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NK schoolteams
ski & snowboard 2014
De ski- & snowboard wedstrijdsport in Nederland is groeiende. Met de groei van
het aantal clubs en wintersportaccommodaties wordt het steeds toegankelijker
om deze sporten op wekelijkse basis in Nederland te beoefenen.

Door: Marieke Damkot
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Eén van de projecten om de wedstrijdsport
in Nederland te promoten is de Nederlandse
kampioenschappen schoolteams ski &
snowboard. De voorrondes hiervoor worden
dit jaar georganiseerd door clubs door het
hele land in samenwerking met de Nederlandse
Ski Vereniging. Dit zijn laagdrempelige wedstrijden
waarbij scholieren een team samenstellen en het
vervolgens opnemen tegen andere scholen in de
regio.

Dit jaar vindt de 30e editie plaats. Op verschillende
data in januari 2014 zal op acht locaties door heel
Nederland een regionale voorronde georganiseerd
worden. Hier kunnen teams zich kwalificeren voor

de finale die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 12 april 2014 op de indoorsneeuwbaan van
SnowWorld Zoetermeer.

Voor wie?
De NK schoolteams ski & snowboard worden georganiseerd voor leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Vorig jaar werd er door meer dan 550 deelnemende
skiërs en snowboarders gestreden om de titel ‘Nederlands schoolkampioen’.

Hoe een team te vormen?
Scholen kunnen meedoen door een team te vormen van minimaal drie en maximaal
zes deelnemers, waarvan maximaal één (oud) NSkiV-wedstrijdlicentiehouder. Voor skiërs
en snowboarders zijn er aparte teams. Tijdens de wedstrijd skiën of boarden alle teams
twee manches door een slalomparcours waarbij de beste tijd telt. Vervolgens wordt de
beste tijd van de drie snelste deelnemers van een team bij elkaar opgeteld.
Tijdens de voorronde kwalificeren de beste drie teams per categorie basisschool ski,
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basisschool snowboard, voortgezet ski en voortgezet snowboard zich
voor de landelijke finale in SnowWorld Zoetermeer.

Voorbereiding

trainingsmogelijkheden aan. Op die manier kan er geoefend worden
om uiteindelijk in de voorronde te vlammen. Daarnaast is het een
gezellige en leuke manier om scholieren kennis te laten maken met
deze sporten.

Steeds vaker bereiden scholen zich goed voor op de wedstrijd.
Locaties die een voorronde organiseren bieden tegen een laag tarief

Ervaring
De Flevoschool uit Huizen doet al jaren mee aan de NK schoolteams.
Wij vroegen Fleur van Munster, ouder van deelnemers, om haar
ervaring te delen. ‘’De kinderen ervaren de NK schoolteams als zeer
leuk, maar ook als een uitdaging. Op het moment dat een kind zich
inschrijft voor de voorronde wordt er twee keer van te voren getraind
op de borstelbaan in Huizen. Of het nu skiërs zijn die nog in ‘pizzapunt’ naar beneden komen, of dat ze al de volledige wedstrijdskitechniek beheersen, het gaat vooral om het meedoen. De groep wordt
door de trainingen homogener, ze strijden niet tegen elkaar maar
met elkaar tegen andere scholen uit de regio. Tijdens de voorrondes
worden de skiërs/snowboarders aangemoedigd door medescholieren.
Spandoeken, toeters niks mag ontbreken. En wat is er nu mooier dan
dat een van de teams zich ook nog plaatst voor de finale? Afgelopen
jaar was het hoogtepunt van de Flevoschool: met vijf teams konden
wij naar de finale, de snowboarders werden eerste en een van de
andere teams derde. Winnen is leuk, maar meedoen telt veel meer! ‘’
Meer informatie kan gevonden worden op de website
www.wintersport.nl/nkschoolteams. Hier vind je ook de contact
gegevens van de diverse locaties die een voorronde organiseren.

Snowboarder tijdens de finale op IL Primo, Bergen
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