RUGGEVELDJE MAART 2015
Beste leden, ouders en schaatsvrienden,
Mr. Grey, Valentijn en carnaval hebben we weer achter de rug.
Hopelijk brachten ze jullie een zalige vakantie !
Desondanks de defecte zamboni zaten wij niet stil en hebben we weer enkele nieuwtjes te brengen.
Onze wedstrijdschaatsers hebben enkele zware weken achter de rug, doch met knappe resultaten ….
Hierbij laten wij jullie even meegenieten van de podia en de sfeer en ohja, ook het demoteam kwam in actie …

Ze kunnen echter nog niet op hun lauweren rusten.
Volgende wedstrijden, testen en gala’s staan er volgende maand nog op het programma :
-

07/03 : Miniemencup Lommel : Naomi Verdeyen is onze deelneemster.
14/03 : MIF testen Lommel : Rosa-Leah Bernaerts - Kimberly Krynen - Edra Geers gaan voor de eerste
MIF test = pre-preliminary . Ook Shaury gaat voor haar volgende test.

-

14/03 : gala AKR : IEDEREEN NEEMT DEEL !

-

13-15/03 : ISU Coupe Du Printemps Luxemburg : Naomi Verdeyen gaat ervoor.

Aan allen heel veel succes gewenst !!!

En ja, voor iedereen wordt het binnenkort spannend want het gala nadert nu echt wel met rasse schreden !

Er wordt volop getraind en gedanst, decors worden geschilderd en kostuums gepast.
Op vrijdag 13/03 en zaterdag 14/03 houden we zoals reeds vermeld in het vorige nummer onze generale
repetities. Zowel vrijdag 13/03 als zaterdag 14/03 verwachten wij ALLE schaatsers met de gevraagde kledij op
het ijs.
Vanuit het secretariaat hebben jullie ondertussen allemaal een infobrief betreffende het gala ontvangen.
Deze kunnen jullie ook nalezen op onze website www.schaatsclub.be.
De voorverkoop van de kaarten verlengen we met een weekje tem 07/03 aangezien we afgelopen weekend
geen verkoop konden houden door de defecte zamboni. Elk nadeel heeft zo zijn voordeel …

Smile, smile, smile …is ook dit jaar weer de boodschap want onze huisfotografe Tania, mama van Emmi, gaat
jullie schaatskunsten weer vastleggen op de gevoelige plaat !
Tijdens de generale repetities en uiteraard tijdens het gala zelf zal Tania professionele foto’s maken.
Via het secretariaat hebben jullie reeds een bestelformulier gekregen met de nodige info. (en goed om te
weten …een deel van de opbrengst wordt gebruikt om de clubkas te spijzen. )
Op deze manier kan iedereen nog nagenieten van deze ‘night to remember’ …
en kunnen de schaatsers zichzelf ook eens bewonderen !

Beste schaatsers, wat je ook draagt die avond, draag zeker een glimlach …

En dan belangrijk communicatienieuws : taratatatataaaaaaaaaaaaaa…

Vanaf nu houden we één facebookpagina en één website over !
Namelijk die van AKR ….. origineel hé ?
Dat dit een overgangsjaar is mag voor iedereen duidelijk zijn.
Twee clubs laten samensmelten gaat niet van dag op dag. Vandaar dat we nog 2 facebookpagina’s en websites
hadden (ex KWKA en ex KDR). Ondertussen hebben we elkaar al heel wat warmte bezorgd en het
‘samensmeltingsproces’ is bijna voltooid.
Vanaf nu communiceren we als AKR, de exen gooien we deur uit ….

Jullie mogen alle wedstrijduitslagen en nieuwtjes verwachten op de pagina Antwerpse
Kunstschaatsclub Ruggeveld. Indien jullie hier nog niet bevriend mee mochten zijn : je kan je aanmelden via
deze link : https://www.facebook.com/groups/KWKAskating/
Manuella Joosen, mama van Kaya, zal deze pagina beheren. Indien jullie foto’s willen delen kan dit :
stuur dan een pb’tje naar Manuella via Facebook, of mail naar manuella.joosen@pandora.be”
Let wel, Manuella beslist wat er mag blijven of verwijderd wordt.
Onze andere facebookpagina zal eind april worden verwijderd. Dan sluiten we ons seizoen af, het ideale
moment dus om de pagina van het web te halen !
Het Ruggeveldje blijft jullie maandelijkse nieuwsflash met nog steeds mezelf als nieuwsbrenger (Chantal,
mama van Rune). Mooi foto’s van jullie zelve mogen jullie me ook steeds bezorgen via het secretariaat met de
mededeling ‘doorsturen naar Chantal voor het Ruggeveldje’ ofzo …
Uiteraard beslis ik en enkel ik (haha) of ik ze plaats ! Gelukkig zijn jullie allemaal zo knap dat ik ze zeker zal
gebruiken en ook doorsturen naar onze webmaster voor eventueel gebruik op onze site. Let dus op welke jullie
sturen en … ik wil enkel jullie schaatsfoto’s, wat had je gedacht.
Tina, mama van Ans, blijft onze webmaster.
Voor uurroosters, formulieren en alle info betreffende onze club is er maar één adres = www.schaatsclub.be
Zij doet haar best om deze site up-to-date te houden. Steeds daar een kijkje nemen als je nog iets wil nalezen
of iets zoekt is hier de boodschap.
Het secretariaat zal de organisatie en communicatie van het demoteam op zich nemen.

Nog een oproep van Diane, onze penningmeester :
Nee, deze keer vraagt zij geen geld integendeel, ze wil er jullie juist geven !
Van de meeste ziekenfondsen krijg je een bijdrage in het lidgeld van een sportclub.
Diane is zo goed geweest om jullie formulieren klaar te leggen, jullie mogen deze komen vragen aan haar in
het barretje. Diane is meestal woensdag, vrijdag en/of zaterdag aanwezig. Van service gesproken !

En als laatste nog een belangrijke vraag aan alle onze schaatsers :
Graag hadden we dat iedereen schaatsbeschermers bij zich had tijdens het gala, liefst altijd trouwens. Er moet
al eens over en weer gelopen worden tussen kleedkamer, barretje en ijsbaan en voor de veiligheid van
iedereen en ter bescherming van de ijzers hadden wij graag dat de schaatsers deze gebruiken !
Naast het ijs en niet erop uiteraard …

Veel gala plezier , Chantal.

