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Vrijdag 02 maart 2018

Beste lezer
In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws over VTS GYM.
Sportieve groeten
VTS GYM

Algemene herhalingen Gymgala

Op zondag 4, 11 en 18 maart 2018 vinden de
algemene herhalingen voor het Gymgala plaats in
de gemeentelijke sporthal De Schalk. De exacte
uren voor alle afdelingen zullen zo snel mogelijk
meegedeeld worden. Deze zullen door de leiding
worden gecommuniceerd en ook op onze
Facebookpagina gezet worden.
Kaarten voor het Gymgala zijn verkrijgbaar bij
leiding en bestuur.

Wafelverkoop

De bestellingen voor de wafels kunnen nog
doorgegeven worden tot 8 maart 2018. De
levering is voorzien op zaterdag 17 maart 2018.
Alvast bedankt voor jullie steun!

2e provinciale voorronde Tumbling

Op 3 en 4 februari ging de tweede provinciale
voorronde tumbling C door in Vosselaar. Met 11
gymnasten zakten we af naar de sporthal.
De resultaten waren alvast super. Lien, Jentel,
Sinne, Chrissy, Jolien en Dante haalden de
selectienorm voor het Vlaams kampioenschap.
Ondertussen zijn er 8 van de 12 gymnasten
geselecteerd voor het Vlaams kampioenschap,
maar we moeten nog even afwachten of iedereen
effectief mag deelnemen, want er is een
beperking op het aantal gymnasten dat mag
meedoen. Ook Jarne, Amien, Lise, Fleur en Caisey
gaven het beste van zichzelf en hopelijk volgen er
nog een paar selecties. Er is immers nog 1 kans
om deze selectie te halen.
Deze voorronde was ook het provinciaal
kampioenschap van Antwerpen. Met 4
podiumplaatsen zijn we uiteraard zeer tevreden:
● Amien: 3de plaats
● Lien en Jarne: 2 de plaats
● Dante: 1ste plaats en dus ook kampioen van de
provincie Antwerpen

De andere plaatsen: Jentel: 8ste plaats, Chrissy:
10de plaats, Caisey: 12de plaats, Sinne: 15de
plaats, Fleur: 11de plaats, Jolien: 7de plaats, Lise:
16de plaats.
Hierbij de resultaten in het open klassement (alle
provincies samen):
Lien: 15de plaats, Jentel: 8ste plaats, Chrissy:
17de plaats, Caisey: 21ste plaats, Sinne: 15ste
plaats, Fleur: 20ste plaats, Jarne: 5de plaats,
Jolien: 11de plaats, Dante: 1ste plaats, Amien:
12de plaats, Lise: 35ste plaats.
De laatste provinciale voorronde heeft plaats in
Schelle en gaat door op 10 en 11 maart. Noteer
ook alvast 5 mei in de agenda voor het Vlaams
kampioenschap te Mechelen.
Ik wil ook graag Kim, Tim, Yana en Lies bedanken
voor het mee jureren en begeleiden van de
gymnasten.
Maja
Trainer Tumbling C

Recreawedstrijd Bierbeek

Mooie resultaten voor onze afdeling Tumbling
jongeren op het recreatornooi te Bierbeek!
Met 8 gymnasten namen we op zondag 28 januari
deel aan het recreatornooi te Bierbeek. Na
knappe prestaties werden op de airtrack 5
gouden (Zainab, Mette, Sparta, Joppe, Senne) en
3 zilveren (Tess, Roxanne, Elien) medailles
behaald.
Dank aan de vele supporters en een dikke
proficiat aan alle gymnasten!
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