
 

 

 

Beste leden, 
 
Nog een laatste nieuwsbrief voor het seizoen 2018/2019! 
De laatste activiteit was de fietstocht en buffet bij DNA. Deze was helaas niet erg druk bezocht, maar zeker 
wel weer erg sportief en gezellig.  
Heb je nieuwe ideeën voor clubactiviteiten of uitjes, mail deze dan t.a.v. het bestuur.  
Heb je interesse om het bestuur of de jeugdactiviteiten commissie te versterken, dan horen we dit ook 
graag. 
 
We hebben ook voor komend seizoen de trainingdata voor het Sportief Skiën bij SnowWorld Rucphen 
gereserveerd.  
 Graag vragen we u om in te schrijven voor blok 1 seizoen 2019/2020 via de website: klik hier! 
De trainingen starten op zaterdag 7 september (jeugd en volwassenengroep) en vrijdag 13 september 
(volwassenengroep). 
Wil je naast de training op zaterdag ook slalom trainen, dan schrijf je jezelf in voor maandag (alleen 
licentieleden) of donderdag (jeugdleden). 
 
Volgens eerder gecommuniceerde tarieven,  bedraagt de toegang tot de skihal voor een training Sportief 
Skiën in seizoen 2019/2020 € 18,-- (per 1,5 uur). 
Met ingang van 1 augustus kunt u rechtstreeks bij de receptie een clubpas aanschaffen. U dient hierbij 
enkel te vermelden dat u lid bent van Skiclub Rucphen om gebruik te maken van het clubtarief.  
(U hoeft dus voor de aanschaf van een clubpas niet meer naar de penningmeester te mailen.) 
Wanneer u de pas aanschaft voor 31 augustus, dan kan dit nog voor de nu geldende tarieven: 
 

 
 

Zodra de nieuwe aanbiedingen en tarieven voor seizoen 2019/2020 bekend zijn, mailen we u hierover! 
 
Als eerste activiteit voor het seizoen 2019/2020 staat er een clubledenavond gepland op zaterdag 19 
november, vanaf 19.00 uur. 
Binnenkort wordt de nieuwe activiteitenkalender weer geplaatst op de website. 
Voor de jeugd organiseren we weer een skikamp in SnowWorld Terneuzen in het weekend van 13, 14 en 15 
september. De uitnodiging wordt direct gemaild aan de ouders en/of jeugdleden.  
 
Op 28 en 29 september vindt voor de 6e keer de Lowlands Championships plaats, deze keer weer in 
SnowWorld Landgraaf. Dit is een wedstrijd tussen skiërs die sneeuwwedstrijden skiën vanuit België,  
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http://www.skiclub-rucphen.nl/aanmelden-training/


 

 

 
Groot-Brittannië, Luxemburg, Denemarken, Ierland & Nederland. Dit jaar hebben zich vanuit skiteam 
Rucphen, Magnus de Iongh en Maud van Burik gekwalificeerd. Ook onze trainer, Rutger de Iongh, heeft zich 
gekwalificeerd. We wensen hen alvast veel succes met de voorbereiding en de wedstrijden.  
 
Ben je ook geïnteresseerd in het skiën van (nationale) sneeuwwedstrijden? Laat dit dan via de mail weten 
t.a.v. Myrian (secretaris@skiclub-rucphen.nl) of geef dit aan bij de trainers. Je ontvangt dan meer 
informatie over het aanvragen van een licentie, deelnemen aan wedstrijden, de training voor licentieleden 
op maandagavond e.a. zaken.  
Voor meer informatie over wedstrijden kan je ook een kijkje nemen op de website van de NSkiV 
www.wintersport.nl onder de tab ‘wedstrijdsport/beginnen met wedstrijdsport’. Hier kan je een 
informatieboekje over wedstrijdskiën downloaden. 
 
We wensen ieder een hele mooie zonnige zomervakantie! 
 
 
Met sportieve groet, 
Bestuur Skiclub Rucphen 
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