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NIEUWSBRIEF 
 

6 december 2016 

 

 

Beste skiërs, ouders en trainers, 

Nog een drietal (school-)weken en dan zit de eerste helft van ons skiseizoen er alweer op. Afgelopen weekend 
was wat wedstrijden betreft rustig, maar de komende twee weken staat er veel op het programma. Waaronder de 
(lange) wedstrijd bij De Wolfskamer in Huizen. Bij deze wedstrijd is geen begeleiding. Tip aan de ouders; neem 
voor de kinderen voldoende eten (broodjes, fruit en wat lekkers) mee en voor jezelf vooral warme kleding! 
 
En mocht je de tijdens de wintersportvakantie in de buurt van Wagrain, Ramau, Hintereit of Dienten zijn, kijk dan 
even op de site van de Nederlandse Ski Vereniging (https://www.nskiv.org/OWR/). In deze plaatsen worden 
namelijk Nederlandse wedstrijden georganiseerd en het is altijd leuk om dit te bekijken. Of nog beter, om mee te 
doen! 
 
 

1. Verslag algemene ledenvergadering van donderdag 17 november a.s. 
 

Bij deze mail het verslag van de algemene ledenvergadering. Mochten er naar aanleiding van dit verslag vragen 
zijn, laat het ons dan weten.  
 
 

2. Inhaal-inhaal-trainingen 
 
Zondag 20 november jl. waaide de wind hard door de bomen waardoor de geplande inhaal-training én de 
reguliere training uiteindelijk niet door zijn gegaan. De inhaal-inhaal-training staat nu gepland voor zondag 11 
december a.s. (aanvang 15.30 uur). Het inhalen van de reguliere training van die zondag is op woensdag 4 
januari a.s. (aanvang 18.30 uur). 
 
En dan is er ook nog de verplaatste training van de vrijdag vlak voor de kerstvakantie (23 december). Deze staat 
op de kalender voor zondag 18 december a.s., aanvang 15.30 uur. Laat op de training even weten of je deze 
zondag erbij bent. Mocht de groep te groot worden, dan overwegen we om nog een tweede groep in te plannen. 
 
 

3. Save the date!!  
 
Vrijdag 20 januari a.s. vieren we het nieuwe jaar met een bijzonder feest. De evenementencommissie organiseert 
die avond vanaf 18.00 uur diverse activiteiten in het kader van het nieuwe jaar, skiën en aprèsski. Met sport én 
muziek (disco!!).  
Dus; save the date! Meer informatie volgt. 
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4. Helmen bij trainingen 

 
Ons bereikte enkele vragen over het dragen van helmen tijdens de trainingen. Onder andere ook over het niet-
dragen van de helm door de trainers. Graag zetten wij de helmafspraken even op een rijtje. 

- Helmen zijn altijd verplicht tijdens trainingen en wedstrijden (én natuurlijk ook tijdens de vakanties in de 
Alpen). 

- Skiërs die trainen voor een slalom óf meedoen aan een slalomwedstrijd met lange palen zijn daarbij ook 
verplicht om aan de helm een beugel te hebben. Dit zijn dus alle leden van geboortejaar 2004 en ouder. 

- Alle andere leden skiën de slalom met korte palen, de stubbies. Hiervoor is geen beugel vereist. Sterker, 
een beugel vergroot dan zelfs de kans op nek-blessures. Leden van geboortejaar 2005 en jonger mogen 
daarom geen beugel aan de helm hebben. 

- Tijdens trainingen op de indoorbaan adviseren wij onze leden ‘dringend’ een helm te dragen. Uiteraard 
zonder beugel. 

- Ga je op vakantie naar de sneeuw; haal dan ook je beugel van je helm. 
- En de trainers; tijdens de training dragen de trainers geen helm omdat zij mét een helm niet goed 

kunnen horen. Mocht een trainer tijdens de training door een slalom gaan, dan zullen zij wel een helm 
opzetten. 
 
 

5. Belangrijke data 
 
- Zaterdag 10 december – NPWB in Huizen – De Tripple (let op; geen begeleiding) 
- Zondag 11 december – inhaal-inhaal-training (aanvang 15.30 uur) 
- Zaterdag 17 december – NPWB in Bergschenhoek 
- Zondag 18 december – verplaatste training van vrijdag 23 december (aanvang 15.30 uur) 
- Tijdens de kerstvakantie – diverse wedstrijden in Oostenrijk – check de site van de NSkiV voor de locaties 
- Woensdag 4 januari – inhaal van reguliere zondagtraining (aanvang 18.30 uur) 
- Zondag 8 januari, woensdag 11 januari, vrijdag 13 januari – eerste trainingen in het nieuwe jaar 
- Zaterdag 14 januari – KidsCup in Dordrecht (opgeven bij NSkiV) 
- Zaterdag en zondag 14 en 15 januari – 2e handbeurs op het Skicentrum 
- Vrijdag 20 januari – ‘Ab ins Neues Jahr Fest’ (vanaf 18.00 uur) 
- Zaterdag 21 januari – voorronde NK Schoolskiën bij Skicentrum Hoofddorp 
- Zaterdag 28 januari – NPWB in Hoofddorp (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. 
Aanmelden voor een inhaaltraining (en ook afmelden voor een training) kan via het skicentrum of via Skibook/ 
 
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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