Clubkampioenschappen

Selectiegroep

Zaterdag 4 april worden de clubkampioenschappen turnen
van S.V. Olympia Cuijk gehouden!
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
De entree is gratis.
De dag is verdeeld in 2 wedstrijden:
Wedstrijd 1 is van 09:00-12:00 uur
Wedstrijd 2 is van 12:00-15:00 uur
Locatie: Laco sportcentrum Cuijk

Voor de turnsters uit de selectie groepen is het wedstrijd seizoen
begonnen. Bij de 2de en 4de divisie en bij de D1 zijn de
voorwedstrijden geturnd en heeft iedereen één of meerdere
finale plaatsen behaald. Een heel mooi resultaat en we willen de
turnsters hiervoor feliciteren. De 5de divisie en de D2 komt in
maart voor het eerst in actie. Op 18 en 19 april bent u van harte
welkom om de turnsters in Cuijk in actie te zien en aan te
moedigen

Teamfinale KNGU

Niveau 1

Op 18 en 19 april organiseren we vanuit Olympia de
clubteams voor de KNGU. Alle selectieturnsters doen hier
aan mee. We zijn nog steeds op zoek naar helpende
handjes. Kunt u komen helpen? Laat het ons weten
organisatie.olympia@hotmail.com

Fenna is geslaagd voor haar niveau 1.
Van harte proficiat!!
Deliuska is gestart met haar niveau 1.
Veel succes!!

Opleiding niveau 2

Doorlopend is Olympia op zoek naar trainers of assistent
trainers. Lijkt u dit wat? Dan is nu de kans hiervoor te
gaan!! Op 22 maart start er een opleiding gymnastiek
assistent niveau 2. Dit maal start de training in Gennep. De
training bestaat uit 9 bijeenkomsten en na afronding
mogen niveau 2 trainers assisteren bij de lessen. Uiteraard
staat hier een vrijwilligersvergoeding tegenover en worden
de kosten voor de training vergoed door Olympia.
Bent u geïnteresseerd? Maak dit kenbaar bij de leiding of
neem contact op met voorzitter@olympia-cuijk.nl

Jurycursus
Zonder juryleden geen wedstrijden. We zijn heel blij dat
Esmee, Julie, Ineke en Janneke zijn gestart met de
jurycursus. Mocht u ook geintersseerd zijn in het behalen
van een jurybrevet en zo een bijdrage te kunnen leveren
tijdens wedstrijden. Laat het ons dan weten via
voorzitter@olympia-cuijk.nl

Tijdelijke groep
Op vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur is er een tijdelijke turngroep
van start gegaan. Deze groep is gestart voor kinderen die op de
wachtlijst stonden. Zodra er plaatsen vrij komen zullen deze
kinderen doorstromen naar reguliere groepen. De hoofdtrainers
van deze tijdelijk groep zijn Timo en Vigo.

We vragen twee minuten van uw tijd
Lisa van Vliet loopt momenteel vanuit de opleiding sportkunde
aan de HAN, stage bij Olympia. Onder andere verricht ze
onderzoek op het thema vrijwilligers. Wilt u in dit kader een
aantal vragen beantwoorden? We stellen uw medewerking zeer
op prijs. Klik HIER om de vragenlijst te openen

