Belgian Cheerleading Federation presents:

Alles wat je moet weten voor jouw deelname aan de try-outs
voor het Belgische nationaal team…
Het Corona-virus kanTeam Belgium niet stoppen!

TEAM BELGIUM CHEER 2020-2021




Leeftijd: geboren vòòr 01/01/2006 (dus minimum 15 jaar worden in 2021)
Enkel voor leden aangesloten bij een officiële club voor het seizoen 2020-2021
Auditie bij voorkeur per stuntgroup


Bij voorkeur in één van de volgende formaties (indien niet mogelijk, zijn we hier flexibel in):
▪

Coed twobased group = flyer, side base, main base

▪

Allgirl stuntgroup = flyer, side base, main base, backspot



Maar selectie gebeurt niet noodzakelijk per stuntgroup: misschien krijgt je groep een andere flyer,
backspot en/of base. Dit is louter om het selectieproces te vergemakkelijken.



Individuele inschrijvingen ook mogelijk!

Ons doel is om een sterk TEAM samen te stellen, met veelzijdige atleten. Maar ook als je enkel in
tumbling of stunts uitblinkt, kan je een bijdrage leveren. Laat je dus niet afschrikken.
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De video try-out wordt nu vervangen door een try-out bestaande uit de volgende elementen:
1. Skills-document
Één document per atleet in te vullen.
Opm: kan je zowel base als flyer zijn: vul dan 2 skills-documenten in!
Inhoud: algemene info en checklist skills (stunts + tumbling)

2. Video
Voeg alle inhoud samen tot één lange video per atleet.
Inhoud:
1.
Presentatie over jezelf (max. 1 minuut) waarin je vertelt wie je bent, waarom je try-outs doet, wat je ambities
zijn en wat je van Team Belgium verwacht. Zo kunnen we jou alvast een beetje leren kennen.
2.
Skills: in het skills-document staan skills aangevinkt waarvan we graag video’s zouden zien.
 Dit mogen oude video’s zijn, aangezien je momenteel niet samen mag stunten.
 Indien mogelijk, zien we wel graag recente video’s van je tumbling-skills (NIET op springvloer). Deze kan je buiten opnemen, bv. op
een grasveld, in een park, …
 Heb je sommige video’s niet ter beschikking, is dit geen probleem en begrijpen we dit. De video’s gelden louter
als
aanvulling van het skills-document.

3

* Deze data zijn onder voorbehoud gezien de huidige omstandigheden met COVID-19.
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STAP 1 : Tryout (Deadline: 14 juni)
Insturen van één mail per stuntgroup met alle skills-documenten + video’s + akkoordverklaringen +
toestemingsformulier -18j. Op 20 juni hoor je of je door mag naar de volgende ronde.

STAP 2 : Team Belgium in Training
De geselecteerde atleten krijgen tijdens de zomer de kans om samen met de coaches verder op hun
skills te trainen. Op deze manier kunnen de coaches jou (en je skills) leren kennen in een ontspannen
omgeving. We streven hier naar maximale aanwezigheid.
 27 juni (18u-22u)
 12 juli (14u-18u)
 23 juli (19u-22u30)
 6 augustus (19u-22u30
 30 augustus (10u-18u)
STAP 3 : Final Try-out (5 september, 10u-13u)
Tijdens dit laatste selectiemoment worden de atleten en reserve-atleten van het team gekozen en
bekend gemaakt.
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Deadline try-out: ten laatste 14 juni



Try-out versturen:




Hoe? Via mail: teambelgiumcheer@hotmail.com, één mail per groep, deze bevat:
▪

Skills-documenten van alle atleten (één document per atleet)

▪

Video’s van alle atleten (voeg deze toe als link naar WeTransfer) (één video per atleet)

▪

Toestemmingsformulier voor atleten -18j

▪

Akkoord-verklaring voor alle atleten

Mails met evaluatie worden verstuurd op 20 juni
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We zitten nog steeds in een periode van grote onzekerheid gezien de huidige COVID-19 epidemie. Het is momenteel
heel moeilijk te voorzien wat de impact hiervan op het Team Belgium project zal zijn voor de komende maanden.
Alle data zijn opnieuw samengesteld op basis van de huidige evaluatie van de situatie. Wij zullen de situatie van dichtbij
opvolgen en communiceren veranderingen zo snel mogelijk. Wij zullen steeds de adviezen van de overheid volgen.
Bij het evalueren van de video’s, houden wij er vanzelfsprekend rekening mee dat er lang niet getraind is en dat
bepaalde skills (nog) niet aanwezig zijn of dat je hier geen video’s van hebt.
Momenteel denken we dat we begin juli opnieuw kunnen stunten en dat alle ‘Train With Team Belgium’ data nog steeds
kunnen doorgaan. Indien dit gedurende de komende weken niet mogelijk blijkt te zijn, zullen we ons hier flexibel in
moeten opstellen en passen we de planning aan. Wij hopen, net als jullie allemaal, dat de situatie zo snel mogelijk weer
normaliseert.

Wij rekenen op jullie begrip en danken jullie nu al voor jullie flexibiliteit.
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We kijken ernaar uit jullie documenten & video’s te
ontvangen!

