RUGGEVELDJE JANUARI 2015
Beste leden, ouders, schaatsvrienden,
Allereerst wensen wij jullie allen een gezond, gelukkig en vooral sportief jaar toe !
De kerstvakantie ligt weer achter ons en onze leden mogen hun voeten weer onder de schoolbanken
steken.
Niet dat jullie stil gezeten hebben tijdens de vakantie !
Onze ministage was goed gevuld en er werd hard getraind alsook tijdens de extra uren. En dit was
ook nodig want er staan heel wat wedstrijden en testen op het programma in januari.

Onze B-wedstrijdschaatsers bijten de spits af en gaan op 10/01 naar Heist-op-denBerg voor de Interclub – Beker van Heist wedstrijd :
Zen en Emmi doen voor de eerste keer mee aan een B-wedstrijd. Toi,toi ,toi.
Ook Jolien Jennes, Jolien De Coster, Tineke, Amarèn,Yana en Shaury verdedigen er onze kleuren.

Het weekend nadien, op 17/01,
zenden we Celine, Kelly en Naomi naar Liedekerke om de Beker van Liedekerke in de wacht te slepen.

Daarna is het tijd voor de MIF testen (moves in the field).
Moves in the field zijn testen op basisschaatsoefeningen en worden afgenomen voor een jury.
OPGELET : Deze testen gaan door op onze ijsbaan dus zaterdag 24/01 is er geen clubles (geen ijs,
geen ballet).
Van onze club zijn er heel wat leden die de uitdaging aangaan :
Michelle, Edra, Inke, Charlotte en Rune gaan voor hun mif prepreliminary .
Jolien Jennes, Zen en Emmi voor mif preliminary .
Tineke voor mif prejuvenile
Amarèn voor mif novice.
En Yana en Shaury voor mif junior.
Heel veel succes ! Hopelijk halen jullie allemaal jullie gewenste categorie.

Het weekend nadien gaat AKR internationaal , op 31/1 trekken we naar Nederland:

Volgende leden gaan de ijspiste van onze Noorderburen in Zoetermeer ontdekken :
Rosa-Leah, Charlotte,Edra, Michelle, Inke,Jolien Jennes, Sofie, Rune, Tineke, Zen, Emmi, Yana, Céline
en Jolien.
Zij doen mee aan de Stars on ice cup en volgens de inschrijvingen hebben we vele sterren ; twinkle

stars, super stars, future stars,…..

Hetzelfde weekend gaan er ook een aantal schaatsers naar Turnhout voor de
Internationale wedstrijd Kempen Trophy, een A wedstrijd :
Tineke, Shaury , Naomi en Kelly wagen er hun kansen.

Heeeeel veeeeel succes allemaal !

De drukke wedstrijdmaand januari zit er dan op maar februari moet niet onderdoen wat drukte
betreft ! Al een tipje van de sluier :

Op 7 en 8 februari organiseren we naar jaarlijkse gewoonte onze eigen wedstrijd :
de RIVIERENCUP.
Zaterdag houden we de B wedstrijd en zondag komen de C schaatsers aan de beurt.
Noteer dit hoogtepunt alvast in jullie agenda !
GEEN CLUBLES EN GEEN BALLET dat weekend maar wel SUPPORTERSWEEKEND !

Kom gerust jullie clubleden aanmoedigen op eigen terrein en geniet van de wedstrijd.

Belangrijk : doktersattest voor de verzekering :

Bij de start van het nieuwe jaar hoort de betaling van de verzekering (zie factuur) alsook het
binnenbrengen van een bewijs van de huisarts dat jullie fit bevonden zijn om te sporten.
Dit enkel voor diegenen die het nog niet in orde brachten in september of diegenen met een attest
ouder dan 1 jaar. Zeker niet vergeten dus !

In maart organiseren we ons jaarlijks gala :
Haha, nog geen nieuws wat dat betreft … maar binnenkort volgt hier een apart Ruggeveldje over.
Wait and see …
Of toch … het thema is al bekend :

Wat onthouden we dus deze maand :
- Zaterdag 24/01 geen schaatsles en geen balletles gezien MIF testen voor de
ingeschrevenen.
Voor februari :
- Zaterdag 7/02 geen schaatsles en geen balletles gezien Rivierencup
Wel mogelijk = supporteren voor jullie clubleden !!!!!!!!

Tot volgende maand,
Tot het extra Ruggeveldje ,
Chantal

