
 

NIEUWSBRIEF  

  

Maandag 03 juni 2019 

    

Beste lezer, 

In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws over VTS GYM. 

Sportieve groeten 

VTS GYM 

    

    

Trooper  

  

 

Vanaf nu kan iedereen online shoppen én ons 
steunen! 

Maak kennis met Trooper. Een website voor al je 
online shopping die ervoor zorgt dat je VTS Gym 
gratis steunt met online aankopen, zonder één 
euro meer te betalen. 

Hoe werkt Trooper? 

1. Je gaat naar onze pagina op Trooper 
(www.trooper.be/vtsgym) 

2. Je kiest je shop en klikt op de banner. De link 
weet dat jij ons wilt steunen. 

3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, 
zonder één euro extra te betalen. 

4. De shop betaalt een percentje aan onze club. 
Gemiddeld krijgen wij €5 per aankoop van 
€100. 

Via www.trooper.be/vtsgym kan je heel wat 
kopen: 

 Massa’s electronica & veel meer (Coolblue, 
Krefel, Selection…) 

 Het meest fantastische speelgoed (Fun, Bart 
Smith, Maxitoys…) 

 Een leuk weekendje weg (Booking.com, 
Travelbird, Expedia, Cheaptickets, Sunweb…) 

 Mooie kleren (JBC, De Bijenkorf, CKS, Torfs…) 

http://www.trooper.be/vtsgym
http://www.trooper.be/vtsgym


 Een lekker parfum of mooie make-up (ICI Paris 
XL, Apotheek-Online…) 

 Een cadeautje (L’Occitane, Eci, Mamzel, 
cadeaus.be, Coolgifts…) 

 Een aantal flessen goede wijn (Wijnbeurs) 

 En nog veel meer… 

Alvast bedankt! 

  

  

    

Activiteit jongeren  

  

 

Op zondag 23 juni is het weer zover! We trekken 
er met de VTS-jongeren (vanaf de afdeling 
kapoenen) op uit voor een daguitstap naar 
Bobbejaanland! 

Jullie kunnen inschrijven tot donderdag 6 juni. De 
kostprijs bedraagt €20. Inschrijven en betalen 
gebeurt via de leiding. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Italiaans restaurant  

  

 

Ons Italiaans restaurant van 19 mei was een 
succes. 

Maar liefst 317 eters hebben genoten van onze 
versbereide gerechten. 

We willen dan ook al deze mensen heel erg graag 
bedanken, evenals alle helpende handen voor en 
achter de schermen. 

Voor de fleurige aankleding van onze zaal 
konden we rekenen op “Het Groene Hart” die 
ons de bloemetjes schonk. 

Wij kijken alvast uit naar de volgende editie. U 
toch ook? 

 

  

  

    

Brevettendagen  

    

 

Op zaterdag 11 mei ging de jaarlijkse 
Brevettendag voor de jongerenafdelingen 
(ravotters, kapoenen en bengels) door. Een 50-
tal gymnasten toonden wat ze kunnen aan de 
verschillende toestellen. Ze werden beloond met 
een blauwe ster in niveau 1, een groene ster in 
niveau 2, een gele ster in niveau 3 of een rode 
ster in niveau 4. Een dikke proficiat aan alle 
kinderen en trainers voor hun inzet, 
enthousiasme én mooie resultaten! 

 

 

 

 

Gesteund door een grote schare supporters 
zetten 31 kabouters en 33 kleuters op zaterdag 
24 mei hun beste beentje voor op de jaarlijkse 
brevettendag. 

Bij de kabouters behaalden 9 gymnasten een 
bronzen, 20 een zilveren en 2 een gouden 



 

medaille. Bij de kleuters werden er 17 zilveren en 
16 gouden medailles behaald. 

Een dikke proficiat aan alle gymnasten! We 
wensen ook het hele team te bedanken voor de 
organisatie van deze brevettendag! 

  

  

    

Recreawedstrijden  

    

 

Op zaterdag 11 en zondag 12 mei namen in totaal 
16 gymnasten van tumbling jongeren en 
tumbling recrea deel aan het recreatoernooi 
airtrack – lange mat – tumbling te Willebroek. 
Deze wedstrijd werd georganiseerd door KWTV 
Willebroek in de sporthal De Schalk. Voor 
sommige van onze gymnasten was het erg 
spannend aangezien het de eerste keer was dat 
zij mochten aantreden op een wedstrijd. Het was 
een erg verdienstelijke wedstrijd voor onze club, 
want onze gymnasten mochten met meerdere 
medailles weer huiswaarts keren. 

Een erg tevreden coach. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Vlaams kampioenschap  

    

 

Op 25 mei ging in Zonhoven het Vlaams 
kampioenschap C door. Met 6 gymnasten zakten 
we af naar de sporthal. Spijtig genoeg hadden we 
ook 2 gekwetsten die de VTS Gym kleuren dus 
niet konden verdedigen. Veel beterschap Jentel 
en Jolien. 

De resultaten waren schitterend. Elk van de 
deelnemers verbeterde zijn/haar persoonlijke 
score. 

Hierbij de resultaten: 

Sinne: 97,7 (14e plaats); Fleur: 94,5 (11e plaats), 
Chrissy: 100.0 (8e plaats), Amien: 90,1 (10de 
plaats); Jitse: 82,2 (6e plaats maar een stop in zijn 
2de sprong), Mauro: 85.2 (13e plaats). 

  

VTS GYM Willebroek 

 

E. Anseelestraat 120 

2830 Willebroek 

 

Secretaris Els Petit: 0478 99 18 22 

Uitschrijven uit deze nieuwsbrief 

  

secretariaat@vts-gym.be 

www.vts-gym.be 
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