
 

 

 

               
Beste leden, 
 
Ondertussen zitten we middenin de 2e Corona-golf en zien de vooruitzichten op de wintersportvakantie er 
ineens anders uit. De trainingen van het Sportief Skiën hebben we, hetzij aangepast, voor de jeugd door laten 
gaan, voor de volwassenen vanaf afgelopen week ook weer. 
Als lid van skiclub Rucphen kan je natuurlijk vrij gaan skiën met de knippen van de lidmaatschapspas of met 
de clubpas van SnowWorld.  
De knippen kan je dit seizoen gebruiken om 2 x 2 uur vrij te skiën. (Dit was per knip 1 uur).  
Let op! Vergeet niet te reserveren voor een tijdslot via de website van SnowWorld. 
Heeft u uw lidmaatschapspas nog niet? Deze kunt u afhalen bij de receptie van SnowWorld Rucphen!  
 
De coronamaatregelen voor de wintersport wijzigen continue. Welke coronamaatregelen gelden er in de 
skigebieden en wat als er onverhoopt een negatief reisadvies komt? De Nederlandse Skivereniging doet haar 
uiterste best om zoveel mogelijk antwoorden te geven via de website wintersport.nl.  
Klik hier voor de informatiepagina over corona en wintersport. 
 
Attentie!! Het dragen van een mondkapje of buff wordt zowel in de centrale ruimten, omkleedruimte als op 
de piste zeer gewaardeerd!! door personeel van SnowWorld, maar ook door trainers en bestuur van Skiclub 
Rucphen. 
 
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 15 december om 20.00 uur. Deze zal aangepast 
(minder uitgebreid), online plaatsvinden (via MS Teams). Hiervoor ontvangt ieder een uitnodiging via mail, 
waarna men op kan geven voor deelname.  
 
Lijkt het je leuk om meer te betekenen voor Skiclub Rucphen? We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden 
ter versterking van het bestuur. We voorzien je graag van meer informatie; stuur een mail of spreek Cor, 
Dave, Myrian of Marina aan tijdens de trainingen Sportief Skiën.  
 
Ook dit jaar staan we in contact met Sinterklaas en hebben we in overleg met hem een piet uitgenodigd voor 
de training op zaterdag 5 december. Kinderen t/m 11 jaar ontvangen een cadeautje. Wanneer je er niet bent, 
laat je dit dan even weten? (In principe is altijd afmelding voor de training Sportief Skiën gewenst.) 
Voor de overige deelnemers is er ook weer een corona-proof verwennerij. 
 
De wintersport in Nederland ziet er dit jaar anders uit en daarom is de Nederlandse Ski Vereniging nu gestart 
met Challenges …want wintersport gaat door!  
De Nederlandse Ski Vereniging plaatst elke vrijdag een challenge online, die je thuis of bij een 
wintersportorganisatie in Nederland kan uitvoeren. Voer de challenge zo goed of creatief mogelijk uit.  
Doe dat vooral samen met je vrienden, vriendinnen, familieleden of teamgenoten!  
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Plaats de challenge in je verhaallijn op Instagram, Snapchat of TikTok en vergeet daarbij niet de Nederlandse 
Ski Vereniging te taggen. Daag anderen uit om mee te doen en maak gebruik van de hashtag #NSkiV! Bij elke 
challenge wordt namelijk een coole prijs vergeven aan de winnaar. 
Klik hier voor de eerste Challenge 
 
Ook lanceert de NSkiV een website voor alle ‘thuisblijvers’ en voor degene die gewoon niet kunnen 
wachten….hierop zijn alle activiteiten en accommodaties rondom wintersportorganisaties in Nederland op 
een rijtje gezet. 
Combineer een paar daagjes weg met skiën op de mooiste locaties in Nederland 
 
De clubkampioenschappen verplaatsen we dit jaar graag naar het voorjaar of zelfs later. Op zaterdag 12 
december 2020 bieden we een extra training Sportief Skiën aan.  
Op vrijdag 11 december zal ook een extra training worden aangeboden. 
  
Tenslotte: Hou vol! let op elkaar…& blijf gezond! 
 
 
Met sportieve groet,  
Bestuur Skiclub Rucphen 
 
 
 

https://www.wintersport.nl/weblog/30/10/2020/challenges-wintersport-gaat-door-deze-week-de-one-ski-challenge
http://www.wintersport.nl/wintersport-in-nederland

