BladZonderBodem

Juli - Augustus

Het is ein-de-lijk weer zover: de sportfeesten staan
voor de deur!
In deze BZB komen jullie te weten wat dat precies zal
inhouden.

Voorwoord
Liefste leden en ouders
Nu de examenperiode en grote toetsen voor de deur staan, is ook de vakantie in
zicht! We kunnen eindelijk alle corona regels vergeten en dromen van een
fantastische zomer vol plezier en KLJ. In deze bzb vind je alle belangrijke informatie
over de KLJ-zomer.
De leiding is volop bezig met de voorbereidingen van het kamp, hopelijk hebben
jullie er net zo veel zin in als wij! Begin maar al te zoeken naar jullie mooiste outfit in
het kampthema. We maken er een week vol plezier van. De +16 gaat dit jaar op een
speciaal kamp, na het een paar keer te moeten uitstellen is het eindelijk zo ver:
BUITENLANDS KAMP! Zij gaan in Hongarije aan het Balatonmeer kamperen. Heb je
nog vragen over de kampen? Stuur ons dan zeker een berichtje op Messenger of
een mailtje naar klj.moerbeke@hotmail.com!
Elke zondag staan we ‘s morgens vroeg paraat om te vertrekken naar het sportfeest,
we vliegen er op 3 juli al onmiddellijk in. Daar tonen we aan de jury onze wimpel,
vendel en dans reeksen waar we in de week op oefenen. Wie aanwezig was op de
sportfeest initiatie weet al een beetje wat we doen op een sportfeest. De
sportfeesten zijn voor iedereen vanaf Tugro, Jong-KLJ is jammer genoeg nog wat te
jong om mee te doen. Wil je er nog meer over weten? Lees dan zeker het
“sportfeest dagboek” een beetje verder in de bzb. Op dinsdag- en donderdagavond
spreken we wekelijks af aan het lokaal om te oefenen, de oefeningen starten op 16
juni om 19:30. Hierover vinden jullie ook meer informatie in deze bzb.
Wij hebben er enorm veel zin in! Jullie ook?
Zonnige groetjes van de leiding
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Sportfeest
Haasdonk: 7u aan
rode kruis

Sportfeest
Waarschoot: 6u 50
aan rode kruis

Kamp +16

Amber & Rune De
SChepper

Sportfeest Sente: 7u
aan rode kruis

Sportfeest Lokeren
Heirbrug: 7u 15 aan
rode kruis
!! met de fiets!!
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Lore Van Moeseke
Maarten Cerpentier
Thibo Dieleman

sutsuguA
Eveline Herman

Regionaal sportfeest
Ertvelde: 7u aan
rode kruis

Sportfeest Zele
Centrum: 7u aan
rode kruis

Milenka Meuleman

Sportfeest Wetteren:
7u aan rode kruis

Marcel De Landtsheer
Thor Cams
Jonathan Herman

Jureren in Bazel:
enkel +16

Sportfeestdagboek
Een sportfeest, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?
Je leest hier hoe zo een dag er uit ziet!
Zondagochtendvroeg, de wekker gaat af
en ik spring meteen uit mijn bed, want
vandaag is het opnieuw SPORTFEEST!
Een snelle hap, mijn mooie uniform aan
met daarboven mijn dikke KLJ-pull, want
het is nog frisjes buiten, en op naar het
Rode Kruis in Moerbeke! We worden daar
namelijk al vroeg verwacht, meestal
spreken we af om 7u aan het rode kruis.
Zo kunnen we op tijd met onze sliert auto’s
richting het sportfeest vertrekken.

Ter plaatse aangekomen moeten we eerst
door de ingang. De sfeer zit er al goed in,
iedereen heeft er zin in, zeker als we de
groene velden zien waar we ons straks
helemaal op mogen uitleven.
Eerst met z’n allen een plaatsje zoeken
rond het middenplein waar we onze
plastiek kunnen openleggen. Dit is de
verzamelplaats van KLJ Moerbeke voor de
hele dag.

De lidkaarten worden uitgedeeld en
iedereen mag om zijn stempel gaan naar
de microwagen. We worden namelijk
onderverdeeld in verschillende categorieën
per leeftijdsklasse voor de loopnummers
en het touwtrekken. De categorieën:
- Miniem 2008 of jonger
- Kadet 2005 of 2007
- Scholier 2004 of 2005
- Junior 2003 of ouder

Het is ondertussen al 8u, dus de ringen
kunnen geopend worden. Het sportfeest is
nu officieel van start gegaan! In de
voormiddag laat elke KLJ het beste van
zichzelf zien voor de jury, alle disciplines
komen dan aan bod. Vanaf de middag
beginnen de atletieknummers en worden
de winnaars van de verschillende
disciplines afgeroepen. Als we in de top
drie zitten krijgen we zelfs een beker!!!
De disciplines worden opgedeeld in 2
groepen: DLO (Dienst Lichamelijke
Opvoeding) en LVG (Landelijke
Vendeliersgilde). Een overzichtje van alle
disciplines:

