
 

KBC Verzekeringen Vandemeulebroecke bvba - Kortrijk- Bellegem - 056/224855 
 

 

Het seizoen zit er weeral bijna op. Nog een maand alternatieve 

trainingen in juni, de examens op school en dan volgt een 

welverdiende vakantie. 2016-2017 was opnieuw een rijk gevuld jaar 

met het inspirerende bezoek van de Spaanse trainster Laura, de vele 

wedstrijden, een toffe stage en de grote show als hoogtepunt.  We 

behaalden ook dit jaar in alle categorieën mooie resultaten waar 

jullie terecht trots op mogen zijn! We hebben ondertussen terug 

een grote groep van jonge, gedreven meisjes klaar staan, dus we 

zijn ervan overtuigd dat we ook in de komende jaren verder kunnen 

meedraaien op het hoogste niveau. Door naast die competitie ook 3 

recreagroepen aan te bieden, proberen we er voor elk type sporter 

iets leuks van te maken. 

In ieder geval: we hopen dat jullie er allemaal een tof en verijkend 

jaar hebben op zitten en wij kijken er dan ook heel erg naar uit om 

jullie in september terug te zien. Geniet van de vakantie en tot dan! 

Trainingen vanaf 6 juni 

Training op dinsdag in Harelbeke en op donderdag in Avelgem gaan 

gewoon door zoals anders. Training op donderdag en vrijdag in 

Zwevegem gaan NIET door, behalve op 29 en 30 juni, dan is er terug 

gewone training. De trainingen op zaterdag gaan door, maar er 

wordt niet gezwommen en iedereen brengt turngerief en 

sportschoenen mee.  

Groepsverdeling 2017-2018 

De groepsverdeling voor volgend jaar zal in de loop van de maand 

juli op de website aangekondigd worden. Om een goede 

groepsverdeling te kunnen opstellen is het belangrijk dat we op 
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voorhand weten of je volgend jaar verder doet met waterballet en 

of je eventueel kiest voor recrea ipv competitie. Gelieve dus voor 

het eind van de maand je huidige trainster hiervan op de hoogte te 

brengen. Als we niets horen, gaan we er vanuit dat alles hetzelfde 

blijft zoals afgelopen jaar. Alvast bedankt om ons hierover te 

informeren! 

Start nieuw seizoen 

De laatste week van augustus is er reeds opnieuw training voor de 

competitiegroepen. Dit gaat dus al over de NIEUWE groepen, maar 

samen met de groepsverdeling zal nog eens duidelijk 

gecommuniceerd worden wie aanwezig moet zijn. De eerste 

training voor iedereen gaat door op zaterdag 2 september. 

Vergeten jullie ook niet om reclame te maken bij jullie vriendinnen, 

nichtjes, buurmeisjes,…voor onze initiatielessen in september? Alle 

info staat in de flyer in bijlage.  

Enkele belangrijke data 

Noteer zeker ook al in je agenda: 

- Spaghetti-avond: zaterdag 14 oktober 

- Klaaskoekenverkoop: zaterdag 18 november 

- Stage: 11/2/2018 – 16/2/2018 

- Minishow mét barbecue: zaterdag 19 mei 2018 


