NIEUWSBRIEF

Dinsdag 11 februari 2020

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

Gymgala

VTS Gym nodigt U van harte uit op het VTS Gymgala
op zaterdag 28 maart 2020 in de gemeentelijke
sporthal ‘De Schalk’. Naar jaarlijkse gewoonte zullen
onze afdelingen het beste van zichzelf geven in een
wervelende turnshow. Kaarten zijn binnenkort
verkrijgbaar bij leiding, bestuur of online via
www.vts-gym.be.
Op zondag 8, 15 en 22 maart 2019 zullen de
algemene herhalingen plaatsvinden in sporthal ‘De
Schalk’. De exacte uren voor de verschillende
afdelingen zullen zo snel mogelijk meegedeeld
worden door onze leiding en het tijdsschema zal
tevens op de ‘VTS Gym Willebroek’ Facebookpagina geplaatst worden. Hou deze dus zeker en
vast goed in het oog de komende maanden!
Ten slotte, nog een warme oproep aan al onze
gymnasten om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn
op deze extra voorbereidingen zodat we er een
groot succes van kunnen maken. Tot dan!

Wafelverkoop

Ook in 2020 organiseert onze vereniging een
wafelverkoop.
Dit jaar bieden wij u volgend assortiment aan:
• Paaseitjes 250g
• Vanillewafels
• Chocoladewafels
• Wafelmix
o 6 vanillewafels
o 6 chocoladewafels
o 2x3 botergaletten
o 2x3 chocoladegaletten
Gelieve het leveringsadres op het bestelformulier
correct en volledig in te vullen om vergissingen te
vermijden.
Leveringen buiten Willebroek zullen aan het adres
van de verkoper bezorgd worden, of via haar/zijn
afdeling meegegeven worden.
Het gedeelte bestemd voor de club dient samen
met het geld afgegeven te worden aan de leiding of
de verantwoordelijke voor de wafelverkoop (Wim
Borms, Vaartstraat 23B, 2830 Willebroek), en dit
voor 13 maart 2020. De levering is voorzien op
zaterdag 21 maart 2020.
Wij rekenen op heel wat bereidwillige medewerkers
en hopen op een succesvolle verkoop.
Het bestelformulier vindt U via deze link.

Nieuwjaarsreceptie & vieringen

Op
25.01.2020
ging
onze
jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie door. Een 70-tal aanwezigen
konden late nieuwjaarswensen uitwisselen en
genieten van een gratis hapje en een drankje.
Er was tevens een terugblik op onze
Gymnaestradadeelname aan de hand van een
mooie fotoreportage. Nog eens een dikke proficiat
aan deelnemers, begeleiding en in het bijzonder aan
de leiding.
Tijdens deze bijeenkomst werden traditioneel ook
enkele verdienstelijke leiding en bestuursleden in
de bloemetjes gezet en bedankt voor hun
jarenlange inzet.

De leiding die dit jaar gevierd werden, waren Nisrine
Belfassi, Kimberly Leemans, Wim Borms, Jitse
Marivoet (allen 5 jaar leiding), Sam Peeters (20 jaar
leiding) en Katja Mampaey (30 jaar leiding).
Daarnaast werden Katja Mampaey en Peter
Schelkens gevierd om al 30 jaar als bestuurslid het
wel en wee van de vereniging in goede banen te
leiden. Als laatste werd Linda Pepermans, die naast
de ledenbeweging ook al 10 jaar penningmeester is,
in de bloemetjes gezet.

Wedstrijden

Op 18 en 19 januari ging de eerste provinciale
voorronde tumbling C-niveau door in het verre
Knokke. Maar liefst 12 gymnasten namen deel aan
deze wedstrijd. Door examenperiode van de
studenten aan de hogeschool of universiteit nemen
zij niet deel aan deze wedstrijd. Deze wedstrijd was
het provinciaal kampioenschap voor Oost- en WestVlaanderen. Voor een aantal van hen was dit de
eerste keer dat ze op dit niveau mee deden.
Zaterdag kwamen 8 gymnasten in actie.
Resultaten:
● Meisjes C 17-18 jaar: Anke: 53,3 en 27ste plaats;
Sinne: 55,0 en 25ste plaats; Amber: 63,3 en 14de
plaats (selectie Vlaams Kampioenschap = 60,6)
● Jongens C 17+: Jasper: 60,0 en 3de plaats (selectie
Vlaams Kampioenschap = 60,6)
● Meisjes C 13 jaar: Elien: 60,9 en 19de plaats; Lara:
51,4 en 46ste plaats; Sparta: 41,7 en 49ste plaats
(selectie Vlaams Kampioenschap = 56,6)
Zondag waren we met 4.
Resultaten:
● Meisjes C 11 jaar: Zainab: 55,5 en 33ste plaats;
Margot: 19,5 en 46ste plaats (selectie Vlaams
Kampioenschap = 53,3)
● Jongens C 13-14 jaar: Mauro: 59,3 en 9de plaats;
Joppe: 58,8 en 10de plaats (selectie Vlaams
Kampioenschap = 56,6)
Een aantal wisten de norm voor het Vlaams
kampioenschap al te halen, maar het is nog
afwachten of ze bij de beste 24 horen. Voor een
aantal anderen was het de eerste keer dat ze op dit
niveau een officiële wedstrijd hadden of ze kwamen
net terug uit blessure en dat was duidelijk te
merken aan de zenuwen. Ondertussen weer een
ervaring rijker en op naar de volgende!

Merci Tim en Kim voor het mee jureren en
begeleiden. Op zaterdag 1 februari gaat de eerste
voorronde B-niveau door in Zonhoven. Het
weekend daarna komen de C-gymnasten opnieuw
in actie in Erpe-Mere.

Vriendjesweek

Ook de vriendjesweek in januari was weer een
groot succes. De nieuwe gymnasten maken nu deel
uit van de grote VTS-familie.
Zin om te turnen? Er zijn nog steeds plaatsjes vrij!
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