De kerstvakantie zit er weeral op en ondertussen zijn ook de eerste
trainingen van 2018 al achter de rug. Hopelijk hebben jullie een
deugddoende vakantie gehad. We wensen jullie allemaal een
fantastisch 2018 met heel veel leuke sportieve momenten!
Stage van 11/02/2018 tot 16/02/2018 te Heverlee
De stage komt nu wel heel snel dichterbij en wij hebben er alvast
zin in! Hopelijk hebben jullie ondertussen allemaal jullie stageboekje
met alle info ontvangen? Als dit niet het geval is, laat het dan zeker
weten aan je trainster! Meisjes die snel koud hebben, nemen ook
best een lycra mee om in te trainen. Ouders die nog met vragen
zitten, kunnen terecht bij de trainsters.
Mogen wij vragen om zeker de betaling in orde te brengen. Wie niet
betaald heeft, kunnen we niet laten instappen op de bus. Laat ons
dus alstublieft vermijden dat we deze regel moeten omzetten in de
praktijk.
Gelieve ook de medische fiche in te vullen en door te sturen, mocht
je dit nog niet gedaan hebben. Als we niets ontvangen, gaan we er
van uit dat alles ok is.
En tenslotte: heb je zelf een camionette of ken je iemand met een
camionette die zich kan vrijmaken op zondag 11/02 om een deel
van het gerief naar de stageplaats te brengen? Aarzel dan zeker niet
om iets te laten weten via ons gekend emailadres. Je zou er ons een
grote dienst mee bewijzen!
Eerste miniemenwedstrijd 11 februari te Bree
Op zondag 11 februari vindt de, voor sommigen allereerste,
miniemenwedstrijd plaats. De wedstrijd gaat door in zwembad De
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Sprink, Sportlaan 4, te Bree. De meisjes worden verwacht om
onderling het vervoer te regelen en moeten om 8u ter plaatse zijn.
Na de wedstrijd moeten zij direct doorgevoerd worden naar de
Stageplaats in Heverlee. De ouders kunnen dan nog even genieten
van een drankje op onze stageplaats waarna ze terug huiswaarts
keren.
Vrijdag 622 maart: kampioenenviering en geen training
Vrijdag 622 maart gaat de jaarlijkse kampioenenviering door. De
genomineerden zijn het 1ste miniemen-, kadetten-, junioren- en
seniorenteam en Marie, Anabelle, Marieke, Loes, Hannah en
Hélène. Die avond is er geen training en verwachten we de
laureaten en supporters om 19u30 in OC Ter Streye te Sint-Denijs.
Paasvakantie: gewone trainingsuren
Tijdens de paasvakantie gaan de gewone trainingen door zoals
anders.
Luxemburg: 4 - 6 mei
Ook dit jaar gaan we weer naar Luxemburg, dit keer in het weekend
van 4 - 6 mei. De meisjes die hier mee naar toe gaan, zijn:
Preminiemen: Sofia, Siebe, Amélie, Valentine, Lani, Louise, Celest,
Margot
Miniemen: Silke, Lore, Kato, Anne, Chloé L., Hazel, Merel, Fay,
Naomi
Kadetten: Hannah, Hélène, Maryline, Emmylou, Luna, Yoni, Ines,
Maya, Erica, Ellen
Junioren: Loes, Marieke, Rune, Lotte, Yanne
Zaterdag 19 mei: brevettendag, minishow en club-BBQ
Zaterdag 19 mei belooft een drukke dag te worden. Tijdens de
gewone trainingsuren wordt brevet 1, 2 en 3 afgenomen voor de
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meisjes tem groep 3. Concrete info zal later nog volgen op training
en in de ledenbrieven. In de namiddag vindt de minishow plaats
waar de meisjes kunnen tonen wat ze op stage geleerd hebben, met
aansluitend de club-BBQ. We rekenen uiteraard op jullie massale
aanwezigheid op deze leuke dag, maar mocht je toch niet kunnen
deelnemen aan de minishow, gelieve dan zo snel mogelijk je
trainster in te lichten!
Kalender 2018
04/02/2018: VK Junioren te Leuven
11/02/2018: VK Minimene te Bree
11/02-16/02: Stage te Heverlee
11/03/2018: BK Miniemen te La Louvière
01/04/2018: VK Kadetten te Hofstade
22/04/2018: BK Kadetten te Mechelen
01/05/2018: BK Senioren te Zwevegem
04-06/05/2018: Luxemburg cup (pre-)miniemen/kadetten/junioren
19/05/2018: Brevettendag, minishow en BBQ
21/05/2018: BK Junioren te La Louvière
26/05/2018: Recreameeting te Liedekerke (?)
02/06/2018: Vriendjesdag tem groep 3
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