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Afspraken preselectie ’22-‘23 

• Leden die nog niet in de Whatsappgroep zaten, zullen toegevoegd worden. Via deze weg 

zullen jullie op de hoogte gehouden worden van zeer praktische zaken.  

• Graag zo snel mogelijk de inschrijving via de website en de bijhorende betaling in orde 

brengen (verzekering). Zolang dit niet in orde is kunnen wij de kinderen niet inschrijven 

voor hun Gymtopia wedstrijdjes. 

• Een training start stipt, kom daarom steeds minimum 5 minuten vroeger. De opwarming 

is super belangrijk: Om kwetsuren te voorkomen, om sterker en leniger te worden en om 

al bepaalde vaardigheden te leren. 

• Ouders die ons willen helpen met het plaatsen en opruimen van de nodige toestellen zijn 

uiteraard heel welkom.  

 

• Datum Ukkepukfeest: 26 november ‘22 

GYMTOPIA 

• een aangepast programma van gymnastiek over alle disciplines heen. De wedstrijden 

zelf zijn heel laagdrempelig en kindvriendelijk. Prijs per deelname: 9 € 

 

• Data wedstrijden Gymtopia 

o 19 november ‘22 : Leopoldsburg  

o 5 maart ’23: Merksem (cluborganisatie) 

o 22 april ‘23: Hofstade  

 

• Verwachte deelnames: bij voorkeur aan alle drie, maar zeker de Gymtopia te Merksem 

op zondag 5 maart. Deze wordt georganiseerd door onze eigen club. 

 

• Wedstrijdinfo komt via mail en in de whatsapp groep. Normaal gezien ten laatste een 

week voor de wedstrijd. De wedstrijd zelf duurt ongeveer 2u30. 

 

• De kinderen krijgen een medaille en aandenken  

 

• Per dag wordt er door Gymfed een dagindeling gemaakt. In welk dagdeel wij mogen 

deelnemen wordt door Gymfed zelf bepaald. 

 

 

AANWEZIGHEDEN TIJDENS DE LESSEN 

Uw kind turnt in een wedstrijdgroep, vandaar vragen wij om in de mate van het mogelijk er 

voor te zorgen dat ze ook effectief elke les aanwezig zijn.  

Bij ziekte of belet steeds op voorhand verwittigen via mail/Whatsapp. Graaf ook de naam van 

uw zoon / dochter vermelden. 

 

http://www.kwt-wommelgem.be/
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KLEDIJ 

• De wedstrijdkledij is een maillot (met evt bijpassend broekje en haarlint -facultatief) en een 

clubtrainer.  

• Kledij moet altijd getekend zijn om verlies en verwisselingen te voorkomen.  

• Was instructies:  of handwas of apart wassen, binnenstebuiten op een delicaat programma 

met een beetje wasmiddel. Nooit bij de donkere was steken!  

• Zowel trainer als maillot mogen tijdens de lessen gedragen worden . 

• De clubtrainer: binnenkort zijn pasmaten voorhanden. Na het passen en doorgeven van 

de maat zo snel mogelijk de betaling in orde brengen (de trainers worden past besteld als 

alle betalingen binnen zijn). prijs 45€  op rekeningnummer BE96 7512 0164 9805. 

• De maillot  is van bij sparkle&dreams 

o Industrieweg 16N 5262 GJ Vught Nederland 

o info@sprakleanddream.nl    tel +31 654 674 624 

o Https://sprakle&dreams.nl 

o Model : Dana Hawai Mint prijs 45€  

o Broekje: mystic pack blue Kelly en haarlint blue en/of mint kleur  

o Prijs broekje 13,56, haarlint: 3,96€ (clubprijzen) 

o Jongensmodel: (maillot +broekje): 65€ 

De bestellingen gebeuren via de club, dus ook hier moet alles betaald zijn door iedereen 

alvorens de bestelling wordt doorgegeven. Op hetzelfde rekeningnummer als hierboven. 

De matentabel  ter controle vindt u online of in de Whatsapp groep. 

• Strips zijn aangewezen, graag iedereen een paar winterhandschoentjes voorzien 

(getekend) 

• Bij goed weer best sportschoenen voorzien 
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