Wimpelen (LVG)
Bij het wimpelen gebruiken we een lichte
stok en een kleine vlag. Het is de
bedoeling dat we flexibel en ritmisch
bewegen op hedendaagse muziek.
Er zijn verschillende niveaus bij wimpelen;
Basiswimpelen en Keurwimpelen. Wij
Dansen (DLO)
nemen deel aan het Keurwimpelen en het Bij het dansen zijn er 4 verschillende
Basiswimpelen dat nog eens opgesplitst reeksen: Kringdans, Parendans, Vrije
wordt in de Basisreeks (eenvoudige
Ritmiek en Bondsreeks. Kringdans lijkt
oefeningen), de Muziekreeks (sneller en een beetje op volksdans maar dan op
moeilijker) en de Vrije reeks (kies je zelf de een hedendaags liedje en wordt
oefeningen).
uitgevoerd in een kring. We nemen

Vendelen (LVG)

deel met de jongens en meisjes apart.
Dit jaar gaan onze jongens en meisjes
zich ook terug wagen aan de Vrije
Ritmiek. Ze moeten hiervoor zelf een
dansje in elkaar steken. De plus 16
doet mee aan de Parendans. De
Bondsreeks doen we dit jaar niet mee.

Vendelen gebeurt met een zwaardere stok
en een grote vlag. Ook bij het vendelen
wordt er een onderscheid gemaakt;
Gilden, Hoofdgilden en Individueel
Vendelen. Onze vendeliers kunnen
Piramide (DLO)
deelnemen aan Hoofdgilden, Individueel Een discipline waar wij goed in zijn:
Vendelen en de Gilden. Zowel Brechts,
piramide bouwen! We bouwen met z’n
onder begeleiding van onze Tamboer
allen een zo mooi mogelijke piramide
(trommelaar), als de Muziekreeks, op een die dan beoordeeld wordt op de
hedendaags liedje, worden gevendeld bij stabiliteit, originaliteit,... Een en al
ons. We hebben ook een Vrije Reeks (een teamwork!
reeks die onze jongens op opgelegde
muziek zelf in elkaar hebben gestoken)
en enkelen van ons nemen deel aan het
Dubbel Brechts.

Even praktisch...
Datum

Waar?

Vertrek

3 juli

KLJ Lokeren
Heirbrug

7u 15 @ Rode kruis
Moerbeke

Bautschoot 149, Lokeren

10 juli

24 juli

31 juli

7 augustus

14 augustus

21 augustus

28 augustus

KLJ Sente
Kruiskenstraat, SintLaureins

KLJ Waarschoot
Gastelsstraat 20,
Lievegem

KLJ Haasdonk
Stuurstraat, Haasdonk

KLJ Bazel
Kraakstraat 43a,
Bazel

KLJ Wetteren
Molenweg 2, Wetteren
ten Ede

KLJ Zele-Centrum
Wezepoelstraat 162,
Zele

KLJ Ertvelde
Ertveldesteenweg 159,
Oosteeklo

!! met de fiets

7u @ Rode Kruis
Moerbeke
6u 50 @Rode Kruis
Moerbeke
7u @Rode Kruis
Moerbeke
6u @lokaal
! jureren: enkel +16
7u @Rode Kruis
Moerbeke
7u @Rode Kruis
Moerbeke
7u @Rode Kruis
Moerbeke

Vervoer?

Om met zo’n grote groep tot op de sportfeesten te geraken deze
zomer roepen we de ouders op om ons zo veel mogelijk te helpen
met het vervoer. Als alle mama’s en papa’s eens een enthousiaste
bende voert, geraken we er met gemak!

Wat breng je best mee?

Uniform en (sport)schoenen (zeker niet je allerwitste nieuwe
schoenen!)
Een lunchpakket voor 's middags en eventueel een koek voor
tussendoor
Voldoende drinken bij warm weer
Petje/hoed, zonnecreme en handdoek bij warm weer - regenjas bij
slecht weer
Een beetje geld voor de inkom (1 euro) en eventueel een drankje ter
plaatse

Uniform?

Nog geen uniform? T-shirt gekrompen in de was?

Een nieuw uniform kopen kan steeds voor of na de
oefening. Vraag gerust eens aan de leiding en dan
helpen we je graag verder!

Op facebook hebben we ook een groep voor het
uitwisselen van tweedehandsuniformen. Stuur ons
gerust een berichtje en we voegen je toe!

Oefeningen...
Iedere dinsdag en donderdag oefenen we de
sportfeestreeksen van 19u30 tot 20u30. We beginnen
met de oefening op donderdag 16 juni!
De vendeliers en wimpeliers oefenen wat langer, zij
stoppen pas rond 21:30. Na 21:30 wordt de -16
verwacht naar huis te gaan.

!! Uitzonderingen !!
5 en 7 juli geen oefening: -16-kamp
14, 19 en 21 juli geen oefening: +16-kamp

Op naar een
spetterende
zomer!

