Selectiegroepen
ROPE SKIPPING
INFOBROCHURE 2020-2021

BELANGRIJKE DATA SEIZOEN 2020-2021
• Inschrijvingen wedstrijdgroepen:
Tijdens de lessen: wordt meegedeeld door de trainsters.
• Inschrijvingen Recrea		
zaterdag 3 oktober & zaterdag 10 oktober
zie website voor uurschema
• Pizzaverkoop: 28 november 2020
• Sint: 5 december 2020
• Kamp wedstrijdgroepen: 19 tot 21 december 2020
• Restaurantdag: 31 januari 2021
• Turnfeest: 6 maart 2021
• Quiz: 1 mei 2021
•Afsluitdag: 19 juni 2021
* alle data onder voorbehoud.

Op de hoogte blijven?
Op onze facebookpagina vindt u alles over het reilen en zeilen
van de club: www.facebook.com/gymwesterlo
www.gymwesterlo.be
info@gymwesterlo.be

Misschien spring je al jaren bij een selectiegroep rope skipping van
Gym Westerlo, of misschien ben je net nieuw.
We wensen je in ieder geval van harte welkom en we hopen dat je een leuk,
leerrijk en sportief jaar tegemoet gaat !

WAT IS ROPE SKIPPING?
Letterlijk vertaald uit het Engels betekent Ropeskipping ‘touwtje springen’.
Het is echter heel wat meer dan zomaar touwtje springen. Ropeskipping kan zowel
individueel als in teamverband beoefend worden. Het is een sensationele, spectaculaire
vorm van touwtje springen waarin allerlei variaties en skills in één of meerdere touwen
worden uitgevoerd.
Er worden verschillende disciplines beoefend zoals: single rope, single dutch, double
dutch, Chinese wheel, 2 people 1, long rope …

DEMOTEAM

VOOR DE VOLGENDE GROEPEN KAN JE GESELECTEERD WORDEN:
Skip-talentjes I Wedstrijdgroep -15 jaar | Recrea B
Wedstrijdgroep +15 jaar I Demoteam

1. SKIP-TALENTJES :
Springers van deze groep nemen deel aan recreatieve wedstrijden: drie recreacups en een
challengeday. Deze groep is ideaal om al wat demo-en wedstrijdervaring op te doen ter
voorbereiding op een selectie voor de demogroep of de wedstrijdgroepen. Leeftijd maakt
hier ook helemaal niet uit, iedereen die wil doorstromen naar de demo- of wedstrijdgroep is
hier welkom.

Hoofdleerkracht :
Natasja Glassée
Gsm 0474 41 33 77
Email natasja.glassee@telenet.be
		

SKIP-TALENTJES

Trainingsuren
Woensdag: 18u00 tot 19u00 > Sportarena in het Sporta-centrum Tongerlo
Zaterdag : 10u00 tot 11u00 > sportzaal Middenschool Westerlo: Het Rietje
Verplichte materialen en kledij
Single rope met lange (9 euro) of korte handvaten (6 euro) - Blokjestouw (13 euro)
- Speedtouw (17 of 24 euro) - Goede sportschoenen (die geen zwarte strepen maken)
- wedstrijd-outfit
Regels van de groep
- Je start elke training met gepaste schoenen en kledij en je haar is netjes bij elkaar.
- Je bent hier deel van een team, minstens 90% aanwezigheid op de trainingen is een must.
- Bij afwezigheid dient de hoofdleerkracht tijdig op de hoogte gebracht te worden.

Lidgeld

130,- euro voor seizoen 2020-2021
INSCHRIJVEN: ZATERDAG 3 OKTOBER & 10 OKTOBER VAN 13U30-15U30.

Betalen kan via Payconiq, overschrijving vooraf of cash (gepast).

2. WEDSTRIJD -15
In deze groep werken we samen met talentvolle skippers naar wedstrijden toe. Voor de
mini-skippers (tot en met 11 jaar) is er een teamwedstrijd single rope, een teamwedstrijd double dutch en een individueel kampioenschap waar ze aan deelnemen. Voor de
beloften (skippers van 12 tot en met 14 jaar) is er een teamwedstrijd voor 4 personen
met single rope en double dutch proeven en een individuele wedstrijd.
Tijdens deze wedstrijden wordt hun snelheid, uithouding en techniek
getest tijdens speedproeven en freestyles.

