NOT Mededeling 173 20-04-2017
Synchro Try-Out

Beste schaatsers,
In september hebben de 4 synchroteams van Nieuw Olympia Turnhout een succesvolle start gemaakt op onze
nieuwe ijsbaan, met andere coaches én met nieuwe teamnamen.
Afgelopen paasweekend zijn alle synchro teams van NOT Vlaams Kampioen geworden.
Na een super goed seizoen, met mooie resultaten en diverse podium plaatsen voor onze teams, zijn wij op zoek
naar nieuwe schaatsers.
Heb jij zin om eens met 1 van de teams mee te komen trainen?
En eens te kijken of synchroonschaatsen misschien iets voor jou is?
Of zou jij graag eens willen weten hoe het voelt om samen in een team te schaatsen?
Heb jij nog geen ervaring met synchroonschaatsen? Geen enkel probleem! Alles is te leren.
Ben je lid van een andere kunstschaatsvereniging, maar heb je wel interesse om deel uit te maken van een van
onze teams? Ook dit is mogelijk!
Je bent van harte welkom tijdens een van de volgende data:
Team Filia: 21 & 28 april
Team Minia, Team Novia, Team Ixia, Team Trivia, Team Historia: 23 april & 1 mei
Het seizoen 2017 – 2018 beloofd weer een mooi seizoen te worden.
Met veel nieuwe uitdagingen en mooie wedstrijden op het programma!
Team Minia (Juvenile): t/m 12 jaar (Nog geen 13 op 1 juli 2017).
Schaatsbrevet: 4 of hoger + teamspirit.
Contact: Emmy Wilde: emmywilde@msn.com
Team Novia (Novice): 10 t/m 15 jaar (10 op 1 juli 2017 maar nog geen 16 op 1 juli 2017).
Schaatsbrevet: 6 of hoger + teamspirit.
Contact: Luc Smits: smits.luc10@telenet.be
Team Ixia (Junior): 14 t/m 18 jaar (14 op 1 juli 2017 maar nog geen 19 op 1 juli 2017).
Schaatsbrevet: 8 of hoger + beheersing van rockers, counters, twizzels, swiften, eagles, pirouetten en enkele
sprongen. En een flinke dosis teamspirit.
Doelstelling 2017 – 2018: Uitkomen in de categorie ISU Junior, met de daarbij behorende wedstrijden.
Contact: Tom Wilde: tombwilde@gmail.com
Team Filia (Mixed age): 15 jaar of ouder (op 1juli 2017).
Schaatsbrevet: 8 of hoger + beheersing van rockers, counters, twizzels, swiften, eagles, pirouetten en enkele
sprongen. En een flinke dosis teamspirit.
Contact: Nathalie de Swart : nathalie.de.swart@live.be
Team Trivia (Senior): 15 jaar of ouder (op 1 juli 2017).
Graag zouden wij in september willen starten met een Senior team.
Voor schaatsers in deze categorie vragen wij teamspirit en de wil om te leren.
Schaatsbrevet: 9 of hoger + beheersing van rockers, counters, twizzels, swiften, eagles, pirouetten en enkele

sprongen. En een flinke dosis teamspirit.
Enthousiast geworden voor dit team? Neem dan contact met ons op.
Contact: Nathalie de Swart: nathalie.de.swart@live.be
Team Historia (Adult): 18 jaar op ouder (op 1 juli 2017).
Graag zouden wij in september willen starten met een Adult team.
De basis van het synchroon schaatsen zal hier aangeleerd worden. En zal men merken hoe leuk het is om onderdeel
te zijn van een team.
Vereisten: Beheersen van de basis van het kunstschaatsen zoals; overstappen voorwaarts, overstappen
achterwaarts en drieën. Plus een goede portie teamspirit en enthousiasme.
Contact: Nathalie de Swart: nathalie.de.swart@live.be
Emmy Wilde: emmywilde@msn.com
Try-out dagen en tijden

Team Filia (Mixed Age):
21 april:
IJstraining: 19:45 – 22:00 uur
28 april:
IJstraining: 19:45 – 22:00 uur
Team Minia (Juvenile):
23 april:
Off-ice training: 16:15 – 17:15 uur
IJstraining: 17:30 – 18:30 uur
1 mei:
IJstraining: 9:30 – 10:30 uur
Team Novia (Novice):
23 april:
Off-ice training: 17:15 – 18:15 uur
IJstraining: 18:30 – 19:30 uur
1 mei:
IJstraining: 7:30 – 8:30 uur
Team Ixia (Junior):
23 april:
Off-ice training: 18:15 – 19:15 uur
IJstraining: 19:30 – 20:30 uur
1 mei: 8:30 – 9:30 uur
Team Historia (Adult):
23 april:
IJstraining: 17:30 – 18:30 uur
1 mei:
IJstraining: 9:30 – 10:30 uur
Team Trivia (Senior):
23 april:
Off-ice training: 18:15 – 19:15 uur
IJstraining: 19:30 – 20:30 uur
1 mei: 8:30 – 9:30 uur
Heb je niet de benodigde schaatsbrevetten? Maar wel interesse om aan te sluiten bij een van onze teams?
Neem gerust contact met ons op. Iedereen is welkom tijdens de try – outs.
Hopelijk tot snel!
Met sportieve groet,
Nathalie, Luc, Tom & Emmy
www.facebook.com/SynchroTurnhout

