RUGGEVELDJE APRIL 2016
Beste leden, ouders en schaatsvrienden,
Time flies when you’re having fun is een understatement want de laatste
maand van het schaatsseizoen staat alweer voor de deur !
Gelukkig heeft april nog heel wat in petto want na het bezoek van de
Paashaas is er meestal nood aan wat extra beweging.
Al wie een overdosis chocolade te verwerken heeft gekregen kan deze er
alvast komen ‘afschaatsen’ tijdens onze Paasstage !
Info en inschrijvingsformulieren hebben jullie reeds ontvangen.

Onze wedstrijdschaatsers kunnen de extra training (en een extra paaseitje)
zeker gebruiken want er staan nog heel wat wedstrijden op het programma !
Zaterdag 2 april starten we de ‘wedstrijdmaand ‘ in Heist op den Berg met
de Beker van Heist, een B competitie .
Volgende schaatsers nemen deel :
-

Categorie preminiemen : Rosa-Leah, Inke en Charlotte.

-

Categorie miniemen : Sofie en Michelle.

-

Categorie novice A : Rune en Zen.

-

Categorie novice B : Tineke, Jolien De Coster, Jolie Jennes en Shaury.

-

Categorie advanced novice : Yana.

Het weekend erna opent de ijsbaan van Leuven haar deuren voor extra MIF
testen. Tijdens de vorige testen beschikte de ijsbaan in Liedekerke niet over
voldoende ijsuren om alle ingeschrevenen haar of zijn test te laten doen.
Er werd toen besloten om enkel de eerste test, de competition level, af te
nemen gezien je deze test nodig hebt om te kunnen starten met B
wedstrijden.
Tatiana zal voor de eerste maal deelnemen aan deze competition level test.
Wie weet start ze volgend seizoen in de B competitie !
Hopelijk heeft Leuven voldoende ijsuren en kan Rune nu haar kans wagen
voor de mif juvenile en kan Shaury haar laatste mif ‘de senior’ behalen !

Op 16 april houden we onze 2e eigen wedstrijd van het seizoen , de Skate
Challenge ! Voor deze B wedstrijd op eigen terrein zullen aantreden :
-

Categorie preminiemen : Rosa-Leah, Charlotte en Edra

-

Categorie miniemen : Sofie en Michelle

-

Categorie novice A : Rune en Zen

-

Categorie novice B : Jolien Jennes, Jolien De Coster, Tineke, Amarèn en
Shaury

-

Categorie advanced novice : Yana

OPGELET : GEEN TRAINING DUS DIE ZATERDAG, GEEN BALLET,
GEEN IJS. Supporters en/of helpers steeds welkom.

En dan een primeur !!!
Op zondag 17 april houden we voor het eerst onze recreatieve wedstrijd
‘Ruggeveld Battle’ .
Voor deze wedstrijd kan je je inschrijven als volgt :
-

Solo (enkel ijsdans) of duo

-

Small Team 3 – 8 personen

-

Medium Team 9 – 16 personen

-

Large Team meer dan 16 personen

Deelnemers worden ingedeeld volgens de clubtesten (als 50% van de
deelnemers in een groep een bepaalde level hebben bereikt schaatst de groep
in die level) :
-

PKA clubtest 0 – 3 -> RUBY category
PKA clubtest 4 – 7 -> SAPPHIRE category
PKA clubtest 8 – 10 -> EMERALD category
National Preminiemen – Senior -> DIAMOND category

Iedereen kan dus deelnemen !
Inschrijven kan je op volgend adres tot 8 april : mariabouwens@hotmail.com
Na dit spannende weekend op het thuisfront houden we op woensdag 20
april de laatste clubtesten van het seizoen. Zet je beste schaats nog maar eens
voor en wie weet rijf je ze allemaal binnen !
Wie ze alle 10 reeds behaalde heeft gewoon groepsles.

Hierna hebben onze competitieschaatsers een weekendje rust (buiten de
training uiteraard) en kunnen ze zich bezinnen voor de volgende wedstrijd
op 30 april te Wilrijk.
Daar houdt men dan de Antarctica cup, een B wedstrijd .
Wij sturen volgende schaatsers uit :
-

Categorie preminiemen : Charlotte.

-

Categorie miniemen : Michelle en Sofie.

-

Categorie novice A : Rune en Zen.

-

Categorie novice B : Jolien De Coster en Tineke

Onze wedstrijdschaatsers zijn dan nog niet aan het einde van hun latijn …
Het spreekwoord zegt immers …repetitio est mater studiorum …. Oefening
baart kunst dus doen we er nog ééntje bij !
Op 7 mei gaat de Beker van de stad Leuven door, traditioneel de laatste B
wedstrijd van het seizoen.
Voor deze afsluiter zijn volgende schaatsers ingeschreven :
-

Categorie preminiemen : Rosa-Leah, Inke, Edra en Charlotte.

-

Categorie miniemen : Sofie en Michelle.

-

Categorie novice A : Rune en Zen.

-

Categorie novice B : Tineke, Jolien De Coster, Jolien Jennes en Amarèn.

Wij wensen hen allemaal heéééééééééél veééééééééél moed, energie en succes,
toi toi toi XXX …maar vooral veééééééééééééél plezier !

Veel plezier wens ik ook al onze leden, ouders, vrienden en sympathisanten
toe op de slotdag van het seizoen.
Zaterdag 30 april 2016 hebben we onze laatste dag ijs dit seizoen en houden
we samen met de Phantoms een slotevent.
De Phantoms hebben de gewoonte om het seizoen af te sluiten met een BBQ …
In een ver, ver verleden organiseerden wij dan op onze beurt een
zeepkistenrace op ijs …Ik bespaar jullie de foto’s ….
Wat het bestuur van beide clubs dit jaar in petto heeft vernemen jullie via
aparte mail .
Hou deze datum alvast vrij !
Geniet van deze laatste maand ,
Chantal

