Hallo ouders/verzorgers,
Op zaterdag 7 april is er een Funwedstrijd in Drachten waar jullie zoon/dochter aan mee mag doen.
Het is een wedstrijd waar kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met het wedstrijdelement van
het turnen. In de lessen krijgen de kinderen van ons een oefening aangeleerd, die aansluit op hun eigen niveau,
dus iets wat ze kunnen. Op de wedstrijd gaan ze dit zo netjes mogelijk uitvoeren.
Opzet van de Fun wedstrijd:
De wedstrijddag bestaat uit twee gedeelten.
1.

Eén deel van de zaal is ingericht als wedstrijdzaal. Daar moeten ze op 3 toestellen een oefening laten
zien. Dit is op de lange mat, sprong en brug (meisjes) of rekstok (jongens). De oefening wordt direct
beoordeeld, de beoordelaar schrijft dit cijfer op een bordje een laat dit aan iedereen zien. Voor de
kinderen wordt dat direct duidelijk hoe goed ze het hebben gedaan.

2.

Het andere deel is het Fun gedeelte. Daar staan verschillende springbanen en trampolines, waar ze
zich naar hartenlust kunnen vermaken onder begeleiding van getrainde personen.

Nadat de kinderen beide gedeelten hebben gehad volgt de prijsuitreiking van het wedstrijd gedeelte. De
besten komen op het podium en krijgen een medaille. Alle andere kinderen krijgen een herinneringsmedaille mee
naar huis. De totale Fun wedstrijd (wedstrijdronde én het Fun gedeelte) duurt ongeveer 2,5 uur.
Deelnamekosten zijn €14,50.
Wat kunt u doen:
Om de wedstrijd mogelijk te maken zijn er beoordelaars nodig. Daar kunt u, als ouder of verzorger, ons bij
helpen. Elke vereniging moet namelijk beoordelaars regelen. Voor elke 9 kinderen die wij opgeven moeten we
ook 1 beoordelaar opgeven. Een beoordelaar wordt 1 of 2 weken voorafgaand aan de wedstrijd uitgenodigd voor
een korte instructie op een avond. Dan wordt er uitgelegd waar u op moet letten tijdens een oefening. Het is
belangrijk om beoordelaars te vinden, want als wij te weinig beoordelaars aanleveren, dan moeten we helaas
kinderen uitsluiten om deel te nemen. Wij willen graag dat iedereen mee kan doen dus:

GEEF U OP ALS BEOORDELAAR!
Kleding
Meisjes: turquoise turnpakje
Jongens: kort zwart sportbroekje met wit hemdje
De wedstrijdcommissie van G.V. Hercules verzorgt de verdere informatie over de wedstrijd, het vervoer naar
Drachten moet zelf onderling geregeld worden.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd bij ons terecht. Wij hopen op een grote opkomst!
Met vriendelijke groet,
Meester Wilco, juf Jitske en juf Froukje

----------------------------------------------------------------------------------------Strookje met inschrijfgeld voor 10 februari 2018 inleveren bij train(st)er

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Train(st)er: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ja ik geef me op als beoordelaar, naam: …………………………………………………………………………………………..