Hoofdleerkracht :
Natasja Glassée, Gsm 0474 41 33 77
			Email natasja.glassee@telenet.be
		

Trainingsuren
Woensdag: 19u00 tot 20u30 Sportarena in het Sporta-centrum Tongerlo
Zaterdag:
11u00 tot 13u00 Sportzaal Middenschool Westerlo: Het Rietje
Verplichte materialen en kledij
-12 jaar: Single rope touw (6 euro) - Blokjestouw (13 euro) - Speedtouw (17 of 24 euro)
+12 jaar: Single rope touw (9 euro)- Blokjestouw (15 euro) - Speedtouw (17 of 24 euro)
Goede sportschoenen (die geen zwarte strepen nalaten) Clubjogging (kindermaat: 55 euro / volw: 65 euro) - Wedstrijdoutfit
Regels van de groep
•
Je start elke training met gepaste schoenen en kledij en je haar is netjes bij elkaar.
De schoenen breng je mee in een zak en doe je nog niet aan je voeten.
•
We verwachten dat de geselecteerde skippers 90% van de trainingen aanwezig zijn.
•
Bij afwezigheid dient de hoofdleerkracht tijdig op de hoogte gebracht worden.
Lidgeld

190,- euro voor seizoen 2020-2021

INSCHRIJVEN TIJDENS DE TRAINING
Betalen kan via Payconiq, overschrijving vooraf of cash (gepast).

3. WEDSTRIJD +15
De oudste wedstrijdskippers (senioren, junioren en oudste beloften) komen hier terecht na
selectie. Dit kan door geselecteerd te worden door onze trainers of als je doorstroomt van de
wedstrijdgroep -15 jaar. Deze groep traint drie keer per week.Per jaar worden er twee verschillende
competitiewedstrijden gesprongen waarbij de skippers gequoteerd worden op hun skills.
Eerst nemen we deel aan een individuele wedstrijd en tegen het einde van het seizoen is er een
teamkampioenschap. De teams worden elk jaar opnieuw verdeeld door de leerkrachten op basis
van leeftijd, niveau en inzet.

Hoofdleerkracht :
Tatjana Smets
Gsm 0495 79 20 28
Email tatjanasmets5@gmail.com
Trainingsuren
Dinsdag:
20u00 tot 21u30 Sportarena in het Sporta-centrum Tongerlo
Vrijdag:
19u30 tot 21u00 Sportzaal Middenschool Westerlo | Het Rietje
Zaterdag:
09u00 tot 11u00 Sportzaal Middenschool Westerlo | Het Rietje
Verplichte materialen en kledij
Single rope touw (9 euro)- Blokjestouw (15 euro) - Speedtouw (17 of 24 euro)
Goede sportschoenen (die geen zwarte strepen nalaten) - Clubjogging (kindermaat:
55 euro / volw: 65 euro) - Wedstrijdoutfit
Regels van de groep
• Wij starten onze trainingen begin augustus en eindigen in juni.
• We verwachten dat de geselecteerde skippers 90% van de trainingen aanwezig zijn.
Bij afwezigheid dient de hoofdleerkracht tijdig op de hoogte gebracht worden.
• Elke wedstrijdskipper vanaf 16 jaar is verplicht om een jurycursus te volgen en een
examen af te leggen om het diploma te behalen. Er wordt verwacht dat je één à twee
keer per jaar jureert voor wedstrijden.
• Je start elke training met gepaste schoenen en kledij en je haar is netjes bij elkaar.
Lidgeld

250,- euro voor seizoen 2020-2021

INSCHRIJVEN TIJDENS DE TRAINING
Betalen kan via Payconiq, overschrijving vooraf of cash (gepast).

4. ROPE SKIPPING B
Springers van deze groep nemen deel aan recreatieve wedstrijden: drie recreacups
en de Recrea Showteams. Deze groep is ideaal om al wat demo-ervaring op te
doen ter voorbereiding op een selectie voor de demogroep. Leeftijd maakt hier
ook helemaal niet uit, iedereen is welkom!

Hoofdleerkracht :
Tatjana Smets
Gsm 0495 79 20 28
Email tatjanasmets5@gmail.com

Trainingsuren
Vrijdag:

19u30 tot 21u00

Sportzaal Middenschool Westerlo | Het Rietje

Verplichte materialen en kledij
Single rope met lange (9 euro) of korte handvaten (6 euro) – Blokjestouw (13 euro) –
Speedtouw (17 of 24 euro) – Goede sportschoenen (die geen zwarte strepen maken) –
In samenspraak met trainer gekozen outfit per team voor de Recrea Showteams
Regels van de groep
Je start elke training met gepaste schoenen en kledij en je haar is netjes bij elkaar.
Je bent hier deel van een team, minstens 90% aanwezigheid op de trainingen is een
must. Bij afwezigheid dient de hoofdleerkracht tijdig op de hoogte gebracht te worden.
Lidgeld

110,- euro voor seizoen 2020-2021

INSCHRIJVEN TIJDENS DE TRAINING
Betalen kan via Payconiq, overschrijving vooraf of cash (gepast).

