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Betreft: OGK Clubkampioenschap ‘DuffelCup’
Beste gymnasten en ouders,

Het turnfeest zit er weeral op, maar dat betekent niet dat we nu kunnen rusten. OGK
organiseert namelijk dit jaar voor de 2de keer haar eigen clubkampioenschap: de ‘DuffelCup’,
en dit op zaterdag 23 mei 2009 op de speelplaats van de school ’t Kompas te Duffel-West.
Bij slecht weer zorgen we ervoor dat de toestellen netjes in de zaal kunnen worden
opgesteld.
Dit puur recreatief kampioenschap is bedoeld voor ALLE recreatieve gymnasten van OGK
vanaf de lagere school, inclusief de beloften. Laat eens zien wat je kan op de vloer, rekstok,
balk, brug, tumblingbaan, trampoline of sprong. De wedstrijd gaat door per
leeftijdscategorie en elke deelnemer krijgt een brevet en een leuke prijs, maar misschien ga
je ook wel naar huis met een echte beker! Oefenen is dus de boodschap! Alle verdere
informatie kan je bekomen bij je lesgever.
Zorg dus dat je er bij bent op deze onvergetelijke dag, vul onderstaand
inschrijvingsformulier in en geef het zo snel mogelijk terug aan je lesgever (ten laatste
vrijdag 3 april 2009 ). Een gedetailleerde planning wordt later meegedeeld.
Vergeet niet je ouders, familie en vrienden uit te nodigen om te komen supporteren!

Met sportieve groeten,
OGK Bestuur
Naam + Voornaam:………………………………………………………………………………….,
neemt deel aan het recreatief clubkampioenschap DuffelCup op 23 mei 2009.

Leeftijdsgroep (omcirkel):
1e leerjaar 2e leerjaar 3e leerjaar
4e leerjaar 5e leerjaar 6e leerjaar

1e middelbaar
4e middelbaar

Groep waarin gymnast turnt (omcirkel):
Meisjes 1-2 lj
Meisjes 3-4 lj
Meisjes 5-6 lj
West
West
West
Meisjes 1-2 mid
Juffers
Jongens +12
West
Jongens
Jongens+meisje
AGD-AGH
+meisjes 3-4 lj
s 1-2 lj Mijl
Mijl
Vloer en Stijl
Basis Plus
AGD-Beloften

2e middelbaar
5e middelbaar

3de middelbaar
6e middelbaar

Jongens 1-2 lj
West
Jongens
+meisjes +16
Jongens
+meisjes 5-6 lj
Mijl
Jongens +
meisjes 1-2 lj
Oost

+18

Jongens 3-6 lj
West
Tumbling
Beloften
IKAT
Jongens +
meisjes 3-4 lj
Oost

Handtekening ouder(s):

