Selectiedag turnen 2021
Ben je gebeten door de turnsport, geboren in 2015 of vroeger en wil je graag meer leren in
een bepaalde discipline? Dan is de selectiedag iets voor jou!
Op zaterdag 8 mei 2021 ben je tussen 9 uur en 12 uur welkom om ons te tonen wat je kan
en wie weet bemachtig jij een plaatsje in een van onze specialisatiegroepen.
Voor wie?
-

Alle kinderen die graag meer uren willen turnen in een specialisatie- of
competitiegroep en geboren zijn in 2015 of vroeger.

-

Alle huidige leden die in een specialisatie- of competitiegroep turnen.
o Alle kinderen geboren tot 2008 verwachten wij op de selectiedag.
o Er is dit jaar een uitzondering voor +12j. Alle kinderen geboren in 2007 en
ouder mogen volgend sportjaar terug inschrijven in de groep waarin ze dit
jaar ingeschreven waren. Wil je je inschrijven in een andere discipline? Schrijf
je dan in voor de selectiedag en dan bekijken wij wanneer je kan komen
tonen wat je kan van zodra dit mag plaatsvinden.

Welke specialisatiegroepen zijn er bij Kinetrix?
Geboortejaar 2012 of vroeger
- Acro
- Toestelturnen
- Tumbling en trampoline
- Competitie Dubbele Mini Trampoline
Geboortejaren 2015, 2014, 2013
- Oriëntatiegroep
De specialisatiegroepen zijn toegankelijk voor kinderen vanaf het geboortejaar 2012. Hierin
kunnen de leden zich specialiseren in een bepaalde discipline.
De oriëntatiegroep is een voorbereidende groep waarin de kinderen kennis maken met alle
specifieke disciplines in ons aanbod.
Waar gaat de selectiedag door?
Sporthal E. Soens: Singel 57, 1853 Strombeek
Hoe verloopt het?
De kinderen mogen vrij komen tussen 9 uur en 12 uur om ons te laten zien wat ze op de
verschillende toestellen kunnen. Ze zijn niet verplicht om op alle toestellen iets te tonen.
Wanneer ze interesse hebben in één bepaalde specialisatiegroep kunnen ze enkel laten zien
wat ze kunnen op de toestellen van die discipline.

Hoe kom ik/wat moet ik meebrengen?
- Kom in sportoutfit
- Kinderen met lang haar zorgen ervoor dat hun haar samengebonden is (vb. een
staart)
- Neem een gevulde drinkbus met water mee
Coronamaatregelen
Voorlopig enkel voor kinderen van geboortejaar 2008 of jonger.
Ben je ouder en wil je volgend jaar graag turnen in een specialisatie/competitiegroep?
Schrijf je alvast in en dan voorzien wij een datum van zodra het mag.
-

Kinderen vanaf het vijfde leerjaar en ouders dragen een mondmasker.
Enkel de kinderen komen (met een mondmasker) binnen.
Enkel de kinderen mogen in de zaal dus we vragen aan de ouders om buiten te
wachten of om de kinderen na een uur te komen ophalen aan de nooduitgang.

Hoe kan ik mij inschrijven?
Om alles vlot te laten verlopen en reeds een zicht te hebben op het aantal deelnemers,
vragen wij om je in te schrijven voor 5 mei 2021 via volgende link:
https://forms.gle/fsx9xYaqAMt1ju8V9