5. ROPE SKIPPING DEMO TEAM:
Geef je graag optredens voor een publiek en laat je graag zien wat je in je mars hebt?
Dan is het rope skipping Demo Team misschien wel iets voor jou! Deze groep maakt
een demo waarin ze de verschillende disciplines van rope skipping laat zien in een
spectaculaire show. Je komt hier terecht door middel van selecties. Deze worden op
het einde van elk seizoen gehouden met de rope skippers die de leerkrachten van het
demoteam uitnodigen. Ze moeten dan een aantal lessen meedraaien, zodat er een
schatting gemaakt kan worden of de skippers al dan niet klaar zijn voor deze groep.

Hoofdleerkrachten :

Noortje Stroeckx
GSM 0471/45 37 05

Hanneke Stroeckx
GSM 048/49 61 526

rsdemoteam.gymwesterlo@hotmail.com
Trainingsuren
Woensdag: 19u00 tot 21u00 Sportarena in het Sporta-centrum Tongerlo
Zaterdag:
10u30 tot 12u30 Sportzaal Middenschool Westerlo: Het Rietje
Verplichte materialen en kledij
• Single rope touw (9 euro)
• Blokjestouw (15 euro)
• Goede zwarte sportschoenen (die geen zwarte strepen nalaten)
• Clubjogging (kindermaat: 55 euro / volw: 65 euro)
• Zwarte demoshort (iedereen dezelfde)
• Indien nodig: zwarte sportbeha/ sporttopje met gekruiste rug
Regels van de groep
• Wij starten onze trainingen half augustus en eindigen in juni.
• We verwachten dat de geselecteerde skippers 90% van de trainingen aanwezig zijn.
Bij afwezigheid dient de hoofdleerkracht tijdig op de hoogte gebracht worden.
• Aanwezigheid op quasi alle demonstraties.
• Je start elke training met gepaste schoenen en kledij en je haar is netjes bij elkaar.
Lidgeld

210,- EUR voor seizoen 2020-2021

INSCHRIJVEN TIJDENS DE TRAINING
Betalen kan via Payconiq, overschrijving vooraf of cash (gepast).

ALGEMENE HUISREGELS VOOR GYMNASTEN VAN GYM WESTERLO
STIPTHEID:
1.

Het is belangrijk dat de sportverantwoordelijken en lesgevers in het bezit zijn van een telefoonnummer
waarnaar in geval van nood kan gebeld worden (ouders, familie, …)

2.

De les wordt niet verlaten zonder toestemming van de lesgever (bvb. om naar het toilet te gaan).

3.

De gymnast engageert zich ertoe bij de inschrijvingen zich te allen tijde met volle overgave in te zetten
tijdens de lessen.

4.

Tijdens de pauze is er gelegenheid om te drinken en naar het toilet te gaan. Drank wordt alleen genuttigd
in de kleedkamer, niet in de sporthal/sportlokaal.

5.

Gymnasten van de A-groepen worden geacht aanwezig te zijn op elke training. Elke afwezigheid dient
gemeld en verantwoord te worden aan de lesgever.

GEBRUIK MATERIALEN:
6.

De gymnasten nemen hun verantwoordelijkheid bij het plaatsen en gebruiken van de materialen met het
oog op de veiligheid.

7. Toestellen worden enkel gebruikt onder toezicht of met toestemming van de lesgever.

SANCTIES:
8.

Gymnasten die de lessen verstoren en/of zich niet houden aan de regels zullen een verwittiging krijgen.

9.

Herhaaldelijk ongepast of ongewenst gedrag kan schorsing of uitsluiting tot gevolg hebben. Deze straf
wordt dan bepaald door de lesgever in samenspraak met een bestuurslid.

ALGEMENE HUISREGELS VOOR OUDERS
1. De ouders worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de huisregels van de club.
2.

Bij vragen, suggesties of opmerkingen richten de ouders zich tot de betrokken leerkracht of tot het
bestuur.

3.

Ouders worden verzocht hun kinderen in de zaal te brengen voor de start van de lessen. Zij dienen zich er
van te gewissen dat de les plaatsvindt en de leerkracht aanwezig is.

4.

Ouders worden verzocht de zaal te verlaten bij aanvang van de les en worden terug verwacht, maximum
15 minuten voor het einde van de les. Op aanvraag en met een geldige motivatie kan uitzonderlijk een
les bijgewoond worden door de ouders.

5.

De ouders worden geacht hun kinderen af te halen in de sportzaal waar de les heeft plaatsgehad – niet
wachten op de parking: dit in het kader van de veiligheid en de mogelijkheid dat de leerkrachten mededelingen kunnen doen aan de ouders. (Dit geldt uiteraard niet voor oudere leden die zelfstandig naar de
les komen)

Bijkomende informatie over de werking en huisregels van de club kan u terugvinden
op de website: www.gymwesterlo.be.

