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Beste skippers en ouders,
Intussen zijn we al een maand volop aan het springen. Ook in oktober
staan er nog enkele belangrijke dingen op de agenda. In deze
nieuwsflash kijken we vooruit naar wat er ons nog te wachten staat en
blikken we toch nog heel even terug op september. Veel leesplezier!
het SCT (SportCoördinatieTeam )
sct@jumpnjoy.be
180 skippers...
Ons 'clubje' telt maar liefst 180 skippers tijdens de trainingsuren. Goed
bezig Jump ’n Joy!
In de teams van onze jongste skippertjes (Mini's en Maxi's) is nog ruimte
voor groei. Ken je nog vriendjes of vriendinnetjes, neefjes of nichtjes, broer
of zus die de coolste sport van de wereld willen uitproberen? Laat het
even weten aan jouw coach!

Startdag
Op zaterdag 22 september vond onze startdag plaats. Het mooie weer
heeft ons die dag in de steek gelaten, maar dat weerhield ons niet om er
een mooie dag van te maken. Iedereen kon het nieuwe seizoen inzetten
met een hapje en een drankje en ook nieuwe touwen en kledij konden
aangekocht worden. Tijdens de startdag kon iedereen meedoen aan
onze Jumpetitie waarbij je rope-skipping opdrachten van elke categorie
zo goed mogelijk moest uitvoeren. De winnaar per categorie mocht met
een gigantische snoepketting mee naar huis nemen. Een dikke pluim aan
iedereen die heeft meegedaan en bedankt aan alle aanwezigen! Tot
volgend jaar!
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Buttondag
Houd zaterdag 10 november alvast vrij in je agenda want dan zal Jump ’n
Joy de superleuke buttondag organiseren. Alle skippers zijn welkom in De
Komeet te Lier vanaf 13u30 om hun button te behalen. Er zijn buttons voor
single rope, Wheel, 2in1 touw en nog verschillende andere categorieën:
voor ieders wat wils! Tijdens de trainingen zal er ook geoefend worden op
de button die jij graag wil behalen. Zo kunnen de coaches nog wat
nuttige tips geven die zeker van pas kunnen komen tijdens de buttondag.
Vergeet jullie zeker niet voor 1 november in te schrijven, zo hebben we
een zicht op het aantal deelnemers. Meer info kunnen jullie vinden op de
brief die tijdens de training is uitgedeeld en die te vinden in op onze
website. Hopelijk zien we jullie daar!
https://www.jumpnjoy.be/informatie/brieven-uitgedeeld-tijdens-detrainingen/
GEEN training
Omdat de meeste springers zaterdag 29 september niet terecht konden in
Mater Christi, hebben we speciaal voor hen een inhaaltraining voorzien!
Deze zal doorgaan op zaterdag 3 november. Alle zaterdagspringers
(Maxi’s, S- & T-groep) zijn welkom van 10u15-11u30.
Op vrijdag 16 november is de zaal jammer genoeg ook bezet, waardoor
de vrijdagtrainingen dan niet kunnen doorgaan. Voor de Jumpers en
Joyers van vrijdag is er ook een inhaaltraining voorzien op zaterdag 3
november van 9u-10u15.
Gelukkig valt 11 november dit jaar op een zondag waardoor we hiervoor
geen extra trainingen missen!
Let op: de andere trainingen in de herfstvakantie zullen niet doorgaan!
Sportlaureaten Lint
30 september vond in Lint de Avond van de Sport plaats waarop de
kampioenen van het voorbije sportseizoen (2017-2018) werden gehuldigd
en waarop de nieuwe sporthal officieel werd geopend.
Ook Jump 'n Joy was aanwezig: enkele wedstrijdspringers zorgden voor
een fijn optreden waar alle aanwezigen van konden genieten. Verder
mocht Ilyan Janssens (préwedstrijd) een beker in ontvangst nemen voor
zijn chique, individuele prestatie op de minimasters vorig jaar. Ook coach
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Klaas, onze kersverse wereldkampioen, kreeg twee mooie bekers mee
naar huis: hij werd gekroond tot Sportlaureaat van Lint!
Proficiat boys!

