
 

 

 

 

Beste leden, 
 
Vanaf gister is het weer officieel lente, maar er is nog volop sneeuw te vinden in de wintersportlanden en bij 
Skidôme. 
Misschien heeft u tijdens het lange paasweekend wel zin om te gaan skiën bij Skidôme. Hiervoor kunt u nog 
altijd uw knippen van de lidmaatschapspas van de skiclub gebruiken.  
Tijdens het paasweekend gaan de trainingen van het Sportief Skiën (zaterdagochtend en maandavond) niet 
door.  
 
U heeft deze week ook de uitnodiging voor het jaarlijkse uitstapje ontvangen. Dit jaar gaan we weer naar 
SnowWorld Landgraaf op zondag 8  April. Aanmelden a.u.b. voor donderdag 5 april via de website! 
 
Ook nodigen we u alvast uit voor de jaarlijkse fietstocht als afsluiter van het seizoen op zondag 10 juni.  
U kunt zich deze dag melden tussen 12.30 - 13.00 uur in café restaurant ‘De Nederlandse Alp’.  
Wanneer u deel wilt nemen aan het buffet, vragen we u, om u aan te melden via de website. In mei 
ontvangt u nog een reminder/uitnodiging via de mail.  
 
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’. Op de website van NSkiV staat ook een mooie folder met 
uitleg over wedstrijdskiën; Klik hier om de folder te openen. Deze folder is geschreven door o.a. onze trainer 
Rutger. 
 
Het 2e blok Sportief Skiën loopt voor de vrijdaggroep weer ten einde; de laatste training is vrijdag 30 maart!  
De trainingen voor de andere groepen gaan door t/m zaterdag 21 april & maandag 23 april. 
 
Het einde van blok 2 betekent dan ook weer dat u zich kunt inschrijven voor blok 1 seizoen 2018-2019!!!  
via de website: klik hier! 
 
We wensen u hele fijne en gezellige paasdagen in Nederland of in een wintersportland! 
 
 
Met sportieve groet, 
Bestuur Skiclub Rucphen 

Maart 2018 

Nieuwsbrief  
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