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1. 2015 nadert zijn einde … maar ook in 2016 staan we voor leuke uitdagingen
Beste skippers, beste ouders,
Het ropeskip seizoen draait ondertussen reeds op volle toeren. Alle groepen, zowel competitie- als recreanten
hebben ondertussen hun draai, of moeten we zeggen hun touw gevonden.
Als we even terugblikken op het eerste gedeelte van het seizoen is er terug heel wat gebeurd. Voor de start van het
seizoen was het puzzelen om voldoende trainsters te vinden. Het vinden van een geschikte locatie en tijdstip zodat
alle groepen een plaatsje vonden in het superdrukke schema van iedereen was al een huzarenstuk.
De beloften en junioren deden mee aan de “masters” op het Provinciaal Kampioenschap en enkele springers
selecteerden zich voor het Belgisch Kampioenschap. We waren aanwezig op trainers- en jurycursus, we waren
aanwezig op een infodag van BRSF, … kortom onze skippers, trainsters en ook het bestuur zat niet stil.
Ook de organisatie van de recreacup door Sleins’skip was een schot in de roos. We ontvingen positieve geluiden
van zowel skippers, ouders van Sleins’skip, maar ook van andere clubs en BRSF feliciteerden ons met deze puike
organisatie.
Op 21 november zat het Cultureel Centrum overvol voor een schitterende demonstratie van DDF Crew, een
organisatie van de gemeente Evergem waar ook Sleins’skip aan meehielp.
Je ziet “Sleins’skip” zit niet stil !
Ook voor het einde van 2015 en 2016 hebben we al heel wat plannen… we houden jullie op de hoogte via de
nieuwsbrief, website, facebook, … maar noteer alvast zaterdag 26 december in jullie agenda voor de kersttraining !
Alle details kan je vinden in deze nieuwsbrief en ook alle ouders zijn van harte welkom !
We wensen jullie alvast een prettig eindejaar !
Heb je nog vragen, aarzel niet en neem contact met iemand van het bestuur of via mail : info@sleinsskip.be

2. TRAININGSUREN TIJDENS EXAMENPERIODE & KERSTVAKANTIE
Voor de recreanten is de laatste training op vrijdag 18 december en zaterdag 19 december 2015.
Op zaterdag 26 december KERSTTRAINING voor IEDEREEN
De eerste training van het nieuwe jaar op vrijdag 8 januari en zaterdag 9 januari 2016
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3. Kersttraining – iedereen welkom !

We hopen op een talrijke opkomst van zowel skippers als ouders. We proberen om jullie een gezellige
namiddag en avond te bezorgen met een hapje en een drankje en een gezellige babbel !

4. RECREACUP
In het weekend van 24-25 oktober vonden meer dan 200 recreatieve skippers de weg naar Ertvelde om deel te
nemen aan de recreacup.
In de voormiddag was er de buttonvoormiddag waar iedereen probeerde om zoveel mogelijk buttons te
verzamelen.
In de namiddag legden de skippers 8 verschillende proeven af. (speed, verrassingsproef,…)
Enkele Sleins’ skip skippers werden zelfs proefwinnaars!
We kunnen terugblikken op een tof weekend.
Aan alle deelnemers PROFICIAT!
Foto’s zijn te vinden op onze website : www.sleinsskip.be
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5. ZOMERKAMP ROPE SKIPPING
Tijdens de zomervakantie gaat een 5-daags rope skipping kamp voor 10-14 jarigen door in Blankenberge (18-22/7).
Onder begeleiding van ervaren en gekwalificeerde trainers staat een gevarieerd rope skipping aanbod op het
programma.
Heb jij ook zin in 5 dagen plezier en ontelbare nieuwe skills?
Praktische info te vinden op www.brsf.be /recreatie/sportkampen
Schrijf je dan nu in via info@brsf.be.

6. Varia


Veel succes aan alle studenten met de examens die gestart zijn of voor de deur staan ! Go for it !



De bestelde clubkledij is geleverd. De kledij zal na ontvangst van het verschuldigde bedrag op onze rekening
uitgedeeld worden aan de skippers.



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



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.

Met dank aan onze sponsors !
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