
	

	

Evaluatieronde Baan 

 

Wedstrijdreglement alpineskiën 
De meningen zijn verdeeld om nationale puntenwedstrijden baan (NPWB) over 2 of 
3 manches te laten skiën. Er gaat in het coördinatieteam wedstrijden besproken 
worden of er bij een aantal wedstrijden 2 manches geskied mag worden.  
 
Rapportages NPWB (TO/TG formulieren) 
De rapportages zijn een tool om de voorwaarden en condities bij wedstrijden te 
verbeteren. Uit het veld is teruggekoppeld dat er meerdere keren dit seizoen geen 
terugkoppeling is gekomen vanuit het CTW op de ingestuurde reportages. Het CTW 
gaat dit evalueren en zorgdragen dat er in het volgende seizoen altijd een 
terugkoppeling plaatsvindt. Daarnaast zal er tijdens de TO/TG opleiding extra 
aandacht aan worden besteed. 
 
2R@ce 
Men vindt dat de uitslagen van de 2@race niet positief en duidelijk 
gecommuniceerd worden. Zo is de tussenstand van de uitslagen gedurende het 
seizoen niet online duidelijk te vinden, de laatste uitslagen/ tussenstanden waren 
teruggevonden in seizoen 2014-2015.. Vanuit het veld is het idee geopperd om na 
2 van de 3 wedstrijden een tussenstand te communiceren om de finale van de 
2R@ce een extra boost te geven. Het CTW gaat hier de mogelijkheden over 
bespreken en koppelt dit terug naar het veld. 
 
Wedstrijdreglement alpineskiën 
Er kwam een opmerking over de te verdelen prijzen op het NK baan, hier staat een 
stuk over geschreven in het nationaal regelement alpineskiën op pagina 39. Het 
CTW gaat dit gedeelte in het regelement bekijken en herschrijven om 
onduidelijkheden op volgende edities te voorkomen. 
 
NK baan 
De Snowstar is een wedstrijd voor de beginnende skiërs. Het verzoek vanuit het 
veld is om kinderen niet bij zowel het NJK als de Snowstar te laten starten. De 
kinderen in combinatie met de trainers/ ouders moeten dan zelf de keus maken om 
bij de Snowstar OF de NJK te starten. 
 
 
 
 
 



	

	

Bij de kalenderaanvraag voor het seizoen 2017/2018 is er geen gegadigde 
gevonden voor de organisatie van de NK baan. Daardoor heeft de NSkiV dit 
evenement opgepakt omdat de visie is dat deze wedstrijd niet een jaar van de 
kalender af kan. Er werd geopperd dat de NSkiV misschien meer had moeten 
lobbyen d.m.v. een belronden onder de teams. 
Nieuwe locatie NK baan 2019 is toegewezen aan Alpine World Oss. 
 
Wedstrijdkalender 
Duidelijk zoals de procedure al jaren verloopt, hier verder geen op of aanmerking 
over. 
 
Kids Cup baan 
De verenigingen die de KC baan wedstrijden organiseren lopen een financieel 
verlies daar de inschrijfgelden naar de Nederlandse Ski Vereniging gaan. Ze 
worden geacht de hele dag de baan af te staan voor de wedstrijd, waardoor ze 
inkomsten mislopen. 
 
Poortwachters 
De vraag kwam vanuit de zaal waarom de poortwachters op de NK baan TO 
gecertificeerd moet zijn. De reden hiervoor is dat de poortwachtersfunctie op een 
baanwedstrijd een belangrijke en moeilijke taak is. Om de kwaliteit van het 
evenement te bewaken en de nationale titels zo eerlijk mogelijk te verdelen is er 
voor gekozen alleen ervaren poortwachters in te zetten, de grens hiervoor is TO 
gecertificeerd. 
 
Overkoepelend. 
Op verzoek van de teams wordt de deadline voor de wedstrijden naar voren 
getrokken van woensdag 24:00 naar woensdag 18:00. 
 
Richtprijs nationale puntenwedstrijd 
€ 10,-    baanwedstrijden 
€ 25 a € 30   sneeuwwedstrijden 

  



	

	

Evaluatieronde sneeuw 

 

NK alpine 
starthoogtes op het NK alpine flexibel houden. In de voorbereiding en in de week zelf 
kijken waar de sneeuwkwaliteit het beste is en de wedstrijd vanuit daar laten starten. Is 
lastig met het aanleggen van de bekabeling, NSkiV gaat in samenspraak met Alpendorf 
kijken wat hierin de mogelijkheden zijn. 
 
Voorkeur vanuit de teams is om de 2020 editie in een nieuw gebied te organiseren. De 
NSkiV gaat de komende maanden actie ondernemen en in contact raken met verschillende 
gebieden om een geschikte nieuwe locatie te kiezen. De volgende gebieden zijn kort naar 
voren gekomen en geëvalueerd: 

- Zauchensee; voordeel is dat ze graag willen en goede faciliteiten kunnen bieden. 
Nadeel is dat de piste vrij vlak afloopt waarmee de technische disciplines (SL) 
weinig uitdagend zijn voor een NK. 

- Maria Alm; gebied heeft interesse, nadeel is dat het gebied vrij laag ligt waardoor 
de weersinvloed een stempel op de week kan drukken. 

- Schladming 
- Flachau; goede optie, mogelijkheden in het hoogseizoen zijn beperkt 
- Dienten; mooi gebied, weinig accommodaties. Logistiek niet optimaal. 
- Bad Gastein. Goede optie 
- Wagrain; niet de meest geschikte locatie door het gebrek aan horeca en de 

belasting op de liften/drukte in het hoogseizoen 
- Fieberbrunn; een goede optie wanneer het contract met Ski Amade niet wordt 

verlengt 
Het opsplitsen van de FIS NC en de NJK kan het vinden van een geschikt gebied 
makkelijker maken, het nadeel hiervan is dat de sfeer in de week mist. 
 
Nationale puntenwedstrijd sneeuw (NPWS) 
Op de nationale wedstrijden zijn er veel verschillende startvolgordes. Vraag vanuit het 
veld is om hier meer eenduidigheid in te creëren. NSkiV gaat in samenspraak met het 
CTW de startvolgordes tegen het licht houden.  
 
SnowWorld Zoetermeer heeft aangegeven dat er geen mogelijkheid is om een nationale 
wedstrijd te organiseren in de hal in het voorseizoen. Voorstel richting de teams is om 
deze wedstrijden te verplaatsen naar SnowWorld Landgraaf of eventueel Snowvalley in 
Peer. 
 
Nationaal regelement 
Vanuit de teams is feedback gekomen op het regelement dat deze meer in de lijn moet 
liggen met het FIS regelement. Jaarlijks zal de NSkiV in samenwerking met het CTW het 
nationaal regelement bekijken en verbeteren, dit punt wordt meegenomen in de evaluatie. 
 
 
 
 



	

	

Internationale wedstrijden 
 
Er zijn genoeg mogelijkheden voor teams om een internationale wedstrijd te organiseren. 
De NSkiV staat altijd open om mee te denken en een passende ondersteuning te bieden. 
De vraag richting de teams is gesteld om wanneer hier interesse voor is, contact op te 
nemen met het personeel op kantoor.  

	

 


