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Betreft: JUNIOR TEAM - Seizoen 2013 !
Na een lange winter met zelfs nog wat sneeuw in maart, is het eindelijk zover! Het seizoen 2013
komt er aan.
Naar jaarlijkse traditie starten we weer op de laatste zaterdag van de paasvakantie, 13 april
2013. Jullie zijn allemaal welkom! Ook vrienden of vriendinnen die mee bij het juniorteam willen
zijn van harte welkom. De enige voorwaarde is dat ze de basis van het surfen onder de knie
hebben. Als ze niet kunnen surfen, mogen ze zeker mee pita komen eten. Want ook deze traditie
houden we in stand, lekkere pita’s gegarandeerd om 18 uur.
Praktisch:
• 13 april 2013: openingstraining, start om 14.00u
• Pita vanaf 18.00u, iedereen welkom!
• €5 voor 2 pita’s
• inschrijven voor woensdag 10 april 2013
-> aantal personen mailen naar erik@wsc-alleman.be
De trainingen gaan terug om de twee weken door van 13.30u tot 17.00u. Kom zeker op tijd om je
materiaal op te tuigen en je om te kleden. We hebben ook dit jaar nieuw materiaal aangekocht
zodat iedereen een goed zeil op maat heeft. De nieuwe zeiltjes liggen tussen 3,5 en 5,5. Kom ze
zeker eens testen!
De activiteitenkalender kun je ook terugvinden op www.wsc-alleman.be/kalender Geef ons even
een seintje als je niet kan komen.
Ook dit jaar gaan we weer op uitstap in mei en op weekend eind september of begin oktober.
Deze data komen er zo snel mogelijk aan. Anno 2013 komt er een nieuwe activiteit bij: de enige
echte juniorfuif! (we zoeken nog een coole naam, suggesties welkom). Op 10 augustus is er dus
een extra training met aansluitend een BBQ’tje en daarna een feestje in de club! In België kunnen
er ook tropische beachparty’s zijn. J Het feestje is voor de juniors, hun vrienden en clubleden.
En niet te vergeten onze winteractiviteit in december! Maar eerst de data van dit seizoen tot en
met juni:
•
•
•
•
•
•
•
•

14 april 2013
27 april 2013
4 mei 2013
11 mei 2013
18 mei 2013
25 mei 2013
8 juni 2013
22 juni 2013
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Openingstraining + pita
Lentetrofee (clubwedstrijd, prijzentafel voor iedereen)
ASC – WVD Hombeek (1e manche Antwerps surfcircuit)
Juniortraining
Watersportdag (www.watersportdag.be)
Juniortraining (voorlopige datum clubuitstap)
Juniortraining
Juniortraining

Over wedstrijden: Wij willen jullie allemaal aanmoedigen om deel te nemen. Onder het motto
‘deelnemen is belangrijker dan winnen’. Je leert heel wat bij en er is een prijzentafel voor
iedereen op alle clubwedstrijden van Alleman. Bovendien proberen we steeds op de
juniortraining voor een wedstrijd hierop te oefenen. Tijdens de wedstrijd staan jullie monitoren
vanaf nu helemaal klaar om je te helpen. Bij de einduitslag wordt er steeds een apart
jeugdklassement opgesteld. Je hoeft het dus niet op te nemen tegen volwassen en doorwinterde
surfers. Voor wedstrijden op andere locaties (Broechem, Rotselaar) spreken we af en rijden we
samen zodat iedereen er met materiaal geraakt.
We zitten ook op facebook, de recentste nieuwtjes vind je allemaal in de groep WSC Alleman.
Op zoek naar kortingen op surfmateriaal, wedstrijden en meer? Neem dan een kijkje op de
pagina van onze sponsor Pacific Boardshop en word er als de bliksem vriendjes mee.
Vrienden die bij het juniorteam willen komen en kunnen surfen zijn altijd welkom op onze
trainingen! Vrienden die nog niet kunnen surfen en bij het juniorteam willen komen, kunnen
IK-SURF lessen volgen, naar de watersportdag komen, een Zomer-Surf-Kamp meedoen of privéles
volgen. Eens ze de basis doorhebben, kunnen ze mee. En anders steeds welkom op ons zonnig
terras! Meer info: www.wsc-alleman.be
Vragen, opmerkingen, een logistiek probleem om ergens te geraken, je kan eens niet komen
trainen of …
Slechts één adres: jullie monitoren. ;)
•
•
•
•

Erik Moeyersons
Bart Leemans:
Els Hugaerts:
Karlijn Van daele:

juniorteam@wsc-alleman.be

0477/36 41 38
0486/90 38 61
0476/31 87 77
0479/ 75 39 14

erik@wsc-alleman.be
bart@wsc-alleman.be
els@wsc-alleman.be
karlijn@wsc-alleman.be

Pita, nieuwe zeiltjes, clubuitstap, toffe wedstrijden, clubfeestje, juniorteam T-shirts… en nog veel
meer. Een goedgevulde brief en dus een goedgevuld jaar. Wij kijken er naar uit en hopen jullie
allemaal terug te zien op het water!

Jullie monitoren,
Els, Karlijn, Erik en Bart
--Windsurfclub Alleman vzw - Egleghemvijver Hombeek (Mechelen)
http://www.wsc-alleman.be - info@wsc-alleman.be -

Deze brief met eventuele bijlagen kan informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of beschermd is door
intellectuele eigendomsrechten en is uitsluitend bestemd voor de vermelde geadresseerde(n). Elk gebruik van de
hierin opgenomen informatie (waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, volledige of gedeeltelijke
reproductie, communicatie of distributie in enige vorm) door andere personen dan de vermelde
geadresseerde(n) is verboden. Indien u deze brief abusievelijk hebt ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk
WSC Alleman vzw hiervan op de hoogte te stellen. Voor meer info kan u steeds terecht op http://www.wscalleman.be.
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