of telefonisch, uit hoe alles werkt!

4. Uitrusting tijdens trainingen
Natuurlijk weet iedereen het wel, maar toch is het niet altijd in orde. Daarom nog even een korte
reminder over de juiste uitrusting bij trainingen.
ALTIJD; geslepen ski’s, passende stokken, goede beschermende (Skiteam-)kleding, handschoenen
en een helm. En afhankelijk van leeftijd, niveau en extra bescherming ook nog; beenkappen, skistokkappen, beugel aan de helm en rugprotector.
Vrijdag 28 oktober worden alle leden met fris-geslepen ski’s bij de training verwacht!
5. Stagiaire (‘s)
Met ingang van medio oktober is Anne-linde begonnen als stagiaire bij Skiteam Hoofddorp. Anne-linde
studeert aan de ALO in Amsterdam en is bezig met de opleiding TC3 (dezelfde opleiding die Rutger
Heijt én Dennis Walst nu ook volgen). In een volgende nieuwsbrief zal Anne-Linde zich nader
voorstellen.
Op de vrijdagavond loopt ook Dani Bakker als stagiair mee met de trainingen van 18.30 uur. Dani,
skiteamlid bij de junioren, heeft ruim 1,5 jaar geleden in Oostenrijk zijn lesbevoegdheid gehaald.
6. Training externe baan
Zaterdag 29 oktober, van 18.00 tot 19.00 uur, organiseren wij een training op de baan van de
Wolfskamer in Huizen.
Wij adviseren vooral (nieuwe) leden die nog niet op een andere baan dan in Hoofddorp hebben
geskied, deze training te volgen. Je maakt dan niet alleen kennis met een andere ondergrond, maar
ook met een andere lift. En dat is veel prettiger tijdens een eigen training met bekende trainers, dan bij
een wedstrijd.
Inmiddels zijn er al zoveel inschrijvingen dat wij sowieso twee trainers gaan inzetten. De eigen
bijdrage van deze training is € 10,00. Om 17.45 uur verwachten wij dat alle deelnemende skiers klaar
staan.
Doe je mee? Laat het dan even weten via een mail aan het skiteam.
7. Training indoor baan
Bij Skicentrum Hoofddorp hebben we ook de beschikking over een indoorbaan. Al eerder zijn daar
trainingen gegeven speciaal voor skiteamleden. Heb jij ook belangstelling om eens zo’n indoortraining
te volgen, stuur dan even een mail naar het skiteam. Wij maken een inventarisatie van de
belangstelling en overleggen dan met het skicentrum om te kijken of we hier een vaste groep op een
vast moment van kunnen maken. Geef bij je mailtje gelijk aan op welke dag/tijdstip dan het beste voor
jou uitkomt. De verwachte kosten zullen rond de 10 euro per uur liggen.
8. Droogtraining
Eind vorig seizoen hebben wij twee proef-droogtrainingen georganiseerd op de maandagavond. Nog
steeds zijn wij erg enthousiast over de belangstelling en doen wij er alles aan om dit te gaan
organiseren. Hiervoor zijn wij inmiddels in gesprek met een externe partij die de volledige organisatie
op zich gaat nemen. Maar, zoals dat vaker gaat met onderhandelingen, dat duurt langer dan ons lief
is. Denk hierbij aan onze wensen op het gebied van inhoud van de training, trainers, tijdstip én kosten
van eigen bijdrage.
Samengevat; we zijn het niet vergeten en het komt er echt aan!
9. NK Schoolteams
Op zaterdag 21 januari zijn er bij Skicentrum Hoofddorp weer voorronde’s voor het NK Schoolteams.
Alle eerder deelgenomen scholen zullen door het skicentrum worden aangeschreven. Wil jij met jouw
klas of school ook meedoen, ga dan even langs bij de balie van het skicentrum. Daar liggen pakketten
klaar om aan jouw (gym-)leraar te geven, zodat jij ook mee kan doen.
10. Belangrijke data
Zondag 30 oktober staat onze eigen puntenwedstrijd, de Speedlink Cup, op het programma. Afhalen
startnummers is om 12.15 uur en vanaf 12.45 uur kan er ingeskied worden (niet eerder). De wedstrijd
begint om 14.20 uur en wordt begeleid door onze trainers.
Natuurlijk verwachten wij al onze licentie-houders aan de start (inschrijven kan nog tot en met a.s.
zondag). Én vinden we het ook heel leuk als alle andere skiërs even langskomen om hun
teamgenoten aan te moedigen.
Andere belangrijke data zijn:
- Zaterdag 29 oktober – NPWS* in Zoetermeer
- Zaterdag 29 oktober – training bij de Wolfskamer in Huizen (aanvang 18.00 uur)
- Zondag 30 oktober – NPWB* Speedlink Cup in Hoofddorp – (startnummers vanaf 12.15 uur)

- Zaterdag 5 november – Baanwedstrijd op Skicentrum Hoofddorp
- Zaterdag 5 november – KidsCup en NJK Sneeuw in Landgraaf
- Zondag 6 november – NK Sneeuw in Landgraaf
- Zaterdag 12 november – NPWB in Uden
- Vrijdag 18 november – inhaaltraining voor zondag-skiërs (aanvang 18.30 uur)
- Zaterdag 19 november – NPWB in Dordrecht
- Zondag 20 november – inhaaltraining voor vrijdag-skiërs (aanvang 15.30 uur)

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.
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.

