Windsurfclub

Alleman

Windsurfclub Alleman vzw
Egleghemvijver – Hombeek (Mechelen)
Davy Suys
Neromstraat 118
1861 Wolvertem

vzw

http://www.wsc-alleman.be * info@wsc-alleman.be

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk
BR-250-589

datum
1/11/2006

Hey, hallo, dag JUNIORS
Het surfseizoen 2006 zit er al een tijdje op. Aangezien er een lange, koude winter voor de
deur staat is het, dachten we, het ideale moment om nog wat activiteiten in te richten,
om op deze manier in groep de koude winter door te komen. Aangezien het surfen er
voor de meensten tijdens de wintermaanden toch niet in zit hadden we aan wat andere
(subtropische)activiteiten gedacht. Maar hierover meer informatie verder in deze brief.
Zoals jullie ongetwijfeld al vernomen hebben stoppen onze 2 vaste trainers Kris en Patrick
er na 3 trouwe jaren jeugdwerking mee. Langs deze weg willen wij Kris en Patrick dan ook
hartelijk bedanken voor de afgelopen 3 seizoenen Junior Team. Zij hadden, 3 jaar
geleden, het fantastische idee om bij ons met een heus junior team te beginnen. Nu, na 3
seizoenen intensieve jeugdwerking, met telkens het weekend Nieuwpoort als absoluut
hoogtepunt, denken Kris en Patrick dat het tijd geworden is om het Junior Team aan een
jongere garde trainers over te laten. Als club zijn we natuurlijk niet bij de pakken blijven
zitten, we hebben gezocht en gevonden, 6 jonge, dynamische en vooral super
gemotiveerde jongeren die het Junior Team dan ook met veel plezier willen overnemen.
Je kent ze ongetwijfeld. Maar ook Kris en Patrick zul je zeker nog op de club tegenkomen.
Kris heeft reeds laten weten dat hij onze nieuwe trainersstaf met veel plezier wil bijstaan
met goede raad en zijn jarenlange ervaring als BLOSO trainer dan ook wil delen. Ook
Patrick heeft reeds te kennen gegeven dat hij af en toe zeker wil assisteren tijdens de
trainingen.
Tijdens het seizoen 2007 zullen Jan, Glenn, Steven, Catherine, Erik en mezelf dan ook alles
op alles zetten om dit Junior Team verder te zetten. Om te beginnen zouden we jullie ook
deze winter wat activiteiten willen aanbieden, zodat we elkaar geen 5 maanden uit het
oog kunnen verliezen.
Ten eerste richt Windsurfclub Alleman op zaterdag 11 november hun jaarlijkse
mountainbike tocht in. Net als vorig jaar starten we om 13:00u aan de club en zijn we
omstreeks 16:30u terug. Zoals vorig jaar is er keuze uit 2 verschillende parcours:
• Een mountainbike parcours, omgeving Hombeek, Zemst, Humbeek & Leest. Een
mountainbike is hier de absolute vereiste.
• Een gewone fietstocht, omgeving Hombeek, Leest, Battel & Mechelen. Waarbij we
voor een deel de Duvel- en de Broekroute volgen.
Na aankomst zal U een tas lekkere verse soep worden aangeboden, kwestie van de
koude wat te verdrijven.
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Ten tweede nemen we jullie graag me naar het waterpretpark Oceade te Bruparc, aan
de voet van het Atomium. Met zijn binnen tempratuur van 30°C is de koude winter hier
snel vergeten. Meer informatie op bijgaande flyer.
Ten derde kan ik U ook meegeven dat er nog minstens één winteractiviteit zal ingericht
worden. Maar hierover later meer.
Als laatste zouden wij U graag onze eigen website willen voorstellen. Binnen de website
van de club is er een speciaal plaatsje voorzien, met een eigen forum, activiteiten
kalender, fotoalbum en meer, veel meer.
http://juniorteam.wsc-alleman.be
Hoe we de trainingen volgend seizoen exact gaan aanpakken moet nog besproken
worden, hiervan sturen we U begin volgend jaar zeker een nieuw briefje.
Tot binnenkort!
Uw trainers,
Jan, Glenn, Catherine, Erik, Steven & Davy
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