Kijktraining
De eerste wedstrijd van het seizoen voor onze competitiespringers is
alweer in zicht!
Op dinsdag 6 november laten de beloften het beste van zichzelf zien op
onze kijktraining. Iedereen die graag eens wil zien waar onze beloften zoal
mee bezig zijn, kan om 19u30 een kijkje komen nemen in de kleine
sporthal van Sint-Rita. Hopelijk tot dan!
Coolste sportclub Vlaanderen
Ook Jump ’n Joy doet mee met de wedstrijd van Sport Vlaanderen om de
Coolste sportclub van Vlaanderen worden! Ons filmpje werd reeds
ingezonden, de stemmingen werden afgerond. Afwachten dus… De
bekendmaking vindt plaats op 25 oktober. Op onze facebookpagina kan
je ons filmpje nog eens bekijken.
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Algemene bestuursvergadering
Het bestuur nodigt al haar leden uit voor onze jaarlijkse Algemene
Vergadering. Deze gaat door op maandag 19 november, om 20u in De
Vondeling te Lint.
Kandidaat bestuursleden kunnen zich melden via info@jumpnjoy.be.

Medische fiches
Via deze weg wensen we nog eens
een oproep te doen aan alle leden.
Graag willen we jullie vragen om op
tijd je medische fiche binnen te
brengen. Je surft naar onze website,
klikt door naar Medische fiche en
vult de vraagjes even in. Zo wordt
jullie coach op de hoogte gebracht
van jullie gezondheid. Dit is super
belangrijk, dus vergeet dit zeker niet!
Alvast een dikke pluim aan iedereen die dit wel al in orde heeft gebracht!
https://www.jumpnjoy.be/secretariaat/medische-fiche/
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Kalender Jump ’n Joy 2018-2019
29/10  04/11
03/11/2018
04/11/2018
10/11/2018
11/11/2018
17/11/2018

GEEN TRAINING (Herfstvakantie)
Inhaaltraining recreanten zaterdag
PK A Masters 15+
Buttondag
PK B/C Masters beloften
PK B/C Masters 15+

24/12  06/01
2-3/02/2019
8-9/02/2019
16/02/2019
23/02/2019
25/02  03/03
04/03  10/03
09/03/2019
10/03/2019
23/03/2019
08/04  21/04
13/04/18
22/04/2019
23  29/04

GEEN TRAINING (Kerstvakantie)
Trainingsweekend Competitie
GEEN TRAINING (Wafelenbak)
Winter event (schaatsen + film)
PK A Teams 15+
Fotoweek competitie
GEEN TRAINING (Krokusvakantie)
Inhaaltraining recreanten zaterdag
Azaleaslag
PK Miniteams SR
GEEN TRAINING (Paasvakantie)
Inhaaltraining recreanten zaterdag
GEEN TRAINING (Paasmaandag)
Fotoweek recreanten

28/04/2019
01/05/2019

PK B Teams beloften & 15+
GEEN TRAINING (Dag van de
Arbeid)
PK C Teams + PK Miniteams DD
BK B Demo
Come and See week
PK Minimasters
Laatste week training
Rope fun kamp
Zomerkamp
Gevorderdenkamp
Italiaanse avond

05/05/2019
11/05/2019
13/05  19/05
25/05/2019
20/05  26/05
1/07  5/07
7/07  13/07
26/08  30/08
30/08/2019
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MC
Ertvelde
Komeet Lier
Schoten
Leuven

Tongerlo
MC
Antwerpen

MC
Aartselaar
MC

Kortenberg

Bierbeek
Dendermonde
Aartselaar
Lindenhof
Neerpelt
Witte Merel
Witte Merel
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