
 

 

 

               
Beste leden, 
 
Dit is weer de eerste nieuwsbrief van een nieuw seizoen 2021-2022!  
We zijn gelukkig direct na de zomervakantie weer gestart met de skitrainingen Sportief Skiën bij SnowWorld 
Rucphen en ook DNA is weer geopend voor een drankje na de skitraining. 
DNA opent helaas pas om 10.00 uur, dus na de training, waardoor ouders niet onder het genot van een 
drankje kunnen wachten. 
Lees ook het actueel geldende corona-beleid: https://www.snowworld.com/rucphen/nl/maatregelen-
coronavirus. 
 
In de bijlage stuur ik jullie nogmaals de nieuwe tarieven voor aanschaf van een team/club jaarkaart 
SnowWorld voor dit seizoen. De meesten hebben hun kaart ter compensatie (wegens sluiting i.v.m. Corona-
maatregelen) verlengd tot begin februari. Ter overbrugging van de maanden tot het seizoen 2022-2023 wat 
bij SnowWorld start per 1 oktober, volgt vanuit SnowWorld begin januari een prijsvoorstel (bedrag per 
maand). Dit is vanaf dan ook aan te schaffen en wordt geladen op/toegevoegd aan je huidige kaart. 
Wanneer je een jaarkaart voor 1 keer per week aanschaft, mag de baantoegang bij verzuim gecompenseerd 
worden in de week erna (dus: kan of ga je 2 keer per week skiën; 1x deelname Sportief Skiën en 1x vrij skiën). 
De optie voor aanschaf van een urenkaart bestaat helaas niet meer.  
 
De losse toegang voor training Sportief Skiën (1,5 uur) bedraagt seizoen 2021-2022 € 22,50. Dit bedrag kan 
niet contant worden voldaan bij de receptie, alleen via pinbetaling. 
Voor dit bedrag heb je recht op 2 uur baantoegang. Je kunt na de training dus nog even vrij skiën. 
 
De lidmaatschapspassen Skiclub Rucphen zijn altijd voorzien van 2 knippen, voor 2 uur vrij skiën. De invulling 
van de knippen is m.i.v. dit seizoen gewijzigd, waarover we jullie binnenkort informeren.  
Zoals eerder vermeld via de nieuwsbrief: Het lidmaatschap voor seizoen 2021-2022 is voor degene die vorig 
jaar ook lid was gratis.  
We blijven proberen om sportieve en leuke, bij voorkeur wintersport gerelateerde activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld clubledenavonden te organiseren.  
 
Zie, als bijlage, de uitnodiging voor de clubledenavond op zaterdag 16 oktober vanaf 19.00 uur.  
Deze avond kan je als lid vanaf 19.00 uur vrij skiën (max. 2 uur) en aansluitend of in de pauze ontvang je bij 
DNA een drankje & een hapje. Introducees zijn ook welkom. 
Je dient voor deze avond aan te melden, zodat wij en SnowWorld Rucphen weten op hoeveel skiërs we mogen 
rekenen. 
 
De Algemene Ledenvergadering staat gepland op dinsdag 23 November. De uitnodiging volgt binnenkort via 
de mail.  
Tijdens de ALV zal een voorstel volgen voor de inhoud en prijs van het lidmaatschap seizoen 2022-2023. (Dit 
punt staat iedere ledenvergadering op de agenda). 
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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 
www.wintersport.nl onder de tab ‘wedstijdsport’.  
 

 
De trainers hebben gezien dat een aantal kinderen flink gegroeid is; hun ski’s passen niet meer bij hun lengte 
en ook zijn ze vaak toe aan een ski die stugger is. Dit geldt mogelijk ook voor de skischoenen.  
Met goed passend materiaal skiën kinderen fijner, staan ze stabiel op de ski’s en dit draagt bij aan het plezier 
en de kwaliteit van de training. Het is heel belangrijk dat de skischoenen goed passen (niet te klein maar 
zeker ook niet te groot) en goed sluiten rond de onderbenen (zonder knellen, zonder skibroek ertussen). Dit 
draagt bij aan een juiste skihouding en goede beheersing/sturing van de ski’s.  
Wanneer je als ouder advies wenst over de lengte en beter passende ski of skischoen van je kind, mag je daar 
zeker de trainer over aanspreken.  
 
Bovenstaande geldt natuurlijk ook voor de volwassenen die Sportief Skiën. Ben je in je skivaardigheid 
gegroeid? Dan is het goed mogelijk dat je toe bent aan een andere ski, die beter bij je skiniveau past.  
Wist je dat een skischoen een beperkte levensduur heeft? Zeker wanneer je wekelijks op de baan staat en ook 
nog een aantal weken op wintersport gaat. Wil je hier meer over weten?  Hoelang gaan skischoenen mee? - 
Wintersport weblog 
Naast onze trainers, kunnen de wintersportzaken in je regio je ook prima informeren. 
….en wil je sowieso graag wat meer over skimateriaal lezen? Hou dan de website van wintersport.nl in de 
gaten:  Wintersport producten getest 
 

 
 

 
Belangrijke data & data van diverse activiteiten kan je nalezen op de nieuwe activiteitenkalender welke te 
vinden is op de website (klik hier voor activiteitenkalender seizoen-2021-2022). 
Let op! Tijdens de herfstvakantie regio zuid, geen trainingen Sportief Skiën. 
 
Graag wensen wij iedereen een heel gezellig, actief & sportief wintersportseizoen 2021-2022 en we hopen je 
natuurlijk te begroeten bij de activiteiten van Skiclub Rucphen! 
 
 
Met sportieve groet,  
Bestuur Skiclub Rucphen 
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