Lint, zondag 13 maart 22

Beste skippers en ouders,
Onze skippers hebben afgelopen maand weer het beste van zichzelf gegeven op
de wedstrijden! In deze nieuwsflash blikken we even terug op hun geweldige
prestaties, de succesvolle azaleaslag en kijken we al uit naar onze komende
evenementen.
Het SCT (SportCoördinatieTeam)
sct@jumpnjoy.be

Azaleaslag
Zondag 6 maart kwamen springers, leiding én ouders samen
voor de jaarlijkse azaleaslag. Het was ongelofelijk koud, maar
het zonnetje scheen en we zijn er met z’n alleen meteen
ingevlogen. In verschillende groepjes zijn we de straten
ingetrokken, de azalea’s vlogen de deur uit! Na een tweetal
uurtjes hard werken, verzamelden we allemaal weer aan Mater
Christi en kon iedereen genieten van een welverdiende
koffiekoek en een beker warme chocolademelk.

Ella Ducheyne was de terechte winnaar van de voorverkoop. Zij
verkocht maar liefst 31(!) azalea’s. Ook Lotte Andries met een
voorverkoop van 30 plantjes ontving een mooi t-shirt.
De Gevorderden en Minidemo mogen ook een prijs in ontvangst
nemen. Zij waren het talrijkst aanwezig op het evenement waardoor
zij met hun groep op mini uitstap mogen. Proficiat allemaal!

Het was een geslaagde dag, bedankt aan allen die aanwezig waren!

Jumpodium
Op zaterdag 14 mei 2022 trekt JnJ de wereld rond!
Van Afrika tot in Amerika en veel verder brengt Jump ’n Joy je tijdens ons JUMPODIUM!
Trek mee met ons de wereld rond en maak kennis met de verschillende culturen die
ons op één of andere manier verbinden.
Zoals elke keer staat er een spetterende show op het programma. Stip dus alvast
zaterdag 14 mei 2022 aan in je agenda want dan maak jij samen met ons een
wereldreis!
Alle skippers laten het beste van zichzelf zien in een grote show die zal doorgaan in
OC De Witte Merel te Lint. Onze show gaat van start om 14.00 u, de deuren openen
om 13.30 u zodat je je genummerde zitje tijdig kan opzoeken.
Laten jullie (de springers) via www.jumpnjoy.be/jumpodium/ even weten of jullie
aanwezig kunnen zijn? Zo kan onze leiding hun act volledig afstemmen op het aantal
deelnemers.
Meer info over de ticketverkoop zal in de loop van de maand maart naar iedereen
gecommuniceerd worden. Hou hiervoor dus zeker je mailbox en onze sociale media
kanalen (Facebook, Instagram) in de gaten.

Wedstrijden
Op 5 februari stonden de minimasters op het programma.
Maandenlang trainden 9 springers van de pré-wedstrijd en 3
beloften voor hun eerste echte wedstrijd. In de voormiddag
kwamen de jongsten, Elodie, Jolien, Cleo, Saar, Amélie en Wies,
in actie. Na de middag stonden de 11-jarigen op het programma,
nl. Liz, Mille, Mon, Lotte en Marta. Jammer genoeg kon Helena niet
deelnemen aan deze spannende dag wegens quarantaine,
maar ook zij heeft met een leuk filmpje aan haar coaches
getoond dat ze haar freestyle helemaal onder de knie had.

Eerst kwam het onderdeel speed (30 sec en 3 min) aan bod waar
bijna iedereen zijn/haar record liep. Daarna was het tijd voor de
freestyles. Altijd spannend! Spijtig genoeg zorgde de stress bij
sommigen voor enkele foutjes. Mon en Wies konden een plekje in
de top 3 bemachtigen. Ook een dikke proficiat aan alle andere
springers! Iedereen deed zijn uiterste best en keerde moe maar
voldaan naar huis.

Op zondag 20 februari stonden onze 6 oudste gevorderden vol
goede moed klaar voor hun teamwedstrijd. Ze moesten 10
verschillende opdrachten springen, in een zo kort mogelijke tijd.
Het team van Janne, Sien & Yenthl sprong een heel goede
wedstrijd en eindigde op een hele mooie 4de plaats met een
totaal van 6 minuten en 29 seconden.
Het team van Noor, Fleur & Marie sprong hun opdrachten in 7
minuten 40 seconden en behaalde hiermee de 13de plaats! De
coaches zijn enorm trots op hun springers.

