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Beste leden en ouders,
Beste AKR schaatsers en AKR ouders,
Ja, AKR !

Dit jaar schrijven jullie mee geschiedenis.
Het GROTE nieuws hebben jullie al gehad op onze infoavond, onze club is gegroeid !
KWKA en KDR worden één, dus nu mogen we het wat grootser zien.
Vandaar dat we onze naam wijzigen in Antwerpse Kunstschaatsclub Ruggeveld.
Zeg nu zelf : wat is er grootser dan Antwerpen .
Laat ons samen gaan voor een 'grootse' club.

Jullie kwamen talrijk naar onze infoavond, de sfeer zat er in. Dit zal dus geen probleem vormen !
En de aanwezigen hebben het reeds vernomen: om ons samengaan te vieren schenkt de club jullie
alvast een nieuwe clubvest, van een groots gebaar gesproken! De pasbeurten hebben hiervoor reeds
plaatsgevonden en de levering wordt verwacht midden oktober.

Uiteraard brengt dit samengaan veranderingen mee.

Zo hebben we ons bestuur opnieuw samengesteld :
- onze voorzitter blijft Erik Boens (KDR) papa van Zen, een vaste waarde wijzigt men niet !
- de plaats van secretaris gaat naar Maria Bouwens (KWKA), mama van MIF trainster Annemie :
Maria is een levende legende in de Belgische schaatswereld.
- penningmeester van dienst wordt Diane Mertens : zij telde al jaren de centjes voor KWKA.
- bij Ingeborg Claes (KDR), mama van Maxime, Maud en Yana (en Yash, maar die schaatst niet)
kunnen alle ouders terecht met vragen. Ook zorgt zij voor de organisatie van de extra evenementen.
- Onze materiaalmeester blijft Frank Orban (KDR), papa van Lynn en Jill. Hij kent de ijsbaan op zijn
duimpje.
- Bernadette Colassin verdiende haar sporen bij KWKA en is mama van schaatsters Emma en
pleegmama van Emily en Delia. Zij geeft ondersteuning waar ze kan.

Deze dames en heren steken heel wat van hun vrije tijd in de club. Omdat vele handen het werk
lichter maken, houden zij enorm van vrijwilligers. Het bestuur heeft nog heel wat liefde over en
hoopt dit seizoen te kunnen rekenen op nog meer helpende handen. Iedereen die al eens kan/wil
meehelpen mag een mail sturen naar het secretariaat met de mededeling ‘kandidaat vrijwilliger’. En
geen nood, de leden van het bestuur uitten hun liefde op een leuke manier : met een dankfeest ! Op
7 september laatstleden werden alle vrijwilligers bedankt met prachtig weer, een gezellig samenzijn
en vooral een heerlijke BBQ. Love was in the air.

Eén van onze vaste vrijwilligers is Tina, mama van Ans. Zij is onze webmaster en houdt onze site
www.schaatsclub.be up-to-date. Ga hier regelmatig eens kijken. U vindt hier oa. de timetable, het
clubreglement en allerhande formulieren van aansluiting tot ongevalsaangifte .....dat laatste
formulier promoten we niet .
Op onze facebookpagina zal u ook ‘short notices’, informatie en mededelingen vinden. Deze zal ik,
Chantal,mama van Rune, voor jullie opvolgen. U mag dus allemaal (mijn) AKR vriendjes worden.

