Sleins’Skip
Nieuwsbrief juni 2016

1. Seizoen 2015 - 2016 … loopt stilaan naar zijn einde …
Beste skippers, beste ouders,
Het seizoen voor onze recreanten loopt op zijn einde.
Op zaterdag 4 juni zal de laatste training doorgaan voor de recreanten.
De competitiespringers worden op de hoogte gebracht door hun trainster.

Wie vragen heeft kan steeds met de trainsters contact opnemen via mail. (bv. Laurena@sleinsskip.be , een
gelijkaardig emailadres is beschikbaar voor alle trainsters – info is ook te vinden op onze website.)
Verder zijn we reeds volop gestart met de voorbereidingen van het volgende seizoen.
Enkele interessante data kan je ook in deze nieuwsbrief terugvinden.
Heb je nog vragen, suggesties over onze werking, aarzel niet en neem contact met iemand van het bestuur of via
mail : info@sleinsskip.be
Verder wensen we alle skippers en trainsters veel succes bij de examen !
Het bestuur.
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Sleins’skip behaalde 3 gouden en 2 bronze medailles op 3 provinciale kampioenschappen
Provinciaal Kampioenschap Miniteams Gent – Single Rope
Op zondag 20 maart stond het Provinciaal Kampioenschap (Oost & West Vlaanderen) op het programma voor de 9
– 10 en 11 jarigen. In de categorie t.e.m. 9 jaar behaalde het team met Anissa Chair en Gitte Schuurmans de
eerste plaats en werden ze Provinciaal Kampioen. Voor deze meisjes was het hun eerste competitiewedstrijd.
Deze wedstrijd bestond uit drie onderdelen :
 2 x 30 sec. speed : bij deze discipline behaalden ze een score van 121 sprongen, goed voor een 3° plaats.
 2 x 30 sec. dubbels : hier behaalden ze een score van 131 sprongen, goed voor een 1° plaats.
 Op de Free-style oefening behaalden ze een 2° plaats.
De samentelling van deze drie oefeningen zorgde ervoor dat ze als Provinciaal Kampioen de gouden medaille mee
naar huis mochten nemen.
Bij de 10-jarigen hadden we één deelnemend team met Maité Criel & Hanne Acke, zij behaalden een knappe 14°
plaats. Bij de 11-jarigen hadden we twee deelnemende teams die respectievelijk de 20° plaats (Siebe Van De
Rostyne en Linde Schuurmans) en 26° plaats (Charlotte Van De Walle, Dorien De Boever en Jille Blondeel)
behaalden.

Provinciaal Kampioenschap Miniteams Deinze - DoubleDutch
Onze mini's hadden op zaterdag 30 april hun double dutch wedstrijd op de kalender staan ! Sleins’skip stelde 3
teams samen om tegen 34 andere teams te strijden om de titel van Provinciaal Kampioen. Deze wedstrijd bestaat
uit drie onderdelen, een opgelegde oefening, double dutch speed en een freestyle oefening.
Het team van Charlotte Van De Walle, Dorien De Boever en Hanne Acke behaalden een 33ste plaats, terwijl het
team van Anissa Chair, Kylie Vossaert en Gitte Schuurmans een mooie 17de plaats in de wacht sleepten.
Het derde team dat bestond uit de skippers Linde Schuurmans, Paulien Verwee en Siebe Van De Rostyne werden
knap 3de en behaalden zo een bronzen medaille. Opnieuw een knappe prestatie van onze kleinste skippers.
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Provinciaal Kampioenschap Minimasters te Ertvelde
Op zaterdag 7 mei 2016 stond voor onze kleinste competitiespringers de derde wedstrijd van het jaar op het
programma. Aangezien deze skippers prima resultaten behaalden op de afgelopen teamwedstrijden en doordat
deze wedstrijden door Sleins’skip werd georganiseerd waren de verwachtingen hoog gespannen.
Maar liefst 160 springers namen het tegen elkaar op in 6 verschillende categorieën.
In de categorie 9 jaar en jonger behaalde Gitte Schuurmans een 24e plaats, Maité Criel een 13e plaats, Anissa Chair
een 5e plaats. Linde Schuurmans behaalde een knappe 1ste plaats en mocht voor eigen publiek de gouden
medaille in ontvangst nemen !
In de categorie 10 jaar behaalde Hanne Acke een 19e plaats, Jill een 16e plaats en Kylie Vossaert een 9e plaats.
Bij jongens werd Siebe Van De Rostyne knap 3e en behaalde zo zijn 2° bronzen medaille op twee weken tijd !
In de categorie 11 jaar behaalde Charlotte een 62e plaats, Paulien een 60e plaats, Dorien een 53e plaats.
Mirte Schuurmans behaalde de 1e plaats en werd zo Provinciaal Kampioen !
Trainsters Laurena Van Leeuwen, Manou Meganck en Amber Meganck waren zeer tevreden met de behaalde
prestaties van hun skippers. Tijdens 3 wedstrijden, 3 gouden medailles en 2 bronzen medailles in de wacht slepen,
hadden zelfs de trainsters niet durven voorspellen !
De ervaring die deze trainsters zelf hebben op Belgische en Internationale wedstrijden is zowel voor de skippers,
trainsters als voor de club heel belangrijk. Op die manier kunnen deze jonge skippers verder ontwikkelen en zien
we hen hopelijk binnen enkele jaren ook schitteren op Belgische of Internationale wedstrijden !
De toekomst van Sleins’skip is verzekerd !
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2. Beloften behalen Zilveren medaille !
Ook onze beloften kwamen de afgelopen weken nog in actie. Op 30 april namen Frauke Van Cauwenberghe,
Daphné Masscho en Yana Willems deel aan het C-kampioenschap te Deinze. Onze skippers behaalden schitterende
resultaten en werden heel knap tweede in hun categorie. Opnieuw stond Sleins’skip op het podium van een
kampioenschap, trainsters Angelique De Smet en Tine Laureyns mochten terecht fier zijn op de prestaties van hun
skippers !

3. INSCHRIJVINGEN 2016 - 2017
Aangezien we reeds gestart zijn met de voorbereidingen voor volgend seizoen is het heel handig om zo snel als
mogelijk te weten welke skippers we volgend seizoen ook mogen verwachten. Op die manier kunnen we de
groepen indelen, de uren en zalen reserveren, trainsters vastleggen, … kortom hoe vlugger we over deze info
beschikken hoe beter we onze voorbereidingen kunnen doen.
Dus mocht je momenteel al zeker zijn, uiteraard hopen we alle skippers volgend seizoen terug te mogen begroeten,
dan kan je nu reeds inschrijven via onze website : http://sleinsskip.be/inschrijvingen.html
Heb je nog vriendjes of vriendinnetjes die ook interesse hebben om te komen, geef gerust hun naam door of
verwijs hen door naar onze website.
Tot volgend seizoen !
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4. Kalender 2016-2017
Onderstaand geven we nu reeds enkele data mee die je met stip kan aanduiden in jullie agenda !

5. 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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