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Afgelasting Gymgala
Voor het derde jaar op rij zal VTS-Gym haar Gymgala in de maand maart niet (kunnen)
organiseren. Wederom is de coronapandemie de grote spelbreker!
Nu denken jullie vast: de laatste zaterdag van maart, dat is toch nog lang, nog meer dan 2
maanden. Ondertussen kan er nog zoveel in positieve zin veranderen, want de
besmettingen met de Omikron variant kunnen toch ook snel gaan dalen, … en de lente
komt eraan, … en er worden toch versoepelingen vooropgesteld, … en …?
Ja inderdaad, al deze bedenkingen hebben wij ook gemaakt! Na drie jaar werken in
moeilijke omstandigheden willen wij niets liever dan aan jullie – ons publiek, al die ouders
en sympathisanten - tonen wat wij kunnen, wat wij hebben bijgeleerd, dankzij hard
trainen en dankzij de ongelooflijke inzet van onze leiding en hulpleiding.
Met pijn in het hart hebben we reeds nu beslist dat dit grote feest niet kan doorgaan.
Want een groot feest moest het worden! Ons 100-jarig bestaan willen we vieren in alle
glorie, met alle toeters en bellen. En liefst met heel veel publiek.
En hier wringt nu juist het schoentje. Hoewel de coronamaatregelen voor maart nog niet
bekend zijn, is het heel onzeker dat er eind maart meer dan 1000 mensen mogen
samenkomen in de sporthal. Het gebruik van de beperkte kleedkamers door onze 300
gymnasten is absoluut niet coronaproof. En een evenement van dergelijke omvang op het
allerlaatste moment afgelasten is ook niet de beste optie! Maar er is meer!
Juist omdat deze editie van het gymgala een bijzondere editie is, willen we een
fantastische show brengen. Om het beste van ons kunnen te tonen moeten al onze
afdelingen zich gedurende enkele maanden in optimale omstandigheden kunnen
voorbereiden. Door de heersende toestand met veel besmettingen, quarantaines en
beperkende maatregelen is een goede voorbereiding in groepsverband niet mogelijk. En
we verwachten dat deze situatie nog een tijdje zal aanhouden. En daarom wordt dit
groots turnspektakel ter ere van de 100e verjaardag van VTS-Gym nogmaals uitgesteld.
Een nieuwe datum vooropstellen is nog niet aan de orde. Toch betekent dit niet dat de
ouders en sympathisanten dit turnseizoen helemaal geen demonstratie krijgen van de
vorderingen van onze vele (jonge) gymnasten. We denken na over alternatieve formules
om de prestaties van onze gymnasten en hun trainers op gepaste manier in het zonnetje
te zetten.
Hou onze communicaties hierover zeker in de gaten, op onze website en diverse social
media!
Met warme sportieve groeten,
Het VTS-Gym bestuur

VTS Wafelslag
Ook in 2022 organiseert onze vereniging
een wafelverkoop. Dit jaar bieden wij u
volgend assortiment aan:
Paaseitjes 250g
Vanillewafels
Chocoladewafels
Wafelmix (6 vanillewafels, 6
chocoladewafels, 2x3 botergaletten,
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 12 maart
2022. Levering is voorzien op zaterdag 19
maart 2022.
Wij rekenen op heel wat bereidwillige
medewerkers en hopen op een succesvolle
verkoop.
Een bestelformulier kan u hier downloaden.
Online bestellingen kan u ook ingeven via
deze website.

Provinciale voorronde 1 - C-niveau
Op 15 en 16 januari ging de eerste
provinciale voorronde tumbling C-niveau
door in Niel. 7 gymnasten van VTS-Gym
namen deel aan deze wedstrijd. Spijtig
genoeg was Tess gekwetst, zodat ze er niet
bij kon zijn. Deze wedstrijd gold ook als
het provinciaal kampioenschap van de
provincie Antwerpen, Oost- en WestVlaanderen. Voor een aantal van hen was
het de eerste keer dat ze op dit niveau
mee deden.
Zaterdag kwamen 2 gymnasten in actie.
Resultaten:
meisjes C 13 jaar: Zainab: 22e plaats
allround en 6e voor de provincie
Antwerpen
jongens C 15 jaar: Mauro: 4e plaats
allround en 2e plaats voor de
provincie Antwerpen
Zondag waren we met 5.
Resultaten:
meisjes C 15 jaar:
Elien: 23e plaats allround en 5e
plaats provincie Antwerpen
Sparta:32e plaats allround en
9e plaats provincie Antwerpen
Lara: 41e plaats allround en
11e plaats provincie Antwerpen
meisjes C 17 jaar: Nina: 22e plaats
allround en 9e plaats provincie
Antwerpen
jongens C 17+ jaar: Amien: zowel een
eerste plaats allround als provincie
Antwerpen, dus ook provinciaal
kampioen!
Proficiat aan alle deelnemers!
Iedereen behaalde de norm voor het
Vlaams kampioenschap, 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 kwamen ze 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. De volgende wedstrijd gaat
door op 5 en 6 februari. De gymnasten Bniveau hebben de eerste wedstrijd op
20/02.

De Gymweken komen terug!
Net als vorig jaar, organiseert de sportdienst van de gemeente Willebroek in
samenwerking met KWTV Willebroek en VTS Gym de GYMweken.
Dit jaar zijn er 3 GYMweken gebaseerd op de leeftijd:
GYMweek MINI (geboortejaren 2016-2017): 11-15/07/2022
GYMweek JUNIOR (geboortejaren 2012-2015): 18-22/07/2022
GYMweek MAXI (geboortejaren 2006-2011): 25-29/07/2022
De inschrijvingen openen op 01/03/2022 om 13u op de webshop van de gemeente:
webshop.willebroek.be.

Trooper - Steun VTS Gym
Vergeet tijdens het online shoppen
Trooper niet te gebruiken! Je steunt er
immers onze werking mee zonder zelf iets
meer te betalen.

1. Ga naar onze

pagina op Trooper
(trooper.be/vtsgym)
2. Kies je shop en klikt op de banner.
De link weet dat jij ons wilt steunen.
3. Doe gewoon je aankoop zoals altijd,
zonder één euro extra te betalen.
4. De shop betaalt een percentje aan
onze club. Gemiddeld krijgen wij €2
per aankoop van €100.

VZW VTS Gym
E. Anseelestraat 120
2830 Willebroek
BE0429.103.848
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen
Secretaris Els Petit: 0478 99 18 22
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