Sleins’Skip
Nieuwsbrief november 2016

1. Clubfeest … nog niet ingeschreven ?
Beste skippers, beste ouders,
Volgende week zondag gaat ons clubfeest door ! De inschrijvingen lopen vlot binnen, momenteel zijn we reeds met
150 aanwezigen. Ben je nog niet ingeschreven … haast je naar de website en schrijf vlug in !
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2. Wedstrijdverslagen
Het weekend van 29-30 oktober was heel belangrijk voor de junioren en beloften (Fee Demets, Bauwke
Ongena, Elise Verdegem en Bauke Lippens). Ze konden hun inzet eindelijk bewijzen op deze individuele
wedstrijd. Ze hebben zeer mooie resultaten behaald ondanks dat de zenuwen er bij de een meer aanwezig
waren dan bij de ander. Niet alle onderdelen waren even goed verlopen, maar op het eindresultaat zijn de
skippers en de coaches zeer fier! Van de 78 skippers bij de junioren behaalde Fee een 31ste plaats, Elise een
41ste plaats en Bauwke mocht het podium vervolledigen met een mooie 3e plaats! Bauke Lippens mocht terecht
trots zijn met haar 35ste plaats, bij de beloften waren er maar liefst 91 skippers. Een dikke proficiat aan alle
skippers!
Dit weekend vond het PK B masters plaats in Gent. Onze skippers deden het één voor één fantastisch!
Onze skippers wisten een aantal medailles in de wacht te slepen!
Hieronder een overzicht van de resultaten:
15+:
Elise 41e - Fee 31e - Manou 19e - Bauwke 3e plaats! Bronzen medaille!
Beloften:
Charlotte 84e - Pauline 71e - Dorien 65e - Frauke 40e - Bauke 35e - Daphné 30e - Yana 23e - Siebe 1e plaats!
Gouden medaille!
Proficiat aan alle skippers en coaches! Ook willen we onze supporters bedanken voor de talrijke opkomst!
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3. Clubkledij
Zoals elk jaar kunnen jullie terug clubkledij bestellen.
We wensen de clubkledij dit jaar dan ook begin december geleverd zien. Er gaat immers steeds een ruime periode
tussen de bestelling en het afleveren van de kledij
Ons clubuniform bestaat uit:
 een T-shirt Sleins’ Skip
 een zwarte short
 een sweater Sleins’ Skip
Wij bieden de mogelijkheid tot aankoop van:
 T-shirt voor de prijs van € 10
 short voor de prijs van € 20
 sweater voor de prijs van € 30
T-shirts zijn beschikbaar in de maten

5/6

7/8

9/11

12/13

Shorts zijn beschikbaar in de maten

8J

10J

12J

14J

7/8

9/11

12/14

Sweater zijn beschikbaar in de maten 5/6

16J

S

M

L

XL

34

36

38

40

S

M

L

XL

Je kan de bestelling doormailen naar info@sleinsskip.be met vermelding van naam skipper + de maten van de te
bestellen kledij.
De betalingen dienen te gebeuren op het rekeningnummer BE67 8908 7412 1187 met vermelding van de naam
skipper + groep.

4. Recreacup – 26 november te Nevele


Niet alleen voor onze competitiespringers zijn er wedstrijden maar ook voor onze recreanten organiseert
BRSF de jaarlijkse “recreacup”. Deze gaat te Nevele op 26/11 en dit voor de skippers met geboortejaar
2006 tem 2009 en op 27/11 voor geboortejaar 2005 en vroeger.



Starten doen we tussen 12u en 13u. De buttonafname is gratis, voor de recreacup zelf dient er 5€ betaald
te worden aan de trainster. Het vervoer is onderling af te spreken.

5. Varia




We stellen de laatste weken vast dat de stiptheid van onze skippers niet altijd evident is. Mogen we nogmaals
een oproep doen aan alle skippers en ouders aub ?
o

Indien je niet aanwezig kan zijn op training de trainster zo snel mogelijk op de hoogte te brengen ?
Zeker voor de competitiespringers en de trainingen voor de teamwedstrijden is het cruciaal te weten
wie aanwezig zal zijn en wie niet.

o

Indien je toch te laat zou zijn ook dan de trainster te verwittigen aub !

Alvast dank voor jullie medewerking !
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Heb je zelf nieuwtjes/weetjes/… die mogen gedeeld worden met de rest van de club ? Stuur maar door naar :
info@sleinsskip.be



Heb je nog vragen ? Mail naar : info@sleinsskip.be

Met dank aan onze sponsors !
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