BELOFTEN – 1° JAARS te BIERBEEK

Sleins’Skip
Nieuwsbrief maart 2014
BELOFTEN - 2° PLAATS OP HET PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP
Op zondag 16 februari had het beloften meisjesteam (Tine Laureyns,
Amber en Manou Meganck, Laure Vanlerberghe en Marthe Vereecke)
hun provinciale teamwedstrijd.

Op zondag 23/02/2014 stonden de eerstejaars beloften klaar om deel
te nemen aan de teamwedstrijd te Bierbeek, weliswaar buiten
competitie.
De officiële wedstrijd vond de week ervoor plaats, maar 3 van de
skippers hadden toen reuze sneeuwpret op skiklas. Ondanks dat deze
wedstrijd buiten competitie was hebben zij hun uiterste best gedaan!
Zij hebben zelfs hun eigen record voor speed 4 x 30 seconden
gebroken, zij behaalden 305 sprongen!!

Ondanks de tegenslagen die ze de laatste weken kenden wegens
blessures, begonnen ze hun wedstrijd super goed met de eerste
discipline speed waarbij hun persoonlijk record werd verbeterd.
De tweede proef verliep niet echt vlekkeloos, maar de beloften lieten
hun kopjes niet hangen en deden hun freestyle oefeningen SUPER.
Het meisjesteam behaalde een knappe zilveren medaille en
selecteerden hen voor het Belgisch kampioenschap op 16 maart in
Roeselare.
We wensen hen alvast veel succes!

MINI’S
"In onze mini-afdeling zijn wij reeds enkele maanden druk bezig met
de voorbereidingen voor de eerste wedstrijd op 23 maart. Sedert dit
jaar krijgen de skippers een extra pittig programma voorgeschoteld.
Vanaf nu behoort ook double dutch tot één van de disciplines.
Onze mini's lieten zich alvast niet ontmoedigen en staken met veel
enthousiasme hun oefeningen in elkaar. Er zijn ook twee nieuwe
gezichten in onze groep dit seizoen. Frauke en Sarah zijn elke training
van de partij om zich voor te bereiden op hun eerste wedstrijd. We
zijn allen benieuwd naar het resultaat van onze jongste
competitiegroep!
"

RECREANTEN
Na het grote succes en de talrijke opkomst voor de recreacup,
organiseert de club in Ertvelde op zaterdag 29 maart een
brevettenvoormiddag.
Alle skippers krijgen de kans om hun talenten en hun niveau te testen
en te bewijzen.
We hopen op een grote opkomst van alle springers. Er zijn brevetten
voor onze allerkleinsten, maar ook voor de alleroudsten.
Plan dus 29 maart om 9u in je agenda! Tot dan!

VAKANTIEREGELING KROKUSVAKANTIE
zaterdag 1 maart : WEL les
woensdag 5 maart : GEEN les
zaterdag 8 maart : GEEN les
VAKANTIEREGELING PAASVAKANTIE
zaterdag 5 april : WEL les
woensdag 9 en 16 april
zaterdag 12 en 19 april

AANDACHT
Om de trainingen vlot te laten verlopen, vragen we aan de ouders die
tijdens de training wachten, plaats te nemen in de kleedkamer.
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