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    September 2020 
 

Start sportjaar 2020 – 2021  
  
Beste ouder(s), 
Beste turners en dansers, 

 

Het nieuwe sportjaar staat voor de deur. Vanaf 1 september gaan onze lessen weer van start. Ons 

trainersteam staat al te poppelen om er terug in te vliegen en er een sportief, leerrijk en leuk sportjaar 

van te maken. Om alles vlot te laten verlopen, vind je in deze brief praktische informatie voor onze 

opstart.  

 
 

Coronamaatregelen 
 

Om alles veilig te laten verlopen nemen ook wij een aantal voorzorgsmaatregelen. Gelieve deze 

goed door te lezen en na te leven tijdens de sportlessen. 

 
- Ouders zetten hun kinderen af met mondmasker aan de ingang van de sportzaal. De 

kinderen komen alleen binnen. Ouders hebben geen toegang tot de zaal. 

- Leden ouder dan 12 jaar dragen een mondmasker. Van zodra ze de sportzaal betreden, 

mogen ze dit afzetten. 

- Je bent tijdig aanwezig. Niet te vroeg, niet te laat. 

- Je komt aangekleed naar de zaal. De kleedkamers blijven nog steeds gesloten. 

- Je neemt je eigen drinken mee, liefst een drinkbus met je naam er op. 

- Aan de in- en uitgang houdt iedereen voldoende afstand van elkaar. 
- Bij het betreden van de zaal worden de handen ontsmet. 

- Ouders halen hun kinderen op aan de aangeduide uitgang. 

 

Voor de lessen pilates en yogalates dien je zelf een eigen matje en handdoek te voorzien.  

 
 
 
 
 
 

Turnen & dans 
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Wijzigingen uurrooster 
 
Door de corona-epidemie beschikken wij dit sportjaar niet over alle zalen. De zalen van Sint Alexius 
worden al zeker tot eind dit jaar niet meer verhuurd waardoor we op zoek moesten gaan naar 

alternatieve locaties en hierdoor hebben er zaalwijzigingen plaatsgevonden. Wij willen graag alle 

groepen in goede omstandigheden laten opstarten en jullie ook continuïteit bieden. Hierdoor is het 

uurrooster voor het komende sportjaar nog wat gewijzigd. Gelieve na te kijken of er voor jou 

wijzigigen zijn.  De uurroosters kan je in bijlage terugvinden of op onze website. 

 

Freerunning pro 
De lessen van freerunning pro zullen op woensdag van 19u30 tot tot 21 uur in sporthal De Singel 

plaatsvinden. Dit is een half uur minder dan eerst voorzien. Iedereen die reeds ingeschreven is, zal 
een deel van het lidgeld teruggestort krijgen.     

 
Belangrijk:  

- De lessen BBB – Total Body, Pilates en volwassendans gaan onder voorbehoud van de 

gemeentebeslissing (31/08) in het JOC door. Van zodra wij meer duidelijkheid hebben, zal er 

een mail met meer informatie verzonden worden. 

- Het concept van volwassendans zal worden aangepast waardoor deze lessen pas zullen 

opstarten vanaf 17/09. Een aparte communicatie met meer informatie volgt. 
- We hebben nog geen zaal op maandagavond gevonden voor onze dames van Netbal. Wij 

hebben verschillende alternatieven per mail voorgelegd aan de groep en bekijken met hen de 

opties. 

 

 

Kledij 
 

Naar de turn- en/of dansles kom je in aangepaste kledij.  

 
Turnen  
Tijdens de turnlessen wordt er een zwarte t-shirt of top van de club en een trainingsbroek of short 

gedragen. In de competitie en selectiegroepen draagt men aansluitende kledij. Vrijblijvend kan de 

turner ook een club pull en/of training aankopen. De aankoop van het clubturnpak is enkel verplicht 

voor de leden die deelnemen aan wedstrijden. 

 

In oktober zullen alle ingeschreven leden een gratis t-shirt/top van de club krijgen, die ze tijdens de 
lessen moeten dragen. 
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Dansen 
Tijdens de danslessen wordt er een zwarte t-shirt of top en een zwarte lange broek gedragen. In de 

technieklessen wordt er een zwarte maillot gedragen en de allerkleinsten van kleuterdans dragen een 

roze maillot. Vrijblijvend kan de danser ook een club pull en/of training aankopen. 

 

In oktober zullen alle ingeschreven leden een gratis t-shirt/top van de club krijgen, die ze tijdens de 
lessen moeten dragen. 

 

Webshop 
Vanaf dit sportjaar starten we ook met een webshop. Deze kan je vanaf 14 september terugvinden 

op onze website. Op deze webshop kan de clubkledij besteld worden, zoals de dans- en turnpakken, 

trainingen, pulls, t-shirts en topjes en in latere fase ook wat Kinetrix accessoires.  

 

Alle bestellingen van kledij verlopen vanaf dan volledig online (bestelling + betaling) via deze 

webshop. Nadien zal je een mail ontvangen dat je bestelling klaar ligt voor ophaling op het 
secretariaat. Meer informatie volgt wanneer de webshop online staat. 

 
 

Specialisatie- en competitiegroepen 
 

Ben je gebeten door de turnsport en heb je zin om in een specialisatie- of competitiegroep te turnen?  
Dan verwelkomen we je graag op de selectiedag gymnastiek op zaterdag 29 augustus 2020 tussen 

9 uur en 12 uur. Meer info kan je terugvinden op onze website: https://kinetrix.be/news/selectiedag-
turnen/. Vergeet je zeker niet in te schrijven indien je wenst deel te nemen, zo kunnen wij alles vlot 

laten verlopen. (https://forms.gle/8gXhfbDaqFS972Po6) 

Bij vragen over de selectiedag kan je terecht bij nele@kinetrix.be. 

 

Ben je eerder gebeten door de dansmicrobe en heb je zin om in de competitiegroep jazz of bij onze 

D!versity hiphop crew te dansen? Dan ben je welkom op de open audities dans op zondag 6 
september. 
Meer info kan je terugvinden op onze website: https://kinetrix.be/news/open-audities-dans-2020/ 
Gelieve op voorhand in te schrijven zodat we deze audities vlot kunnen laten verlopen. 

(https://forms.gle/9fXWPbTRGZnPGmXw8) 

Bij vragen rond de auditie jazz kan je terecht bij eshly@kinetrix.be. 

Bij vragen rond de auditie hiphop kan je terecht bij reyhan@kinetrix.be. 
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Nuttige informatie 
 

Secretariaat 
Ons secretariaat, gelegen in de sporthal E. Soens - Singel 57 in Strombeek-Bever, zal doorheen het 
sportjaar open zijn op onderstaande momenten. 

• Dinsdag: 17u30 tot 19u30 

• Woensdag: 17u00 tot 19u00 

• Donderdag: 17u00 tot 19u00 
 

Tijdens de opstart van het sportjaar, in de maand september, trachten we onze openingsuren uit te 

breiden. Op de website (rubriek contact) kan u steeds de laatste updates vinden van extra 

openingstijden. 

Tijdens schoolvakanties is het secretariaat gesloten. 

Daarnaast zijn we ook steeds bereikbaar via mail secretariaat@kinetrix.be.  
 
 

 

Wij kijken er alvast uit naar het nieuwe sportjaar. 

Tot dan! 

 

Team Kinetrix 


