
 

NIEUWSBRIEF  

  

Zondag 28 maart 2021 

    

Beste lezer, 

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

Sportieve groeten 

VTS GYM 

    

    

Kroniek van een turnseizoen  

  

 

Vorig jaar in maart sloeg Corona toe en 
werden alle trainingen stopgezet tot het 
eind van het turnseizoen. 

Tijdens de zomervakantie werd volop 
gepuzzeld. Protocollen werden geschreven 
en herschreven. Er werd onderzocht hoe 
we ons materiaal op de beste manier 
konden desinfecteren. Kortom op 1 
september waren we klaar om vol goede 
moed te starten met het turnseizoen 2020-
2021. 

Al vlug merkten we dat de cijfers na de 
zomervakantie niet de goede kant 
uitgingen. Na elk overleg was het bang 
afwachten of we nog mochten training 
geven en in welke omstandigheden dit dan 
zou mogen. 

De tweede golf sloeg in volle hevigheid toe 
en opnieuw dienden we onze trainingen op 
te schorten tot na de kerstvakantie. 



4 januari: eindelijk een beetje goed nieuws! 
VTS-Gym kon haar werking terug 
gedeeltelijk opstarten. 

Het indoor sporten werd terug toegelaten 
tot en met de leeftijd van 12 jaar. De 
afdeling kleuters, ravotters, kapoenen en 
bengels en ook de afdelingen tumbling 
basis en jongeren werden opgestart. Na 
een beetje zoeken kon ook de afdeling 
kabouters opnieuw starten. Er werden per 
afdeling afzonderlijke bubbels gemaakt 
voor leiding en assistenten. 

Vlak voor de krokusvakantie kregen we nog 
maar eens andere onderrichtingen. De 
indoor bubbels mochten nog maximaal uit 
10 gymnasten bestaan en de kinderen 
moesten kiezen voor 1 hobby. Opnieuw 
gingen we aan de slag om een nieuwe 
puzzel te leggen en ook hier slaagden we 
in. 

De afdeling kabouters en kleuters werken 
met 2 bubbels die om de week training 
hebben. Alle andere afdelingen werken 
eveneens met 2 bubbels en proberen aan 
elke gymnast minstens 1 keer per week een 
training aan te bieden. Hopelijk kunnen we 
dit zo houden. 

Mogelijk starten na de paasvakantie de 
afdeling tumbling gevorderden en de 
knapen en juffers op met 
“buiten”trainingen in bubbels van 10. De 
leiding neemt daarover in de loop van de 
vakantie zeker contact op. 

We proberen om ondanks de beperkingen 
de trainingen toch zo vlot mogelijk te laten 
verlopen. Als hoofdleiding wil ik alle leiding 
en assistenten hiervoor toch nog eens 
extra bedanken. 

We hopen dat we samen met jullie deze 
periode zeer snel kunnen afsluiten en terug 



naar “een nieuw normaal” kunnen 
overschakelen. 

Alvast bedankt voor jullie geduld, begrip en 
vertrouwen in onze club. 

  

  

    

Vieringen  

  

 

Elk jaar zet VTS zijn verdienstelijke 
assistenten, leiding en bestuursleden in de 
bloemetjes tijdens de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie. Ook hier gooide 
Corona roet in het eten. 

Ook al kon de viering dit jaar niet “live” 
plaatsvinden, toch wensen wij iedereen te 
bedanken voor hun jarenlange inzet. De 
attentie van het bestuur werd dit jaar door 
de bestuursleden aan huis geleverd. 

 

Een overzicht van de gevierden: 

Hulpleiding: 
5 jaar: 

De Borger Anouk 
De Weerdt Joren 
Herstraets Amber 
Huygens Luna 
Karamanoglu Harun 
Marivoet Jarne 
Teughels Merel 

Leiding: 
10 jaar: Boogh Naomi 
20 jaar: El Arfaoui Rachid 
30 jaar: Schelkens Peter 

Bestuursfuncties: 
20 jaar: Mampaey Maja 

Bestuurslid: 
10 jaar: 

Boogh Naomi 
El Arfaoui Rachid 



Huys Kathleen 
Petit Els 

20 jaar: El Arfaoui Rachid 
30 jaar: Borms Wim 
50 jaar: Mampaey Jos 

 
  

  

    

Wafelverkoop  

  

 

Doordat er, omwille van de 
coronamaatregelen, slechts een beperkt 
aantal trainingen doorgaan, moesten we 
een andere manier zoeken om de jaarlijkse 
wafelverkoop door te laten gaan. De 
traditionele manier om briefjes mee te 
geven met de gymnasten was immers niet 
mogelijk. 

Daarom zijn we een eerste maal van start 
gegaan met een online verkoop. Het was 
dan ook even afwachten of we dit jaar een 
even succesvolle verkoop als andere jaren 
zouden hebben. 

Uiteindelijk werden er toch nog 375 dozen 
wafels en 140 zakjes paaseitjes verkocht, 
een pak minder dan vorige jaren, maar 
gezien de omstandigheden mogen we toch 
nog van een succes spreken. 

90% van de verkoop gebeurde via de online 
verkoop, de afdelingen die toch training 
hadden, zorgden voor de overige 
verkochte dozen via de briefjes. 

Dankzij enkel vrijwilligers werden de wafels 
ook vlot verdeeld, waarvoor dank. 

Tevens dank aan alle kopers – laat de 
wafeltjes smaken. 

  



  

    

Online trainingen  

  

 

 

Om de tumbling gevorderden terug aan het 
werk te zetten, zijn we gestart met online 
trainingen op donderdag. 

Naast de opwarming (via Tabata - geef die 
zoekterm maar is in op Youtube en je zal 
zien dat dat niet van de poes is) en de 
klassieke stretching, passeerden al een 
aantal trainingen de revue. 

Via een soort landkaart tot een eindpunt 
komen waarbij tussenin oefeningen 
moeten worden uitgevoerd of vragen 
beantwoord, online vier-op-een-rij, een 
training met een kussen en gewichtjes, 
galgje spelen, training met een stoel tot en 
met een quiz "ken je VTS-Gym'.  

Altijd zeer enthousiaste gymnasten 
aanwezig, wat voor de trainer ook wel leuk 
is. 

Gymfed zorgt voor inspiratie via zijn online 
community en ook daar worden via 
collega-trainers leuke tips gedeeld. 

  

  

    

Trooper  

  



 

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

→ Ga naar onze pagina op Trooper 
(www.trooper.be/vtsgym) 

→ Kies je shop en klikt op de banner. 
De link weet dat jij ons wilt 
steunen.  

→ Doe gewoon je aankoop zoals 
altijd, zonder één euro extra te 
betalen. 

→ De shop betaalt een percentje aan 
onze club. Gemiddeld krijgen wij €2 
per aankoop van €100.  

Alvast bedankt! 
  

VZW VTS-Gym 

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

Uitschrijven uit deze nieuwsbrief 

secretariaat@vts-gym.be 
www.vts-gym.be 
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