NIEUWSBRIEF

Woensdag 27 maart 2019

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

Gymgala

Op zaterdag 30 maart 2019 vindt ons jaarlijks Gymgala plaats in de gemeentelijke sporthal De Schalk.
Kaarten zijn online verkrijgbaar of bij leiding en bestuur. De plaatsen zijn beperkt dus wacht niet te lang om je
tickets te kopen!

Italiaans restaurant

Op zondag 19 mei organiseert VTS GYM haar
jaarlijks Italiaans gelegenheidsrestaurant.
Naar goede gewoonte zijn er verschillende
overheerlijke gerechten te verkrijgen aan
democratische prijzen.
Lekker eten en tegelijk onze club steunen: een
mooi excuus om zelf niet te moeten koken.
Iedereen welkom tussen 11.30 uur en 19 uur in
het Volkshuis van Willebroek.

Hopelijk tot dan!

Gymweken

Geboorte Marie

Sam Peeters, leiding van de Tumbling beginners,
en Kathleen De Decker zijn op 07/03/2019 de
trotse ouders geworden van hun dochtertje,
Marie.
VTS GYM wenst hen heel veel geluk met hun
kleine spruit!

Geslaagde wafelverkoop

Vanillewafels, chocoladewafels, een mix van
beide of paaseitjes, de VTS-leden verkochten
naar hartenlust. Bijna 700 dozen wafels en 250
zakjes paaseitjes moesten verdeeld worden
over Willebroek. Dankzij de inzet van enkele
vrijwilligers verliep de verdeling vlot.
Dank aan alle verkopers en verdelers – en
uiteraard bedankt aan de kopers voor de steun
aan onze club.
Een deel van de opbrengst gaat integraal naar
de deelname aan de Gymnaestrada in Dornbirn
komende zomer.

Provinciale voorrondes Trampoline & Tumbling

Trampoline
7 gymnasten hebben deelgenomen aan de
wedstrijd. Alle gymnasten waren geselecteerd
op basis van het minimum te behalen aantal
punten voor het Vlaams kampioenschap
(zonder rekening te houden met de minimum
aantal beschikbare plaatsen).
Taha eindigde op de 3e plaats (bij DMT I-niveau
is er geen Vlaams kampioenschap).
Voorbije wedstrijden:
12-13/01/2019: Provinciale voorronde 1 DMT Cniveau (OVL - LIM)
19-20/01/2019: Provinciale voorronde DMT Iniveau + DMT B-niveau (VB - LIM)
16-17/03/2019: Provinciale voorronde DMT Cniveau (ANT)
23-24/03/2019: Provinciale voorronde 3 DMT
TU TRA I-niveau + DMT A- en B-niveau (ANT)

Tumbling
Op 16 en 17 maart ging in Schelle de laatste
Provinciale voorronde tumbling C door. Dit was
eindelijk het provinciaal kampioenschap van de
provincie Antwerpen. Met 12 gymnasten zakten

we af naar de sporthal.
De resultaten waren alvast super. We
behaalden 1 podiumplaats en drie 4de plaatsen.
7 gymnasten haalden de norm al voor het
Vlaams Kampioenschap in mei. Bijna alle
gymnasten hebben de norm voor het Vlaams
kampioenschap op minstens 1 van de 3
wedstrijden gesprongen, maar door een
beperking op het aantal deelnemers kan niet
iedereen deelnemen.
Hierbij de resultaten:
Lien: 23e op 54 deelnemers (6e voor de
provincie), Sparta: 51e op 54 deelnemers (20e
voor de provincie), Elien: 33e op 54 deelnemers
(9e voor de provincie), Febe: niet gestart met de
wedstrijd door kwetsuur tijdens de opwarming,
Mette: 34e op 52 deelnemers (8e voor de
provincie), Jentel: 9e op 26 deelnemers (4e voor
de provincie, maar door kwetsuur niet op volle
kracht kunnen springen), Sinne: 7e op 20
deelnemers (4e voor de provincie, ook met
kwetsuur), Lise: 20e op 20 deelnemers (12e voor
de provincie, een stop in een sprong), Fleur: 13e
op 18 deelnemers (3e voor de provincie), Jolien:
13e op 13 deelnemers (gestopt na eerste
sprong), Chrissy: 7e op 15 deelnemers (6e voor
de provincie), Amien: 11e op 15 deelnemers (4e
voor de provincie).
Op het Vlaams kampioenschap zullen we
aanwezig zijn met Mauro (11-12 jaar jongens),
Amien (13-14 jaar jongens), Jentel (15 jaar
meisjes), Sinne (16 jaar meisjes), Lise (16 jaar
meisjes als eerste reserve), Fleur (17-18 jaar
meisjes), Jolien en Chrissy (19+ meisjes) en Jitse
(17+ jongens).
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