
 

 

 

               
 
Beste leden, 
 
Dit is weer de eerste nieuwsbrief van een gloednieuw seizoen 2014-2015! 
Graag brengen we u op de hoogte van de belangrijkste gebeurtenissen & interessantste activiteiten!  
 
De lidmaatschapspassen liggen weer voor u klaar achter de receptie van Skidôme! 
In de extra nieuwsbrief die u in juni ontving bent u op de hoogte gesteld van de wijziging van de vrij ski-uren; 
omdat we hier toch nog veel vragen over ontvangen, nogmaals de achterliggende gedachte van deze 
beslissing: ‘De prijsverhoging van de baantoegang van Skidôme heeft voor Skiclub Rucphen het gevolg dat de 
kosten van het lidmaatschap fors stijgen. Voor seizoen 2014-2015 is besloten niet de contributie te verhogen, 
maar het aantal knippen/vrij ski-uren horende bij het lidmaatschap van Skiclub Rucphen te halveren. U 
ontvangt dus niet 4 uur vrij skiën, maar 2 uur bij uw lidmaatschap.’ 
 
We zijn weer gestart met de gezellige en sportieve trainingen Sportief Skiën op zaterdag 6 september en 
dinsdag 16 september! We zijn ontzettend blij dat hier zoveel fanatieke en enthousiaste leden aan 
deelnemen! 
…mocht het eens voorkomen dat u, als fanatieke deelnemer, een training overslaat, dan willen we u vragen 
uzelf af te melden bij uw trainer of via een mail naar jeugd@skiclub-rucphen.nl.... 
 
Naast Ruud van Tetering, starten er dit blok nog twee nieuwe trainers bij skiclub Rucphen, namelijk Rutger en 
Sander de Iongh. Rutger geeft wedstrijdtraining op maandagavond en Sander geeft training op 
zaterdagochtend aan de ‘selectie sportief skiën’. 
Ruud woont in de regio (Zegge) en is bij een aantal leden al bekend als fanatieke skiër! Ruud is ruim 13 jaar 
leraar bij Skidôme en skiet samen met collega’s in het demoteam van Skidôme. 
Rutger en Sander wonen in Den Haag en zijn beiden opgeleid en werkzaam als skitrainer. Rutger geeft ook 
training aan een aangepast skiteam en is regelmatig te horen als commentator Skiwedstrijden dames bij 
Eurosport TV. Beiden skiën al 20 jaar wedstrijden en zijn mede-iniatiefnemer van de vorig seizoen 
geïntroduceerde Masters Cup. 
We wensen Ruud, Sander en Rutger veel succes & plezier bij de trainingen! 
 
Vanaf dit seizoen biedt skiclub Rucphen haar licentieleden de mogelijkheid om ‘wedstrijdtraining’ te volgen 
op maandagavond van 18.30-20.00 uur.  
Wil jij ook wedstrijden skiën? Laat dit dan snel weten t.a.v. Marianne (penningmeester@skiclub-rucphen.nl) 
omdat we de wedstrijdlicenties voor as woensdag 1 oktober aanvragen bij de NSkiV. De licentie wordt dan 
door skiclub Rucphen betaald, waarbij je wel verplicht bent om minstens 2x deel te nemen aan een wedstrijd. 
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Het eerste weekend van oktober vinden de open dagen van Skidôme Rucphen weer plaats en tevens de 
Wintersportbeurs waar ook Skiclub Rucphen aan deelneemt (zie bijgevoegde flyers). 
Als lid van Skiclub Rucphen bieden wij u de mogelijkheid om uw gebruikte wintersportkleding, -schoenen & 
ski’s in te leveren op donderdagavond 2 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur in de hal na de receptie van 
Skidôme. Graag ontvangen we alle spullen/kleding schoon & in goede staat! 
 
Tijdens de open dagen, op zaterdag 4 oktober, organiseert skiclub Rucphen samen met Skiteam Dordrecht 
voor de jeugdleden Sportief Skiën, een vriendschappelijke slalomwedstrijd. Deze wedstrijd is aansluitend aan 
de training Sportief Skiën. De uitnodiging hiervoor ontvangen de leden persoonlijk per mail. 
 
Belangrijke data & data van diverse activiteiten kunt u nalezen op de nieuwe activiteitenkalender welke te 
vinden is op de website (www.skiclub-rucphen.nl/images/pdf/activiteiten20142015.pdf). 
 
Tenslotte hopen we dat de weergoden ons gunstig gezind zijn en dat dit jaar de fietstocht op zondag 12 
oktober, wel doorgaat. Inschrijving hiervoor kan tussen 12.00 en 13.00 uur in De Nederlandsche Alp. 
 
Ben jij in voor een uitdaging? Sport dan mee en steun de aangepaste wintersporters! op 25 oktober in 
Snowworld Zoetermeer. Meer info hierover: www.wintersport.nl/hoogstewintertijd. 
 
Graag wensen wij u een heel gezellig, actief & sportief wintersportseizoen 2014-2015 en we hopen u 
natuurlijk te begroeten bij de activiteiten van Skiclub Rucphen! 
 
 
Met sportieve groet,  
Bestuur Skiclub Rucphen 
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