
 

 

                

 

 

 

 

 

 Beste leden, 
 
We zien weer mooie witte webcambeelden & taferelen via facebook voorbijkomen, en daar worden we als 
fanatieke skiërs natuurlijk weer blij van! 
 
Het jubileumfeest in de Stube bij de DNA, voor velen voorafgegaan door sportief skiën, op zaterdag 28 
oktober was een erg geslaagde en gezellige avond! 
We danken de medewerkers van Skidôme en DNA voor de gastvrije ontvangst! & dj Simon van Santwijk 
voor de muzikale entourage (boekingen via telnr. 06 51475976)! 
 
Het afgelopen weekend is Skiclub Rucphen vertegenwoordigd door 12 skiërs tijdens het N(j)K indoor in 
SnowWorld Landgraaf. Het waren lastige omstandigheden, hopen sneeuw in de stubbies en een 
ontzettend ijzige piste bij de lange palen. Toch zijn er mooie tijden en runs geskied. Maud kwalificeerde 
zich als derde voor de NJK aspiranten, en is hierbij na een spannende race tussen de 10 besten uit haar 
categorie (aspiranten meisjes) als 4e geëindigd. 
Rutger, maar ook Marcel & Sander ontzettend bedankt voor de wedstrijdbegeleiding dit weekend! 
 
Ben jij ook geïnteresseerd in het skiën van nationale sneeuwwedstrijden? Laat dit dan weten t.a.v. Myrian 
(secretaris@skiclub-rucphen.nl). Zij stuurt je dan meer informatie over het aanvragen van een licentie en 
deelnemen aan wedstrijden. Voor meer informatie kan je ook een kijkje nemen op de website van de NSkiV 
(https://www.nederlandseskivereniging.nl/ zie de tab ‘wedstrijdsport’). 
 
Voor de clubkampioenschappen op zaterdag 16 december, kunt u al inschrijven via de website. Via de mail 
ontvangt u begin december nog een officiële uitnodiging/reminder hiervoor. 
 
De Algemene ledenvergadering Skiclub Rucphen staat gepland voor as dinsdag 21 november. De 
uitnodiging ontvangt u zeer binnenkort via de mail. 
Misschien is de ALV een mooi moment voor u om te starten als bestuurslid, want we zijn weer dringend op 
zoek naar aanvulling van het bestuur! 
Wilt u nog meer betrokken zijn bij uw club of de club van uw kind? Heeft u belangstelling voor een 
bestuursfunctie? Meldt dit dan bij iemand van het bestuur! 
 
!!!! Op zaterdag 2 december rond 10.30 uur/aansluitend aan de training Sportief Skiën van de jeugd, 
maken we graag tijd voor een kleine traktatie van sinterklaas voor de jeugdleden t/m 11 jaar.  
Zorg dat u/uw kind dit niet mist! 
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Zaterdag 18 november, na de trainingen van het sportief skiën wordt er een bootcamp georganiseerd voor 
de jeugdleden. De leden hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen en we hopen natuurlijk op 
een goede opkomst. 
 
Belangrijke data & data van diverse activiteiten kunt u vinden op de activiteitenkalender (welke te vinden 
is op de website). 
 
 
Extra ledenvoordeel seizoen 2017-2018: 
Op vertoon van uw lidmaatschapspas seizoen 2017-2018 van Skiclub Rucphen, ontvangt u korting bij 
Snowparts, Mount & Repatent Snowsport !!! De kortingen zijn niet geldig op actie- en uitverkoopartikelen.  
 

                                                         
Bij aankoop van uw ski’s, skischoenen en andere wintersportartikelen bij Snowparts ontvangt u: 

o 25% korting op uw (bruto)aankoopbedrag.  
Check de actuele openingstijden & beurslocaties via de website (www.snowparts.nl) & facebook. 
 
Op uw aankopen bij Mount Rucphen, Mount Terneuzen en op www.mountwebshop.nl ontvangt u: 

o 12,5% korting op kleding 
o 10% korting op hardware (ski- en/of snowboardmateriaal)  
o 10% korting op protectie en accessoires 
o Strippenkaart 10 waxbeurten voor €50,- ipv €60. 
o Gratis deelname aan clinics (wax/slijpclinic & een lawine safely clinic). 

Deze clinics worden aangekondigd op de website en d.m.v. een facebook-event. 
Voor de kortingen via de website ontvangt ieder lid vanuit de skiclub binnenkort een kortingscode via de 
mail. 
 
 
 
 
Op aankopen bij Repatent Snowsport (www.repatent.nl)  te Hoeven, ontvangt u: 

o 10% korting                                                                                                               
o Variërend, tot 35% korting op overjarige hardware 

 
Tevens ontvangt u natuurlijk korting op cursussen en vrij skiën bij Skidôme!  
 
 
Wensen we u veel plezier met de (actieve) voorbereiding van de wintersportvakantie en/of met het trainen 
voor de clubkampioenschappen! 
 
 
Met sportieve groet,  
Bestuur Skiclub Rucphen 
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