NIEUWSBRIEF
18 januari 2017

Beste skiërs, ouders en trainers,
Mag het nog?
Welja… het bestuur van Skiteam Hoofddorp wenst alle leden, ouders en trainers het allerbeste voor 2017. Wij
hopen op een heel mooi tweede deel van het skiseizoen met mooie wedstrijdresultaten, heerlijke (ski-)vakanties
en spannende trainingen. En natuurlijk met alle leuke extra activiteiten.
Er staat er eentje al heel snel op de planning!
1. Apres Ski Party op vrijdag 20 januari 2017
Ben jij al klaar voor de Apres Ski Party op vrijdag 20 januari 2017? De evenementencommissie is druk bezig om
de laatste voorbereidingen af te ronden. Het belooft een mooie avond te worden. Nog even alles op een rijtje:
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 ;-).
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).
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2. Zondagtraining 22 januari
Door het samenvoegen van de trainingen van vrijdag en zondag op de vrijdag 20 januari a.s. zal de
zondagtraining van 22 januari a.s. komen te vervallen.
Mocht je hier vragen over hebben, laat het ons dan even weten.
3. Puntenwedstrijd op zaterdag 28 januari in Hoofddorp
Zaterdag 28 januari a.s. organiseren wij de tweede puntenwedstrijd op onze eigen baan in Hoofddorp. Heb je een
licentie en doe je mee, schrijf je dan voor a.s. zondag in bij Line Meinsma via pwsskiteamhoofddorp@gmail.com.
Afhalen startnummers is vanaf 11.15 uur, de wedstrijd begint rond 13.15 uur.
Bijzonder aan deze puntenwedstrijd is de team-paralelslalom als afsluitend onderdeel. Alle deelnemers van de
puntenwedstrijd worden hiervoor door de organisatie ingedeeld in teams, net zoals wij dit altijd doen met onze
pannenkoekenslalom.
Toeschouwers zijn natuurlijk van harte welkom!!
En extra leuk; wij mogen van de nieuwe sponsor AustrianAlpineChalets.com een bijzonder passende attentie
uitdelen na afloop van de wedstrijd aan alle deelnemers. Weten wat dit is? Snel inschrijven!!!
4. Coaching door ouders
Mede naar aanleiding van vragen van ouders over hoe zij het beste hun kinderen kunnen begeleiden tijdens
wedstrijden, hebben wij vorige week vrijdag een mini-cursus ‘hulpcoaching’ georganiseerd. Hiervoor hebben wij
enkele ouders uitgenodigd en is door Rini Heijt een korte toelichting gegeven op de taken van een ‘hulpcoach’.
Wij vinden het erg positief om te ervaren hoe betrokken de ouders zijn. Aan de ouders is een kort overzicht
uitereikt met tips-en-tricks. Wil je weten welke dit zijn? Wij sturen ze met deze mail mee.
5. Oproep; wie wil en kan er voor ons een promotiefilmpje maken?
Tijdens het NK in maart in Nieuwegein krijgen deelnemende skiteams de mogelijkheid zich te presenteren via
korte introductiefilmpjes (max. 4 minuten). Behalve dat wij natuurlijk Skiteam Hoofddorp tijdens het NK willen
presenteren, zien wij ook gelijk de overige mogelijkheden van een dergelijke promotiefilm.
Daarom een oproep! Welke ouder of skiteamlid heeft ervaring met het maken van filmpjes of vlogs én wil graag
meewerken aan een Skiteam Hoofddorp promotiefilm? Laat het ons snel weten. Immers, op 28 januari is er de
puntenwedstrijd op onze thuisbaan en dan kunnen natuurlijk al de eerste beelden geschoten worden!
6. Belangrijke data
- Vrijdag 20 januari – ‘Ab ins Neues Jahr Fest’ (vanaf 19.00 uur)
- Zaterdag 21 januari – voorronde NK Schoolskiën bij Skicentrum Hoofddorp
- Zaterdag 28 januari – NPWB in Hoofddorp (mét begeleiding)
- Zaterdag 4 februari – NPWB in Bergen (mét begeleiding)
- Zondag 5 februari – verplaatste training van de vrijdag voor de voorjaarsvakantie, aanvang 15.30 uur)
- Zondag 12 februari – NPWB in Oss
- 17, 19, 22 en 24 februari – GEEN trainingen.
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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 het beste via het skicentrum
(telefonisch of per mail).
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.

3

