
 

 

 

               
Beste leden, 
 
Dit is weer de eerste nieuwsbrief van een gloednieuw seizoen 2015-2016! 
Graag brengen we u op de hoogte van de belangrijke zaken, leuke weetjes & geplande activiteiten!  
Belangrijke data & data van diverse activiteiten kunt u ook nalezen op de activiteitenkalender welke te 
vinden is op de website: www.skiclub-rucphen.nl/activiteiten 
 
Vorige week zaterdag en afgelopen dinsdag is het eerste blok Sportief Skiën gestart. Daarbij mogen we weer 
een aantal nieuwe deelnemers & leden verwelkomen.  
Naast Lianda, geeft Marc Jacobs het eerste blok training aan de dinsdagochtend groep. 
Marc is een bekend gezicht. Hij heeft al eerder een aantal keren training gegeven op dinsdag en hij werkt ook 
bij Skidôme. 
Zaterdags zal Jessica van Sluijs de komende tijd de vaste trainers (volwassenengroep en groep Dave) een 
aantal keren vervangen. Ook Jessica geeft 1x per week ‘s avonds les bij Skidôme. 
We wensen deelnemers en trainers weer veel succes & plezier bij de trainingen! 
 
Vanaf zaterdag 26 september kunt u uw lidmaatschapspas ophalen bij de receptie Skidôme. 
 
Zaterdag 26 september organiseren we een extra clubactiviteit, waarvoor u zich kunt opgeven via de website 
www.skiclub-rucphen.nl/aanmelden-activiteiten. 
Vanaf 11.00 uur (aansluitend aan training Sportief Skiën) kunt u deelnemen aan een workshop ‘ski’s waxen’. 
De workshop duurt ongeveer 2 uur en u leert, onder het genot van een drankje en een hapje, de theorie en 
praktijk van het professioneel waxen van uw ski’s. De workshop wordt verzorgd door Enno Belderok, 
Snowparts (www.snowparts.nl) en is kosteloos voor leden. 
(Bij te weinig aanmeldingen zal deze activiteit helaas niet doorgaan, indien u zich heeft opgegeven ontvangt u dan een e-mail.) 

 
Na 33 jaren lid te zijn van bestuur Skiclub Rucphen gaan we tijdens de Algemene Ledenvergadering helaas 
afscheid nemen van Cees Broos als bestuurslid. Ook Marianne heeft aangegeven graag de functie van 
penningmeester aan iemand anders over te willen dragen.  
Wij zijn dringend op zoek naar aanvulling van ons bestuur! 
Wilt u nog meer betrokken zijn bij uw club of de club van uw kind? Heeft u belangstelling voor deelname in 
het bestuur van skiclub Rucphen? Meldt dit dan bij iemand van het bestuur. Wij hebben uw hulp hard nodig! 
 
Het eerste weekend van oktober vinden de open dagen van Skidôme Rucphen weer plaats en tevens de 
Wintersportbeurs waar Skiclub Rucphen aan deelneemt. 
Als lid van Skiclub Rucphen bieden wij u de mogelijkheid om uw gebruikte wintersportkleding, -schoenen & 
ski’s in te leveren op vrijdagavond 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! 
!!! Heeft u misschien tijd om ons een handje te helpen tijdens deze wintersportbeurs? stuur dan a.u.b. een 
berichtje naar Mona van Santwijk 
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Ook dit seizoen zijn er weer een aantal jeugdleden (denk om de aanvraag van jullie licentie! voor 1 oktober) 
die deelnemen aan wedstrijden. Misschien heb jij of heeft uw zoon/dochter ook wel interesse?  
Op de website van NSkiV vindt u een mooie folder met uitleg voor de jeugd over wedstrijdskiën en spelregels:  
(www.nskiv.org/wp-content/uploads/sites/3/2014/08/LDWedstrijdskien-spelregels-jeugd.pdf). Geschreven 
door o.a. onze trainer Rutger. 
 
Het weekend van 3 & 4 oktober gaan we ook weer op skikamp met de jeugdleden. De ouders en/of de 
jeugdleden hebben al een uitnodiging via mail ontvangen. Is dit niet het geval, of is de mail aan uw aandacht 
ontsnapt, stuur dan a.u.b. een berichtje t.a.v. de jeugdcommissie.  
Opgeven voor deze superleuke activiteit kan nog steeds! Klik hier. 
 
Tenslotte hopen we op een mooi najaarszonnetje met de fietstocht op zondag 11 oktober. U bent van harte 
welkom tussen 12.00 en 13.00 uur (inschrijving) in De Nederlandsche Alp. 
 
Graag wensen wij u een heel gezellig, actief & sportief wintersportseizoen 2015-2016 en we hopen u 
natuurlijk te begroeten bij de activiteiten van Skiclub Rucphen! 
 
 
Met sportieve groet,  
Bestuur Skiclub Rucphen 
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