Sleins’Skip
Nieuwsbrief mei 2014
BREVETTENDAG
Op zaterdag 29 maart vond de allereerste brevettenvoormiddag van
Sleins’skip plaats. Een veertigtal skippers gaven een hele voormiddag
het beste van zichzelf om zoveel mogelijk brevetten en buttons te
behalen in verschillende categorieën. Zo stonden onder andere single
rope, double dutch, 2 people 1 en chinese wheel op het programma.
Er waren brevetten voorzien voor elk niveau, zowel voor de jongste
als voor de oudste skippers was het een hele uitdaging om zoveel
mogelijk brevetten te verzamelen.

De trainsters hadden de uit te voeren trucs niet makkelijk gemaakt,
maar de vele trainingsuren die de skippers dit jaar al achter de rug
hebben, leverden uiteindelijk toch voor iedereen een aantal brevetten

op. Bij elk brevet hoorde ook een mooie button die de skippers met
veel trots op hun ropeskippingtas kunnen spelden. Ook speed en
doubles stonden op het programma. Per leeftijdscategorie kregen de
drie beste skippers een mooie button. De tijd vloog voorbij en na twee
uur intensief springen, kregen de skippers en de juryleden
welverdiende rust bij een drankje.
Intussen gingen de trainsters aan de slag om alle brevetten te
schrijven. En geloof ons, dat waren er heel wat. Om 12 uur kregen alle
skippers hun brevetten en buttons en er werd druk vergeleken wie
welke brevetten en welke buttons had gehaald. Na een leuke
voormiddag vol ropeskipping keerden de skippers moe maar voldaan
terug naar huis.
Bij deze willen we ook nog eens alle juryleden en medewerkers
bedanken voor hun inzet en tijd. Zonder hen was de brevettendag
nooit mogelijk geweest.

MINI’S
Op 23 maart deden de mini's mee aan de provinciale teamwedstrijd in
Oostende. De dag was opgesplitst in 2 delen: een double dutch en een
single rope wedstrijd. Het was de eerste keer dat de mini's van Sleins'
skip zich waagden aan een double dutch contest. Iedereen was een
beetje zenuwachtig (ook de trainster), maar onze skippers
bemachtigden uiteindelijk een 13de en 22e plaats. Niet slecht voor
een eerste keer!
In de namiddag ging de single rope wedstrijd van start. Voor een
aantal springers was dit een eerste kennismaking met het
wedstrijdgebeuren. De concurrentie was niet te onderschatten, maar
onze skippers deden hun uiterste best. Bij de categorie van de 10jarigen eindigde team Sleins' skip op een mooie 6de plaats. Bij de de
11-jarigen eindigden onze teams op de 27e en 30e plaats.

BELOFTEN MEISJES GESELECTEERD VOOR HET YOUTH TOURNAMENT
IN HONG KONG
De beloften meisjes van Sleins’ skip met Tine Laureyns, Amber en
Manou Meganck, Laure Vanlerberghe en Marthe Vereecke namen
zondag 16 maart deel aan het Belgisch Kampioenschap rope skipping
in Roeselare.
Het kampioenschap waar de 14 beste beloften teams van België tegen
elkaar strijden voor een ticket naar Hong Kong.
Voor deze skippers was het een eerste deelname aan een BK, na hun
prachtige prestatie op het Provinciaal kampioenschap.
Ook hier scoorden ze goed en behaalden de bronzen medaille en hun
ticket voor het Youth Tournament in Hong Kong dat eind juli plaats
heeft.
We duimen alvast voor deze unieke ervaring.

De teamwedstrijd van het seizoen was snel voorbij en we bereiden
ons al volop voor op de individuele wedstrijd op 10 mei. Het belooft
een leuke dag te worden in de sporthal van Ertvelde. Deze wedstrijd
wordt georganiseerd door eigen club en onze skippers hopen alvast
op een aantal echte Sleins' skip supporters!"

SNOEPJESVERKOOP
Onze beloften die geselecteerd zijn voor het Youth Tournament in
Hong Kong verkopen snoepjes.
Zij zullen op woensdag mei 15 en zaterdag 18mei langs komen in de
les bij de recreantengroepen.
Wie hun graag wil steunen kan dan een zakje (of meerdere zakjes)
kopen : 1 zakje voor 3 euro, 2 zakjes voor 5euro.
Alvast bedankt om onze skippers te steunen.
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LANGSTE EREHAAG “KOM OP TEGEN KANKER” IN EVERGEM
Op zondag 1 juni 2014 ontvangt Evergem de deelnemers van de
1000km van Kom op tegen Kanker. De burgemeesters van de vier
gemeenten die een middagstop organiseren hebben elkaar
uitgedaagd om samen met hun inwoners de langste erehaag te
vormen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te
mobiliseren om de “trappers voor het goede doel” toe te juichen
wanneer ze aankomen in Ertvelde.
Ook wij van Sleins’ skip willen daaraan deelnemen en roepen al onze
springers om op deel uit te maken van die langste erehaag.
Wij verzamelen om 11.15u aan de sporthal in Ertvelde (erehaag wordt
opgesteld om 11.30 en zal ongeveer een uurtje duren). Mogen wij
vragen om in clubkledij te komen, dan staan we ook als club in de
kijker. Er is aan de aankomstplaats een middagdorp ingericht met
muziek, kleine shows, springkastelen, grime, eten en drinken. Dus
voor ieder wat wils om er een fijne middag te beleven.

Hopelijk met zijn allen tot dan!
BELANGRIJKE DATA ! ! !


Er is GEEN les op zaterdag 10 mei wegens de organisatie van
de wedstrijd voor de mini’s. Alle supporters zijn welkom in het
sportcentrum Hoge Wal te Ertvelde.


De laatste lessen voor de recreanten zijn voorzien op vrijdag
30 mei 2014.

De competitiespringers worden door de trainster op de
hoogte gebracht van de laatste les.
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Nieuw seizoen start op zaterdag 20 september 2014.



Opendeurnamiddag op zaterdag 13 september met
gelegenheid tot inschrijven voor nieuwe leden.