(https://www.facebook.com/AntwerpseSchaatsclubRuggeveld?fref=tl_fr_box)

Belangrijk voor een schaatsclub zijn natuurlijk de trainers.
Op onze startdag konden jullie kennismaken met de trainsters die jullie evalueerden en zo een
groepsindeling maakten. Ook zij zijn ‘gegroeid’ !
Dankzij het samengaan beschikken we nu over een sterke ploeg :
Hoofdtrainster: Maxime Hanssens
Trainsters: Chris De Landtsheer, Marion Janssen
Trainster MIF: Annemie De Preter
Initiator AM: Lynn Orban
Initiator: Margaux, Maud, Kelly en Yana
Monitors: zij geven enkel de initiatielessen

Alle leden zijn of worden ingedeeld in ‘kleur’groepen. Via onze timetable weet u dan wanneer u
groepsles krijgt volgens de kleur waarin u ingedeeld werd. Deze indeling is gebaseerd op brevetten
die vanaf dit jaar in alle schaatsclubs van de provincie Antwerpen gebruikt zullen worden. Een extern
jurylid zal deze komen beoordelen. (deze brevetten vervangen de vroegere clubtesten, wimpels
enz... ). Zoals jullie verder kunnen lezen wordt de eerste officiële evaluatie voorzien op 15/11.

De inhoud van deze brevetten kan u nalezen op onze website. Zo weet u wat er nog geoefend kan
worden om bvb. een volgend brevet/niveau te behalen.
Van brevetten en niveaus gesproken … door het samengaan wordt onze groep wedstrijdschaatsers
groter en sterker.
Voor hen staan volgende wedstrijden en testen klaar :

Datum

Plaats

Wedstrijd/test

Type

11/10/2014
25/10/2014
8/11/2014
14-15/11/2014
22/11/2014
29/11/2014
6/12/2014
10/01/2015
17/01/2015
24/01/2015
30-31/01/2015
7/02/2015
14/02/2014
28/02/2015
7/03/2015
14/03/2015
22/03/2015
11/04/2015
18/04/2015
25/04/2015
2/05/2015

Leuven
Heist op den Berg
Turnhout
Gullegem
????
Lommel
????
Heist op den Berg
Liedekerke
Deurne
Turnhout
Deurne
Heist op den Berg
Hasselt
Lommel
Lommel
Herentals
Wilrijk
Leuven
????
Leuven

Pirouette Skating
MIF TEST
Limant Cup
Finlandia Cup
Belgisch kampioenschap
Cup Nijs
MIF TEST
Interclub
Beker van Liedekerke
MIF TEST
Kempen Trophy
Rivierencup
Die Swaene Cup
Vlaams kampioenschap
Miniemencup
MIF TEST
Hapy Skate
Antarctica Cup
Skate Challenge
MIF TEST
Beker Stad Leuven

B+C
B+C
A
A
C
B
B
A
B+C
C
A
A
recreanten
B
B
B

Aanvragen van licenties en inschrijvingen via Maria, uiteraard in samenspraak met de trainster,
betalingen via factuur van Diane.

Alvast veel succes gewenst aan alle deelnemers.
Toi, Toi, Toi xxx

Wij willen echter een club zijn waar alle leden zich thuis voelen, van recreant tot wedstrijdschaatser
en dit zowel op als naast het ijs. In ons mission statement kan u lezen dat wij fair-play, collegialiteit
en clubgevoel hoog in het vaandel dragen.
Daarom bieden wij ook recreatieve activiteiten aan :

Datum
19/10/2014
31/10/2014
15/11/2014
29-30/11/2014
6/12/2014
13/12/2014
20/12/2014
14/03/2014

Plaats
Deurne
Deurne
Deurne
Deurne
Deurne
Deurne
Deurne
Deurne

Omschrijving
Wintersportdag Bloso
Halloween
Clubtest: Brevetten
Wintersportcircus Bloso
Sint
Deurne Wintert
Kerstschaatsen
Gala

Er staat ons weer heel wat te wachten !
U zal van dit alles op regelmatige basis op de hoogte worden gehouden via het Ruggeveldje, onze
website, facebook en mails vanuit het secretariaat.
Als iets toch niet duidelijk is : vraag het ons.
En nu beste leden, scherp jullie messen, train jullie spieren, kom genieten van het ijs … maak nieuwe
vrienden ! AKR, een grootse club, we gaan er voor !

Tot volgende maand, Chantal Verheyen

