Beste skiërs, ouders en trainers,
Ditmaal een korte nieuwsbrief, maar wel eentje waarin we het nog even willen hebben over afgelopen
zondag.
Een zondag met een zeer enerverende puntenwedstrijd op de baan in Hoofddorp. Vol goede moed,
en ook na véél testen, is onze wedstrijdcommissie ’s ochtends al aan de slag gegaan met de opbouw
van de wedstrijd. Helaas heeft de apparatuur ons dit keer weer én op onverklaarbare wijze in de steek
gelaten. Gelukkig, en met dank aan alle vrijwilligers én andere aanwezigen die snel hielpen, hebben
we onze oude apparatuur kunnen plaatsen.
Het mag voor zich spreken, dat wij niet tevreden zijn over onze nieuwe apparatuur. Afgelopen zondag
én maandag is contact geweest met de leverancier. Aanstaande vrijdag zal er tijdens de trainingen
opnieuw uitgebreid getest gaan worden, zodat wij bij volgende wedstrijden uit kunnen gaan van een
werkende tijdwaarneming.
Deze nieuwsbrief bevat slechts 3 punten:
1. Baanwedstrijd op zaterdag 5 november a.s.
2. Algemene ledenvergadering op donderdag 17 november a.s.
3. Belangrijke data

1. Baanwedstrijd op zaterdag 5 november a.s.
Het Skicentrum organiseert aanstaande zaterdag de eerste baanwedstrijd van dit seizoen. De
baanwedstrijd bestaat net als bij een puntenwedstrijd uit drie manches.
Nieuw element bij de baanwedstrijd is een teamcompetitie. Met je eigen team (max. 3 leden) maak je
kans op een mooie prijs. Voor deze teamcompetitie wordt uitgegaan van de resultaten van de
individuele teamleden in de reguliere wedstrijd. Je skiet dus ‘gewoon’ 3 manches en geen aparte
teamslalom. Het verschil tussen jouw beste en slechtste tijd wordt meegenomen naar de teamuitslag.
Het team dat bij de individuele afdeling het meest-constant skiet, maakt dus de beste kans op de
winst.
Bij je aanmelding bij het skicentrum dien je dus ook door te geven of je mee wil doen aan de
teamcompetitie. Geef daarbij ook de naam van je team door en de andere leden. En heb je nog geen
team, dan zoekt het skicentrum er eentje voor je.
Het wordt extra leuk als de team’s ook herkenbaar zijn. Kies je voor de teamnaam ‘banaan’, trek dan
allemaal iets geels aan, b.v. een geel t-shirt of een gele shawl.
Verder belangrijk om te weten; startnummers ophalen vanaf 14.30 uur, inskiën tot 15.10 uur,
verkennen tot 15.45 uur, wedstrijd start om 15.45 uur, inschrijfkosten zijn € 10,00 (incl. hamburger en
limo), na afloop staat er een stampotbuffet klaar voor de liefhebbers (kinderen € 5,00, volwassenen €
10,00).
Inschrijven bij info@skicentrumhoofddorp.nl (uiterlijk woensdag 2 november a.s.).

2. Algemene ledenvergadering op donderdag 17 november a.s.
Over twee weken staat de algemene ledenvergadering op de planning. Deze zal plaatsvinden bij het
Tenniscentrum op het Arnolduspark. De officiële uitnodiging volgt nog per mail.

3. Belangrijke data
- 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
- Donderdag 17 november – Algemene Leden Vergadering (aanvang 20.00 uur)
- 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)
- Zaterdag 26 november – KidsCup Baan in Bergschenhoek
- Zondag 27 november – NPWB in Bergen (mét begeleiding)
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.

