Sleins’Skip
Nieuwsbrief februari 2015

Inleiding …
Beste ouders,
Via deze weg informeren we ouders en skippers over het reilen en zeilen in onze club.
Ook deze nieuwsbrief staat vol met nuttige informatie en tips voor skippers en ouders.
Vooral praktische info omtrent trainingsuren tijdens de krokusvakantie, info omtrent het Provinciaal
Teamkampioenschap dat de club zelf organiseert op zaterdag 7 en 8 maart in Ertvelde, alsook veel meer info
omtrent het evenement van het jaar … The Rope Skip Oscars.
Lees deze nieuwsbrief dan ook volledig.
Heeft u nog vragen dan kan u steeds contact opnemen met de trainstsers of met de club op : info@sleinsskip.be

1. Vakantieregeling krokusvakantie
Recreanten
GEEN les van woensdag 18 februari tot en met zaterdag 21 februari 2015
Competitie
De competitiespringers worden door de trainsters op de hoogte gebracht van de uurregeling tijdens de vakantie.

2. Provinciaal teamkampioenschap Ropeskipping in Ertvelde op 7 & 8 maart 2015
Op zaterdag 7 en zondag 8 maart 2015 organiseert Sleins’ Skip het provinciaal teamkampioenschap Rope-skipping
voor 15+ en beloften in de sporthal van Ertvelde.
Ons Beloftenteam (Tibo, Fee, Bauke, Elise, Bauwke) en ons Juniorenteam (Tine, Laure, Marthe, Manou, Amber) zijn
volop aan het trainen om een schitterende prestatie neer te zetten. Aangezien dit een ‘thuismatch’ is zijn de
verwachtigen hoog gespannen en doen ze een warme oproep aan alle skippers van Sleins’skip om hen te komen
aanmoedigen. Het is een unieke kans om de competitiespringers eens aan het werk te zien !
Tine, Laure, Marthe, Manou en Amber kan je aan het werk zien op zaterdag 7 maart om 09.00 uur, 09.30 uur,
10.50 uur, 11.30 uur, 12.30 uur en 13.10 uur.
Tibo, Fee, Bauke, Elise en Bauwke kan je aan het werk zien op zondag 8 maart om 10.00 uur, 10.30 uur, 11.40 uur,
12.30 uur, 14.00 uur en 14.50 uur.
Uiteraard vraagt een dergelijke wedstrijd heel wat voorbereiding maar dit is grotendeels afgewerkt.
Niettegenstaande zijn we zowel voor zaterdag 7/3 als voor zondag 8/3 nog op zoek naar heel wat helpende
handen.
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U moet weten dat er op zaterdag 7 maart maar liefst 40 teams (5 springers per team = 200 springers) deelnemen
en op zondag 8 maart 24 teams (5 springers per team = 120 springers). Tel daarbij nog een 25-tal juryleden, heel
wat supporters, familie, vrienden, … en je beseft dat er heel wat volk aanwezig zal zijn in de sporthal van Ertvelde.
Het zou voor de club maar zeker en vast ook voor de springers een ondersteuning zijn mocht u op zaterdag en/of
op zondag een klein beetje tijd willen vrijmaken om een helpende hand uit te steken.
We zijn op zoek naar mensen die op zaterdagmorgen de sporthal in Ertvelde ombouwen tot een rope-skipping
terrein waar de skippers hun verschillende oefeningen kunnen doen, waar een jury kan zetelen. We moeten
stoelen en tribunes plaatsen om al de toeschouwers een plaatsje te kunnen geven. Dit start op zaterdag vanaf
06.30 uur t.e.m. 08.30 uur.
Tijdens de wedstrijd hebben we tal van mensen nodig die een uurtje willen bijspringen bij volgende taken : mensen
aan de inkom, mensen die drankbonnetjes verkopen, mensen die belegde broodjes willen smeren, hot-dogs en
taartjes verkopen, … en dit zowel voor zaterdag en zondag.
Op zondagavond zoeken we dan nog een aantal ouders die willen helpen opruimen, dit ook zal een tweetal uur
duren.
Daarom willen we vanuit het bestuur, de trainsters, de skippers alsook vanuit de werkgroep Evenementen graag
een oproep doen voor de mensen die graag een handje helpen.
Gelieve onderstaand strookje af te geven tegen 21 februari of gewoon een mailtje te sturen naar :
info@sleinsskip.be
Alvast bedankt aan alle helpende handen!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik wil graag helpen op :
o Zaterdag 7 maart
o Zondag 8 maart

van ____ uur tot ____ uur
van ____ uur tot ____ uur

Naam: _________________________________________ Telefoon: ___________________________
Ouder van (skipper): __________________________________________________________________
Wil helpen bij :
o
o
o
o
o

Zaterdagmorgen bij de opbouw
Catering
Bonnetjesverkoop
Inkom
Zondagavond bij het afbreken en opruimen

Alvast dank voor jullie medewerking !
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3. Juniorenteam Sleins’skip – Evergems Jeugdsportleaureat 2014
De Raad van Bestuur van de Gemeentelijk erkende sportraad Evergem heeft ons Junioren team met Tine Laureyns,
Amber en Manou Meganck, Laure Vanlerberghe en Marthe Vereecke uitgeroepen tot jeugdsportlaureaat 2014.
Ook trainster Laurena Van Leeuwen wordt gehuldigd voor haar prestaties in 2014.
Deze huldiging gaat door op zondag 15 februari in het CC te Sleidinge om 19.00u.
Het Juniorenteam wordt gehuldigd voor de verschillende medailles die ze behaalden als beloften in 2014 op
provinciale, nationale wedstrijden en het WK in Hong Kong. Onderstaand een kort overzicht van de behaalde
prestaties in 2014.


