
Gymnastiekvereniging Sparta 
Krabbendijke 

Beste leden, ouders/verzorgers,


Goed nieuws, wij gaan weer clubkampioenschappen organiseren voor een aantal van onze 
groepen! Een echte wedstrijd tussen jou en je andere turnvrienden! Gewoon in onze eigen 
gymnastiekzaal. Ga jij de uitdaging aan?


Wie: Meidengroep 3/4

       	 	 Meidengroep 5/6

         	 	 Meidengroep 7/8

	 	 Jongensgroep 7/8

         	 	 Brugklas meiden en ouder     

    
Datum: zaterdag 25 maart 2023


Tijd: 09.00 uur* Meidengroep 3/4

       	 	 10.30 uur* Meidengroep 5/6

         	 	 12.45 uur* Meidengroep 7/8

	 	 14.15 uur* Jongensgroep 7/8

         	 	 14.15 uur* Brugklas meiden en ouder


Waar: Gymnastiekzaal Krabbendijke, Nieulandestraat


Kleding: Jongens & Meiden: een zwarte sportbroek (kort/lang) met een rood Sparta shirt 
	 	 (voor het Sparta shirt wordt gezorgd). 

	 	 Meiden: Turnpak in de hoofdkleur zwart. Er mag een glittertje opzitten, maar verder 

	 	 geen andere kleur (o.a. te koop bij Decathlon) OF het velours zwart met rode

	 	 turnpak van Sparta (meer info bij de leiding)


Kosten: Gratis!


*Dit is een geschatte tijd. Exacte wedstrijd tijden volgen later, dit hangt af van het aantal deelnemers per groep. Je doet gewoon mee 
met je eigen turngroep. Houdt er rekening mee dat jou wedstrijd + uitslag circa 1,5 uur duurt. Daarna mag je naar huis of uiteraard 
andere groepen aanmoedigen. Het betekend dus niet dat je de gehele dag aanwezig dient te zijn, enkel de tijd van jou wedstrijd. De 
exacte tijden volgen dus nog na de uiterlijke opgeef datum per e-mail. 

OPGEVEN                                                                                                   . 
Hoe kun jij je opgeven?


Stuur de volgende gegevens per e-mail door:

- Voornaam + achternaam 
- In welke gymgroep jij zit 
- naar: maartjerommers@zeelandnet.nl  

Doe dit zo snel mogelijk vóór 5 maart a.s, uiterlijke opgeef datum is woensdag 
8 maart. 
Je krijgt een bevestiging van ons teruggestuurd. Let op: kan terecht komen in de SPAM! Heb je 
GEEN bevestiging gekregen? Dan is jou mail dus niet goed aangekomen. Aanmeldingen na deze 
datum kunnen wij helaas niet accepteren. 

Wij hebben er heel veel zin in en hopelijk zien wij jullie dan allemaal!!


Sportieve groeten,

Bestuur en leiding

Gymnastiekvereniging Sparta

Komt u kijken en aanmoedigen ?

mailto:maartjerommers@zeelandnet.nl

