
INFO TRAMPOLINE 13 

Selectie VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN 
Volgende Gymnasten behaalden hun minima en werden geselecteerd voor deelname aan de Vlaamse C 
kampioenschappen te Knokke op zaterdag 13/05/2023. 
Dubbel mini 
 11 jaar Meisjes: Linde, Florence 
 12 jaar meisjes: Julie, Elien, Amélie 
 14 jaar meisjes: Jana 2de  reserve 
 13-14 jaar jongens: Gustave   
 15-16 jaar meisjes: Amelie, Billie, Emilie, Kato, Lore VH en Lore Re. Annelies 1ste reserve 
 17 jaar meisjes: Sarah, Joyce, Yasmine, Hanne, Maaike 
 17 jaar jongens: Gregory, Ilyas 
Trampoline 
 11 jaar Meisjes: Linde 
 12 jaar meisjes: Julie, Elien, Amélie 
 15-16 jaar meisjes: Amelie, Billie, Emilie, Kato, Annelies 
 17 jaar meisjes: Sarah, Joyce, Maaike 
 17 jaar jongens: Gregory, Ilyas. Voor Sander werd Wild Card aangevraagd. 
Dagindeling wedstrijd 
 Voormiddag; Trampoline 11 en 12 jarige meisjes 
 Namiddag 1: Trampolie: 15-16 en 17 jarige jongens en meisjes 
 Namiddag 2: Dubbel mini 11 en 12 jarige meisjes 
 Avond: Dubbel mini: 13-14 jongens, 14 jarige meisjes, 15-16 en 17 jarige jongens en meisjes 
 
AFMELDEN WEDSTRIJD: Volgens huishoudelijk reglement Trampoline neemt ieder trampoline 
wedstrijdgymnast deel aan minstens 2 selectiewedstrijden waaronder de Provinciale kampioenschappen en 
indien geselecteerd aan de Vlaamse kampioenschappen. Enkel wegens kwetsuur, ziekte, verplichte 
schoolactiviteit, communie of lentefeest kan hiervan afgeweken worden. 
Gelieve enkel bij niet deelname ten laatste op 01/04/23 onderstaand strookje af te geven. 

Leieland cup 
Op zaterdag 01 en zondag 02 juli heeft er in Ooigem nog een cupwedstrijd dubbel mini en trampoline plaats. 

Zaterdagmorgen trampoline en zondag dubbel mini. Daar deze club ook steeds aan onze Aktiva cup deelneemt 

en dit echt één van onze bevriende clubs is, hebben wij reeds toegezegd hier aan deel te nemen. 

Wij hebben met de leiding beslist enkel deel te nemen op zondag aan de dubbel mini.  

Wens je deel te nemen, vul onderstaand strookje in en bezorg ons dit ten laatste op 01/05/23 

TRAINING PAASVAKANTIE 
Tijdens deze vakantie zijn er geen extra trainingen op dinsdag. Als de Stad hun sportweek organiseert moeten 

wij onze dagtrainingen laten vallen. Daarom zal er enkel training zijn op alle woensdagen , vrijdagen en zondag 

2 en 16 april. Op paasdag 09/04 mag je paaseieren rapen en is er geen training. 

 

 

 

 

 LEIELAND CUP  

Naam……………………………………………..…………………………………………. 

Neemt deel     

+Neemt niet deel 

 

VLAAMSE  C KAMPIOENSCHAPPEN 

Naam………………………………………………………… NEEMT NIET DEEL AAN DE Vlaamse kampioenschappen 

 

Reden: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


