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NIEUWSBRIEF 
 

21 december 2016 

 

 

Beste skiërs, ouders en trainers, 

De kerst staat voor de deur en daarmee ook onze winterstop. Afgelopen zondag hebben we de verplaatste 
training van komende vrijdag gedaan. Dit was een groot succes; degene die er niet bij konden zijn hebben echt 
wat gemist! Zet alvast de volgende verplaatste training in je agenda; de laatste training voor de voorjaarsvakantie 
(17/2) wordt verplaatst naar zondag 5 februari. En vanavond is de laatste (woensdag-)training van dit jaar.  Al 
deze data zijn ook terug te vinden in de jaarkalender. 
 
Bij deze nieuwsbrief ook de uitnodiging voor de Apres Ski Party op vrijdag 20 januari a.s. De evenementen-
commissie is druk bezig met de voorbereidingen en het gaat een mooie avond worden. Zorg ervoor dat je erbij 
bent! 
 
Rest ons om iedereen een heerlijke kerst en een fantastische jaarwisseling toe te wensen. En voor degene die 
richting de sneeuw gaan; veel skiplezier! 
 
 

1. Jassen Skiteam Hoofddorp  
 

Recent zijn de laatste bestellingen voor de skiteam-kleding uitgeleverd. Er zijn nog wat nieuwe jassen (geen 
softshells) op voorraad. Wij hebben nog jassen in de maten 14 (2x) en XS (1x). Heb je belangstelling, bel of mail 
dan even met Jose.  
 
 

2. Apres Ski Party op vrijdag 20 januari 2017  
 
Vrijdag 20 januari 2017 organiseert het Skiteam Hoofddorp “Apres Ski Party / Ab ins Neues Jahr”, een sportieve 

en vooral gezellige avond voor zowel de kinderen als de ouders/verzorgers. 

Disco skiën / Glow in the dark (19.00  uur  +/- 21.00 uur) 
Vanaf 19.00 uur is er voor alle Skiteamleden, van de benjamins tot aan de veteranen, een training met disco 
skiën. De baan zal ‘spannend’ verlicht zijn en de muziek staat aan. Het is extra leuk als je verlichtings- en/of 
Glow in the Dark attributen op je uitrusting doet! En ouders, schroom niet om ook in ‘led-verlichtingskleding’ te 
komen ;-)). 
Dit betekent wel dat de zondagtraining van 22 januari vervalt! 
 
Wijnproeverij Skiteam Sponsoring (19.00  uur  +/- 21.00 uur) 
Gedurende de ‘training’ van de kinderen wordt er door Wittebol Wijn uit Aalsmeer een wijnproeverij verzorgd. 
Iedereen kan vrij wit en rood proeven en uitleg krijgen over de desbetreffende wijn. Vind je de wijn lekker? Dan 
liggen er bestelformulieren klaar. Bestel vooral, want 25% van het bestelde bedrag komt ten goede aan het 
Skiteam!!! De bestelde doosjes wijn worden vervolgens gratis bij u thuis bezorgd. Dit is een hele mooie manier 
om de clubkas te sponsoren, dus bestel ruim ;-). 
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Nieuwjaarstoost (+/- 21.15 uur) 
Een toost op een mooi, gezond en sportief 2017! 
 
Live muziek (tot ongeveer 23.30 uur) 
Gedurende de avond zal er live muziek worden verzorgd door Mark Meijer. Van Apres Ski muziek tot 
meezingers. Van disco tot ‘wat jij wilt’! De muziek is gesponsord door De Hypotheker te Hoofddorp. 
 
Jodelwedstrijd 
Voor de echte die-hard wintersportfans zal er onder leiding van Mimi een jodelwedstrijd plaatsvinden met mooie 
prijzen voor de winnaars vanuit de Skiwinkel Hoofddorp. Ook zal er een ‘spijkerblok’ staan voor de stoere man of 
vrouw......’wie slaat de spijker in 1 keer in het blok’ (gesponsord door bouwbedrijf J&B Wouters). 
 
 

De evenementencommissie hoopt op jullie aanwezigheid en een gezellig samenzijn met elkaar.  

Tot de 20e januari! 

 
3. Belangrijke data 

 
- 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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