Sleins’Skip
Nieuwsbrief augustus 2016

1. Seizoen 2016 – 2017 staat voor de deur ! !
Beste skippers, beste ouders,
Het nieuwe ropeskippingseizoen staat voor de deur ! De afgelopen weken heeft het bestuur heel wat
voorbereidingen gedaan om het seizoen 2016-2017 voor te bereiden.
Jammergenoeg moeten we afscheid nemen van enkele trainers en trainsters, anderzijds mogen we ook enkele
nieuwe gezichten verwelkomen of opnieuw welkom heten is correcter. Tevens zijn we vooral blij dat het grootste
aantal trainsters op post blijven. Op die manier kunnen we een snelle doorstart maken naar het nieuwe seizoen
toe. Wie ons verliet, wie de nieuwe gezichten zijn kan je verder in deze nieuwsbrief lezen.
Ook bij het bestuur zijn er enkele kleine wijzigingen die we verder in deze nieuwsbrief zullen toelichten.

Heel belangrijk voor alle leden is om zich zo snel als mogelijk opnieuw in te schrijven via onze website :
http://sleinsskip.be/inschrijvingen.html
Verder proberen we nu reeds zoveel mogelijk “belangrijke” data mee te geven voor het seizoen 2016-2017 zodat
jullie reeds een aantal data in je agenda kunnen blokkeren.
Heb je nog vragen na het lezen van deze nieuwsbrief ? Aarzel niet contact te nemen met het bestuur :
info@sleinsskip.be
Veel leesplezier, tot binnenkort en geniet van jullie vakantie !
Het bestuur.
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2. Trainersnieuws
Op het einde van het seizoen kregen we jammer genoeg de melding van twee van onze trainers dat we voor het
volgende seizoen geen beroep meer konden doen op hun diensten.
Langs deze weg willen we vanuit het bestuur en ook in naam van alle skippers Gieljan Baete en Angelique De Smet
hartelijk danken voor hun inzet van de afgelopen jaren.
Gieljan was onze turntrainer en leerde op woensdagnamiddag een aantal nieuwe turntrucks aan onze
competitiespringers.
Angelique was vorig jaar de trainster met de meeste jaren dienst, waardoor het niet onlogisch was dat Angelique
er mee zou ophouden. Angelique was er de laatste jaren steeds bij op Belgische, Europese en
wereldkampioenschappen. Veel skippers leerden heel veel nieuwe zaken bij van Angelique, die de skippers steeds
wist te motiveren om volle inzet te tonen. Angelique bedankt voor de jarenlange inzet binnen de club !
Tevens waren we vooral blij als bestuur dat de meeste trainers en trainsters op post blijven. Dit betekent dat :
Kimberley, Theo, Laure, Marthe, Tine, Manou, Amber, Ellen en Laurena nog steeds met evenveel enthousiasme
zowel de recreanten als de competitiespringers onder hun hoede zullen nemen de komende maanden. Aangezien
we een vrij jonge ploeg trainsters hebben dachten we als bestuur dat het noodzakelijk kon zijn om nog enkele
nieuwe trainsters te zoeken. We zijn dan ook blij en verheugd dat we twee nieuwe gezichten mogen aankondigen.
Margot De Kezel is geen nieuw gezicht in principe, Margot was jaren lid van Sleins Skip en nam deel aan het WK in
Amerika enkele jaren terug. De laatste jaren was Margot actief binnen de Gentse club Sipiro als skipper en
trainster. We zijn dan ook blij dat we terug een beroep kunnen doen op de talenten van eigen bodem want Margot
is afkomstig en woont nog steeds op Sleidinge. Welkom terug Margot ! Bijkomend kunnen we met toch wel enige
fierheid aankondigen dat we een sterke “transfer” gedaan hebben met onze laatste aanwinst. Niemand minder dan
Lode D’hollander mogen we verwelkomen binnen onze club als trainer. Lode is een echt begrip, zeg maar een
echte topper op nationaal en internationaal niveau. Enkele weken geleden behaalde hij nog de 5° plaats op het WK
Rope Skippen in Zweden in de freestyle oefening. Het opnoemen van alle medailles die Lode de afgelopen 10 jaar
behaalde op Belgische, Europese en Wereldkampioenschappen is onbegonnen werk. We raden u aan om Lode eens
aan te spreken en hij zal met veel plezier zijn verhaal van de laatste 10 jaar uit de doeken doen.
Als club zijn we dan ook heel fier dat niet minder dan 9 van onze 11 trainsters reeds deelnamen (en zelfs op het
podium stonden) aan een Wereldkampioenschap !
Klik vlug door naar onze website en je kan ontdekken per groep welke trainsters je volgend jaar kan begroeten !
http://www.sleinsskip.be/
Klik door naar de pagina’s van de recreanten of competitiespringers.
Zoals in de inleiding geschreven hebben we ook binnen het bestuur afscheid moeten nemen van 2 mensen die
reeds vele jaren actief zijn binnen Sleinsskip.
Mieke Dhooge en Claude Bauwens hebben meer dan hun diensten bewezen binnen de club. Mieke eerst als
skipper, nadien als trainster en de laatste jaren als bestuurslid. Claude, haar man is er later bijgekomen en was
actief binnen ons feestcomité. Bij ieder feestje, wedstrijd, … was Claude beschikbaar om een handje toe te steken
en zijn glimlach kregen we er steeds gratis bij. Mieke en Claude hartelijk dank voor de jarenlange inzet !
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3. Kalender 2016-2017
Onderstaand geven we nu reeds enkele data mee die je met stip kan aanduiden in jullie agenda !


Maandag 29 augustus – 19u30 – Refter Bijenkorf Sleidinge - Infoavond voor competitiespringers
Verplichte aanwezigheid van minstens één ouder en skipper. Indien verhinderd graag vooraf een seintje
aan de trainster of het bestuur.



Vrijdag 2 september & zaterdag 3 september – start trainingen voor recreanten.



Competitiespringers worden door hun trainers op de hoogte gebracht.



Zondag 4 september – 13u00 – Sporthal Ertvelde – Sportboem



Zondag 17 september – 15u00 – 17u00 – Bijenkorf Sleidinge – Opendeurnamiddag Sleins Skip

4. Varia


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



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

Met dank aan onze sponsors !
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