JUMP-UP HOUDT AUDITIES:
WORD WEDSTRIJDSKIPPER!
Is ropeskipping het liefste wat je
doet?
Sta je er ’s morgens mee op en ga je er ’s avonds mee slapen?
Wil je steeds meer leren en beter worden?
Dan is dit misschien iets voor jou!
In onze club kan iedereen terecht als recreatieve skipper, maar een beperkte groep doet ook aan
competitie. Zit ropeskipping echt in je bloed en wil je steeds meer en meer? Ben je sportief en heb je
veel doorzettingsvermogen? Droom je er misschien van later op kampioenschappen te staan zowel
nationaal als internationaal? Dan kan je nu je eerste stap zetten!

WIE?
Alle skippers van °2013, °2012, °2011, °2010 mogen in onze club auditie komen doen om
wedstrijdskipper te worden (onze benaming JUMPER). Tijdens deze audities wordt nagegaan of je
hiervoor in aanmerking komt. Dit aan de hand van heel wat criteria: Hoe snel leer je iets bij? Ben je
sportief genoeg? Heb je voldoende doorzettingsvermogen? Hoe hard wil je echt trainen? Heb je de
potentie om de pijlers van ropeskipping te ontwikkelen: coördinatie, lenigheid, kracht, uithouding…?
Denk zeker en vast niet dat je nog te jong bent als je nog maar in het 1ste of 2de leerjaar zit! Want hoe
vroeger een selectie gebeurt, hoe hoger het niveau op latere leeftijd kan worden!

HOE?
De eerste auditieronde bestaat uit 3 lessen: (je blijft nog wel zeker je andere uren volgen)
- Maandag 20 april 2020 van 18u30 tot 20u00 in de minihal van Kortenberg
- Maandag 27 april 2020 van 18u30 tot 20u00 in de minihal van Kortenberg
- Maandag 4 mei 2020 van 18u30 tot 20u00 in de minihal van Kortenberg
Als jij graag auditie wil doen maar een van deze maandagen past jou niet, neem dan zeker contact
met ons op. Dan bekijken we samen hoe we dit kunnen oplossen.

VOORWAARDEN om jumper te worden
Natuurlijk zijn er heel wat voorwaarden binnen de jumper groep. Het lijkt misschien wat
afschrikkend, toch hebben wij op dit moment 37 jumpers die in dit systeem draaien. Mits wat
planning en doorzetting van de skippers, maar ook van de ouders, is dit zeker haalbaar.
 Je volgt volgend seizoen het volledige jumper pakket (+/- 4 uur verspreid over 2 à 3
momenten per week).
 Er wordt verwacht dat je 90% van de trainingen aanwezig bent.
 Je bent steeds verplicht te verwittigen als je niet kan komen.
 Je hebt een aantal extra touwen nodig (blokjes touw, speed touw) (nog niet voor de auditie).
 Je bent verplicht tot de aankoop van de jumpersoutfit (+/- €85 nieuw) (nog niet voor de
auditie).
 Je bent verplicht deel te nemen aan de jaarshow.
 Je bent verplicht deel te nemen aan de geplande wedstrijden.

PLANNING volgend seizoen
Wij zijn bezig aan de planning voor volgend seizoen.
In mei zal deze onder voorbehoud medegedeeld worden. De gemeente moet steeds de toelating
geven.

Inschrijven voor de audities doe je voor 4 april 2020 en dit door een mail te sturen naar
info@jump-up.be met de vermelding van de naam van de skipper die graag auditie wilt
komen doen.

Voor alle vragen: info@jump-up.be