Zomerkampen
Dankzij onze 3 mega coole ropeskipping kampen kijken wij alvast uit naar de zomer!
🤩💚 Ontdek hier ons aanbod en verzeker jezelf van een onvergetelijk zomer door je
in te schrijven via onze website.
Ons eerste kampje is het Rope Fun kamp in de Witte Merel
in Lint, speciaal voor alle lagereschoolkinderen van Lint en
omstreken die willen kennismaken met onze favoriete
sport: ropeskipping. Naast heel wat sport en spel, gaan we
ook op daguitstap en zijn er allerlei andere
nevenactiviteiten in ons aanbod verwerkt, FUN verzekerd
dus!
Data? 4-8 juli 2022, extern kamp (dagelijks van 9u tot 16u)
Meer informatie nodig? Klaar om in te schrijven? Ga dan snel naar
https://www.jumpnjoy.be/kampen/rope-fun-kamp/

Ons tweede kamp is het Zomerkamp in het Dommelhof in
Pelt. Op dit kamp verwelkomen we graag alle Jump 'n Joy
leden van 5 tot en met 16 jaar, als ook enthousiaste niet-JnJ
leden. We verblijven 6 dagen en nachten om heel wat
nieuwe ropeskipping skills bij te leren, toffe neven- en
avondactiviteiten te doen en heel wat onvergetelijke
herinneringen op te bouwen!
Data? 10-16 juli 2022, intern kamp (10/7 16u tot 16/7 11u)
Meer informatie nodig? Klaar om in te schrijven? Ga dan snel naar
https://www.jumpnjoy.be/kampen/zomerkamp/

Ons laatste kamp
dat
deze
zomer
doorgaat
is
het Gevorderdenkamp dat ook plaatsvindt in de Witte
Merel in Lint. Dit kamp wordt georganiseerd voor alle
wedstrijd- en gevorderdenspringers. Tijdens dit kamp werken
we op een speelse manier toe naar het begin van het
nieuwe springseizoen door onze conditie weer op te
bouwen en heel wat ropeskipping spelletjes te spelen.
Data? 22-26 augustus 2022, extern kamp (dagelijks van 9u-16u)
Meer informatie nodig? Klaar om in te schrijven? Ga dan snel naar
https://www.jumpnjoy.be/kampen/gevorderdenkamp/

CORONAMAATREGELEN
Algemene richtlijnen – Code geel!
Vanaf 07/03/2022 is het dragen van een mondmasker is niet
meer verplicht. Wie zich comfortabeler voelt met masker, mag
dit zeker blijven dragen. We blijven nog steeds voorzichtig en
vragen om onderstaande richtlijnen te blijven volgen.

•

•

•
•
•
•

Als je je niet goed voelt kom je NIET naar de training, ook al lijkt het een
verkoudheid. Toch aanwezig zijn kan gevolgen hebben voor de volledige
groep.
Je komt maximum 5 minuten voor aanvang van de training aan en wacht
buiten tot het start uur van je training ingaat. (Gelieve je dus op voorhand al
om te kleden.)
Laat steeds eerst de leden van de vorige groep buiten alvorens zelf de zaal te
betreden.
Gebruik altijd je eigen materiaal (je eigen drinkbus, je eigen springtouw, …)
zodat er onderling geen materiaal doorgegeven wordt.
Bij disciplines van rope-skipping waarbij touwen wel doorgegeven worden,
gaan de touwen regelmatig ontsmet worden.
Er is nog steeds alcoholgel voorzien om de handen voor/tijdens/na de training
regelmatig te kunnen ontsmetten indien gewenst.

Ledenkalender Jump ’n Joy 2021-2022

19/03 of 20/03/2022

PK B/C Teams 16+

Petegem

26/03/2022

PK B/C Teams Beloften

Aartselaar

04-17/04/2022

GEEN TRAINING (Paasvakantie)

23/04-24/04/2022

PK Miniteams

25/04-30/04/2022

Fotoweek

14/05/2022

Jumpodium

24-30/05/2022

Laatste week training

04-08/07/2022

Rope Fun kamp

WM

10-16/07/2022

Zomerkamp

Dommelhof Pelt

22-26/08/2022

Gevorderdenkamp (o.v.)

WM

Petegem

WM

