
 

 

 

 

Beste leden, 
 
Hopelijk heeft u weer genoten van de skivakantie! Of gaat u nog? 
De komende tijd zijn er volop activiteiten om het “wintersport-gevoel” nog even vast te houden of om nog 
een keer extra te oefenen… 
 
U bent zaterdag 29 Maart van harte welkom bij de gezellige afsluiting van het skiseizoen van Skidôme      
“de nacht van Skidôme” met ook gedurende de dag vele activiteiten. Zie voor meer informatie de website 
van Skidôme (oftewel: www.skidome.nl/nl/arrangement/de-nacht-van-skidome). 
Leden van Skiclub Rucphen ontvangen deze dag een GRATIS dagpas, op vertoon van de lidmaatschapspas. 
Ook voor niet-leden geldt deze dag een erg aantrekkelijk actietarief. 
Om 19.00 uur start wederom de spectaculaire demoshow, waarna het après-ski feest kan beginnen! 
 
Voor deze dag nodigen we de jeugd van skiclub Rucphen t/m 18 jaar graag uit om het trainingsseizoen af te 
sluiten met een supersportieve fun slalom race; de CAPRACE . 
Schrijf je in door te mailen naar jeugd@skiclub-rucphen.nl!!!  (graag je naam & leeftijd doorgeven). 
 
U vindt in de bijlage de uitnodiging voor het jaarlijkse uitstapje, dit jaar naar SnowWorld Landgraaf op 
zaterdag 5 April. Meldt u aan voor maandag 24 maart door een mail te sturen t.a.v. 
penningmeester@skiclub-rucphen.nl!!! 
 
Ook nodigen we u alvast uit voor de jaarlijkse fietstocht als afsluiter van het seizoen op zondag 25 mei.        
U kunt zich deze dag inschrijven tussen 13.00-14.00 uur in café restaurant De Nederlandse Alp, waarbij u 
dan ook kunt aangeven of u aansluitend deelneemt aan het buffet. 
 
Ben jij benieuwd naar de ervaringen van de sporters tijdens de Olympische en Paralympische spelen?  
Heb jij altijd al een vraag willen stellen aan jouw wintersportheld? Dat kan nu!  
De Nederlandse Ski Vereniging organiseert namelijk een NSkiV-fandag. Op deze dag zal er een 
kinderpersconferentie plaatsvinden met verschillende olympische en paralympische sporters zoals o.a. 
Nicolien Sauerbreij, Dimi de Jong en Bibian Mentel. Ook kun je tijdens deze dag op de foto met één van je 
favoriete sporters.Schrijf je hiervoor in via de website van NSkiV (www.wintersport.nl/fandag)!  
Zie ook de flyer in de bijlage. 
 
Nieuw op de website van Skiclub Rucphen is de Koopjeshoek! 
Hier kunt u wintersportartikelen; ski’s, schoenen, kleding, mits in goede staat, aanbieden.  
U geeft uw tekst en evt. foto door via een ‘nieuw bericht’, waarna dit  wordt geplaatst op de website. 
Vergeet niet een telefoonnr. en/of mailadres door te geven, waarop de koper u kan bereiken. Graag horen 
we ook weer via u wanneer de advertentie weer verwijderd mag worden. Let er wel op dat de website ook 
toegankelijk is voor niet-leden van Skiclub Rucphen. 
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Het tweede blok Sportief Skiën loopt weer ten einde; Dinsdag 11 maart was een laatste training en voor de 
zaterdaggroep is op 22 maart de laatste training!  
De leden met een wedstrijdlicentie trainen nog een aantal keren extra als voorbereiding op de wedstrijden 
die de komende maanden gaan plaatsvinden. We wensen deze sportieve jongens & meiden veel succes, 
maar vooral veel plezier bij de wedstrijden!!! 
 
Het einde van blok 2 betekend uiteraard ook weer dat u zich kunt inschrijven voor blok 1, seizoen 
2014/2015!!! via de website www.skiclub-rucphen.nl/aanmelden-trainingen-skiclub-rucphen! 
 
We ontmoeten u graag bij de gezellige & sportieve activiteiten! 
 
 
Met sportieve groet, 
Bestuur Skiclub Rucphen 
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