Op het Provinciaal kampioenschap te Dendermonde op 16 februari 2014 behaalden ze :
o 1° plaats op de discipline “4x30sec speed”
Met een resultaat van ‘334’ sprongen behaalden ze een nieuw Belgisch record.
o 2° plaats op de “overall”.
o 2° plaats op de “Free Style Double Dutch met 3”.
o 3° plaats op de “Free Style Single Rope met 4”.



Op het Belgisch Kampioenschap te Roeselare op 16 maart 2014 behaalden ze
o 1° plaats op het op de “4x30sec speed”.
Met een resultaat van ‘339.5’ sprongen verbeterden ze hun eigen Belgisch record.
o 1° plaats op de “Free Style Single Rope met 4”
o 3° plaats op de “Free Style Double Dutch met 3”.
o 3° plaats op het op de “overall”.



Op het Wereldkampioenschap – Youth Tournament te Hong Kong op 29 juli 2014 behaalden ze
o 3° plaats op het op de “overall”.
o Verbeterden ze voor de derde maal dit jaar hun eigen Belgisch record op de “4x30 sec speed” met 345 sprongen.
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4. 15 jaar Sleins’skip wordt gevierd met een heus spektakel - The Rope Skip Oscars …
… een werveldende show die u niet mag missenop vrijdag 1 mei 2015 !
Onze recreanten groepen zijn volop aan het trainen voor onze show.
Indien uw zoon of dochter NIET kan deelnemen op 1 mei (wat bijzonder jammer zou zijn), gelieve dit zo snel
mogelijk te laten weten aan de trainster.
De trainsters vragen om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op training zodat de voorbereiding optimaal kunnen
verlopen. Het is niet altijd gemakkelijk een formatie te oefenen wanneer er een schakel ontbreekt, vandaar de
belangrijkheid van aanwezigheid.
Op dinsdagavond 14/4 vanaf 17.30 uur zal een eerste generale repetitie doorgaan in de sporthal van Ertvelde.
De recreanten groepen komen dan op verschillende tijdstippen, dit zal ongeveer een half uurtje duren.
We willen de skippers eens laten oefenen op een groter terrein in de juiste formatie.
De exacte uren wanneer uw skipper aanwezig hoef te zijn, zal nog door de trainster medegedeeld worden.
Op 1 mei is er eveneens een GENERALE repetitie om 13.30h in de sporthal te Evergem.
Gelieve dan ook al rekening te houden dat de skippers op 1 mei beschikbaar moeten zijn vanaf 13.30 uur tot het
einde van de show ! We hopen op uw begrip en uw aanwezigheid!
Voor deze niet te missen show, uniek in de streek mogen we toch wel zeggen, start de kaartenverkoop binnenkort.
Vanaf 15 februari tot 15 maart kan u de toegangskaarten aankopen bij de trainster na de trainingen.
Kostprijs : 10€ (vanaf 12 jaar), kinderen (7€). Om alles vlot te laten verlopen, graag contant geld meebrengen aub.
Wie via mail wenst te bestellen kan dit doen op : info@sleinsskip.be of 0479 33 48 61.
We hopen op een talrijke opkomst voor deze feestelijke avond !
De werkgroep Feestelijkheden (Marnix, Gunther, Christian, Sander, Claude, Dries en Koen)
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5. Goede afspraken maken goede vrienden
We vinden het als club uiterst belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden.
Goede afspraken maken het voor trainster en skipper eenvoudiger om de trainingen vlot te laten verlopen.
We verwachten de skipper ten laatste 5 minuten voor aanvang op de training. De opwarming is een belangrijk
onderdeel van de training dat niet mag gemist worden. Het is voor de trainster niet aangenaam als er tijdens de
opwarming nog skippers binnenkomen.
Op tijd komen is dus de boodschap!
We vinden het zeer belangrijk dat iedereen respect heeft voor lesgevers, mede-skippers en het clubmateriaal.
Het is VERBODEN om op de klimrekken te klimmen, wanneer dit geen deel uit maakt van de les.
Draag aangepaste sportkledij waarin je gemakkelijk kan bewegen. Jeansbroeken, kleedjes, rokjes, ballerina’s,…
worden niet tot de sportkledij gerekend.
Gelieve de sportschoenen bij aanvang van de les in de kleedkamer aan te trekken. Het is immers gevaarlijk bij
regenweer, met natte schoenzolen de zaal te betreden.
Clubkledij wordt door de club aangeboden, maar is geen verplichting!
We hopen op jullie medewerking !

Handige weetjes en nuttige data



Sinds kort hebben we een facebook pagina! https://www.facebook.com/sleinsskipsleidinge



Neem af en toe eens een kijkje op onze website : http://www.evergem.be/vereniging/154/sleins-skip



Zondag 15 februari – 19.00 uur – CC. Stroming - huldiging jeugdsportlaureaat



Vanaf 15 februari start kaartenverkoop – The Rope Skip Oscars – info@sleinsskip.be



Woensdag 18 februari tot en met zaterdag 21 februari 2015 – geen training voor recreanten



21 februari – uiterste datum voor binnenbrengen briefjes “wie helpt een handje op het PK”



7 en 8 maart 2015 - Provinciaal teamkampioenschap voor 15+ en beloften in de sporthal Ertvelde.



15 maart – afsluiten kaartenverkoop – The Rope Skip Oscars



1 mei 2015 : 15 jarig bestaan Sleins’ skip. Noteer deze datum alvast in de kalender. We beloven een
spectaculaire show!

Met dank aan onze sponsers !
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