Sleins’Skip
Nieuwsbrief augustus 2015

1. Het nieuwe Rope Skip seizoen staat voor de deur ! !
Beste skippers, beste ouders,
De vakantie gaat de laatste fase in. Jammer maar helaas komt september al in het vizier. Ook binnen het bestuur
hebben we genoten van een deugddoende vakantie maar niettegenstaande hebben we ook al heel wat
voorbereidingen achter de rug voor het nieuwe seizoen.
Deze nieuwsbrief staat dan ook bijna volledig in het teken van het nieuwe seizoen. Lees alles aandacht en neem
zeker eens een kijkje op onze vernieuwde website… hier kan je ook alle info vinden.
Heb je nog vragen, aarzel niet en neem contact met iemand van het bestuur of via mail : info@sleinsskip.be

2. Europees Kampioenschap Rope Skipping in Duitsland op 1 en 2 augustus 2015.
Op zaterdag 1 en zondag 2 augustus organiseerde Duitsland het Europees Kampioenschap Rope Skipping in Idar
Oberstein. Niet minder dan 700 skippers uit 15 verschillende landen namen deel aan deze wedstrijd.
Vanuit Sleins’skip hadden we één deelnemer, met name Thibo Praet. Thibo deed mee aan de discipline 3 min.
Speed.
Onder leiding van trainsters Angelique De Smet verbeterde Thibo zijn persoonlijk record op de 3 min speed en
behaalde hij 391 sprongen. Een hele mooie prestatie en een hele ervaring voor Thibo op een internationaal
tornooi.
Op hetzelfde tornooi deed onze Trainster Laurena Van Leeuwen mee bij de +15. Laurena zette een prachtprestatie
neer en behaalde bij de meisjes +15 jaar een tweede plaats. Vanuit Sleins’skip willen we Laurena een dikke proficiat
wensen voor haar inspanningen en behaalde zilveren medaille !
Het komende jaar zal Laurena i.s.m. Ellen en Angelique deze internationale ervaring trachten over te brengen op
onze Sleinse Skippers.

1

3. Seizoen 2015-2016 : alles te vinden op onze website … www.sleinsskip.be
Het nieuwe seizoen staat voor de deur en (bijna) alle voorbereidingen zijn getroffen. De groepen zijn grotendeels
bepaald, de trainingsuren en –lokaties zijn geboekt, … kortom wij zijn er volledig klaar voor.
Ook het bestuur kreeg een aantal nieuwe gezichten, alsook de trainersgroep ziet er een beetje anders uit.
TRAINSTERS
Vooreerst wensen we trainsters te bedanken die besloten hebben om te stoppen met training geven binnen de
club. Mieke Verstraete, Jana Verbeke, Julie Verschueren, Karen Reyniers en Melissa Camerlinck hartelijk dank voor
de geleverde inspanningen de afgelopen jaren !
Verder verwelkomen we een aantal nieuwe trainsters die alleen of samen met andere trainsters bepaalde groepen
zullen begeleiden. Dit zijn : Theo De Craene, Sofie Emmaneel, Marthe Vereecke, Laure Vanleberghe, Tine Laureyns,
Amber Meganck en Manou Meganck. We hopen door het inschakelen van deze jongeren een brede basis te leggen
om de komende jaren voldoende trainerspotentieel te hebben. Wie welke groep zal trainen/begeleiden kan je
allemaal vinden op onze nieuwe website : www.sleinsskip.be

GROEPEN - INSCHRIJVINGEN - LIDGELD
Vanaf vandaag zijn alle groepen, trainingsuren en –lokaties beschikbaar op onze website.
Surf vlug naar : www.sleinsskip.be
Je zal zien dat we voor de recreanten starten met de trainingen op vrijdag 18 of zaterdag 19 september.
De competitiespringers worden door de trainsters zelf op de hoogte gebracht.
Vergeet aub niet om je opnieuw in te schrijven… dit kan ook via onze website.
Ook alle info over het lidgeld, hoe en wanneer te betalen staat vanaf heden op onze website.
Ken je vriendjes of vriendinnetjes die ook willen starten met ropeskipping binnen onze club ? Aarzel niet en verwijs
hen door naar onze website of geef de contactgegevens door aan iemand van het bestuur of mail naar
info@sleinsskip.be
KALENDER
Op onze website hebben ook een jaarkalendar beschikbaar gesteld … bezoek regelmatig deze pagina en vindt er
alle belangrijke data !
BESTUUR
Ook binnen het bestuur van Sleins’skip zijn er enkele wijzigingen. We bedanken Melissa Camerlinck, Stefan Arickx
en Greet Cousyn voor hun jarenlange inzet. Hun inzet voor Sleins’skip de afgelopen jaren heeft er toe bijgedragen
dat onze club stelselmatig werd uitgebreid en vooral een leuke, ontspannende en leerrijke omgeving was voor onze
skippers.
Tevens zijn er enkele nieuwe gezichten die de komende weken, maanden en jaren hopelijk onze club zullen
versterken. We verwelkomen Gunther Ongena en Christian Dujardin binnen het bestuur. Op onze vernieuwde
website kan je alle details vinden.

4. Varia




Heb je nog vragen ? Mail naar : info@sleinsskip.be
Heb je suggesties of ontdek je foutjes op onze website … stuur ze allemaal door naar : info@sleinsskip.be
Heb je info/foto’s/… stuur ze gerust door naar info@sleinsskip.be en we proberen ze in te passen op onze
website.
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Met dank aan onze sponsors !
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