Sleins’ Skip
Nieuwsbrief februari 2018

1. Recreacup

Zaterdag 3 februari organiseerde Sleins’ skip in samenwerking met Gymfed de 2 de
recreacup van het seizoen.
We ontvingen meer dan 300 recreatieve skippers.
Voor Sleins’ skip namen 28 skippers deel.
Onze skippers waren laaiend enthousiast en beleefden een toffe dag.
Cato Bouche won goud in de overall bij de beloften,
Frauke Van Cauwenberghe werd proefwinnaar bij de junioren
Theo De Craene won zilver bij de senioren en werd eveneens proefwinnaar.
Aan al onze deelnemende skippers een dikke proficiat.
De volgende recreacup gaat door op 12 mei in Aalter.
De foto’s zijn te vinden op : www.flickr.com/photos/143561378@N03/albums.

Een “dank je wel” voor alle helpende handen op deze dag.

.

3. Kampioenenvierig
Zondag 11 februari werden de sportlaureaten van de gemeente gehuldigd.
Voor Sleins’ skip werden Fee Demets, Bauke Lippens, Bauwke Ongena, Elise Verdegem, Gitte
Schuurmans en Linde schuurmans in de bloementjes gezet voor hun bijzondere prestaties in
2017. Proficiat voor skippers en coaches!

2. Clubfeest 1 mei
Prik deze datum alvast aan in je agenda, de uitnodiging volgt eerstdaags.
Wat : clubfeest Sleins’ skip
Waar : gemeentelijke basisschool Sleidinge.
We verwachten ouders en sympatisanten om 12.00u . voor het eetfestijn.
In de namiddag geven de skippers het beste van zichzelf in een optreden.

3. Koekenverkoop
.

Voor het eerst organiseren we met de club een actie .
De opbrengst van de verkoop zal gebruikt worden voor het aankopen van materiaal voor
onze skippers.
De bestelformulieren werden op training uitgedeeld.
De werkgroep evenementen voorziet een mooie prijs voor de groep die de meeste koeken
verkoopt.
In bijlage aan deze nieuwsbrief vindt u nog eens het bestelformulier.
4. Kalender
25/2/18 : Proviniciaal Kampioenschap teams B Niveau Beloften Oost - en West Vlaanderen
Sporthal Latem-Deurle
17/3/18 : Provinciaal kampioenschap teams A Niveau 15+ Oost - en West Vlaanderen
Sporthal t Rosco –Ronse
18/3/18 : Provinciaal kampioenschap teams beloften Oost -en West Vlaanderen
Sporthal t Rosco –Ronse
24/3/18 : Belgisch kampioenschap teams
Sint Gillis Dendermonde
22/4/18 : Provinciaal kampioenschap Masters I Niveau Oost- en West Vlaanderen
Sportcentrum Hoge Wal- Ertvelde
28/4/18 : Belgisch kampioenschap mini demo
Sporthal De Waterleest- Ippegem
13/5/18 : Pk teams I niveau DD
Sportcomplex Schotte

5. Varia


Voor de recreanten is er GEEN training op 17 en 18 februari.



De trainsters merken dat er vaak touwen blijven liggen na de training. Mogen we vragen dat elke
skipper zijn individueel touw voorziet van naam, zo is het eenvoudiger om te weten wie zijn touw
heeft laten liggen en kan dit de volgende training terug gegeven worden.



Heb je zelf nieuwtjes/weetjes/… die mogen gedeeld worden met de rest van de club ? Stuur
maar door naar : info@sleinsskip.be



Heb je nog vragen ? Mail naar : info@sleinsskip.be

Met dank aan onze sponsors !

