NIEUWSBRIEF
29 maart 2017

Beste skiërs, ouders en trainers,
En dan gaat het in ene heel snel. Nog maar 2 weken en dan zit dit seizoen erop. Maar, natuurlijk niet zonder nog
de clubkampioenschappen én het slotfeest. In deze nieuwsbrief weer het laatste nieuws. En heb je vragen, laat
het ons dan weten!
LET OP SCHOLIEREN EN JUNIOREN: slijpinstructie!! Aanstaande vrijdag zal een deel van de tweede
avondtraining (dus tussen 20.00 en 21.30 uur) worden gebruikt om speciaal aan deze groep skiërs, slijpinstructie
te geven. Arjen verzorgt deze instructie op speciaal verzoek van een aantal leden, wiens ski’s door de ouders (!)
niet of niet goed geprepareerd worden. Het is dus tijd dat zij zelf de verantwoordelijk nemen….
Neem je slijpspullen allemaal mee!
Tip van de dag; kijk eens op de Skiteam Marktplaats pagina voor het laatste aanbod én vraag van skispullen.
1. Verplaatste, verwaaide zondagtraining van 20 november 2016
De zondagracers hebben nog een training tegoed. Deze wordt ingehaald op maandag 3 april a.s. om 18.30 uur.
Als het goed is hebben alle betrokkenen hier al een bericht over ontvangen van het skicentrum.

2. Clubkampioenschappen op zondagmiddag 9 april a.s.
Zondag 9 april a.s., organiseert Skiteam Hoofddorp de clubkampioenschappen. Dit is een wedstrijd over drie
disciplines, namelijk een reuzenslalom, een snelle slalom en een technische slalom. Degene die het snelste is
over alledrie de disciplines mag zich clubkampioen van Skiteam Hoofddorp noemen. Er is zowel een prijs voor de
snelste dame als voor de snelste heer.
Let op; in tegenstelling tot ‘normale’ puntenwedstrijden, gaat deze wedstrijd over alledrie de manches. De
‘slechtste tijd’ telt dus ook mee!
Tijdens de clubkampioenschappen worden ook de aanmoedigingsprijzen uitgereikt voor het meest-veelbelovende
lid (dame en heer) van ons skiteam.
Wij verwachten al onze leden deze middag, die rond 14.00 uur begint met het afhalen van startnummers. Laat
via de mail (skiteamhoofddorp@gmail.com) even weten of je er wel of niet bij bent!
3. Materialenavond van Skiwinkel Hoofddorp
De Skiwinkel organiseert op woensdag 29 maart a.s. vanaf 18.00 uur weer de jaarlijkse materialenavond. Tijdens
deze avond tonen een groot aantal skisportmerken hun nieuwe collectie. Het gaat hierbij niet alleen om ski’s en
skischoenen, maar ook om andere (wedstrijd-)materialen zoals stokken, helmen en handschoenen. Skiteamleden
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hebben de mogelijkheid om materiaal met zeer interessante kortingen aan te schaffen. Voor meer informatie kan
je contact opnemen met Karina van De Skiwinkel.
Bij deze mail een nieuwe lijst van Elan én Komperdell over de te bestellen artikelen.
4. Ledenvergadering 31 mei 2017
Op woensdag 31 mei a.s. organiseert het bestuur een ledenvergadering in het skicentrum. Zet de datum alvast in
je agenda; meer informatie én de uitnodiging volgt nog per mail.
5. Slotfeest op zaterdag 17 juni a.s.
Dit mag je niet missen! Check de uitnodiging in de mail voor alle informatie voor zaterdag 17 juni a.s. (vanaf
15.30 uur) in het Haarlemmermeerse Bos. Ben je erbij? Geef je dan op bij eventsskiteamhoofddorp@gmail.com.
6. Save the date; openingsfeest op 16 of 17 september a.s.
De kalender voor het komende seizoen is nog lang niet gemaakt, maar onze evenementencommissie heeft vast
een weekend geprikt voor de opening van het volgende seizoen. Dit gaat plaatsvinden op 16 of 17 september
a.s. Lijkt nog heel ver weg, maar altijd handig om vast een kruis in je agenda te zetten!
7. Belangrijke data
- Woensdag 29 maart – Materialenavond in Hoofddorp
- Zaterdag 1 april – Puntenwedstrijd baan in Huizen
- Zondag 2 april – Puntenwedstrijd sneeuw in Spaarnwoude
- Maandag 3 april – Inhaaltraining voor zondaggroep (aanvang 18.30 uur)
- Zaterdag 8 april – Finale NK School in Zoetermeer
- Zondag 9 april – Puntenwedstrijd sneeuw in Zoetermeer
- Zondag 9 april – Clubkampioenschappen (startnummers vanaf 14.00 uur)
- Zaterdag 15 april – Puntenwedstrijd sneeuw in Landgraaf
- Zondag 16 april – Kidscup sneeuw Finale in Landgraaf
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.
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