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Gymgala

Na 3 jaar afwezigheid zijn we blij jullie opnieuw te kunnen

uitnodigen op VTS Gymgala.

Inkomkaarten kunnen vanaf nu online besteld worden via

deze link of QR-code. Uiteraard kan U ook kaarten

aankopen bij onze leiding en/of bestuursleden.

 

Fotoreportage Gyminstuif

Enkele sfeerfoto's van een groep enthousiaste Kabouters en Kleuters tijdens de

Gyminstuif. Zeker de airtrack viel erg in de smaak. De grootouders op hun beurt waren fier

om te zien wat hun kleinkinderen al allemaal kunnen op de verschillende toestellen.

Provinciale voorrondes Tumbling C- en B-niveau

Op 5 februari ging de tweede provinciale voorronde voor het C-niveau door in Wielsbeke.

Spijtig genoeg was de voet van Elien onvoldoende genezen, zodat we opnieuw met 3

deelnemers waren. Hopelijk lukt het wel om in maart deel te nemen.

Noor haalde op 35 deelnemers een mooie 19
de

 plaats bij de meisjes 11 jaar. Met een

hogere score dan de vorige keer (meer dan 1 punt) haalde ze een tweede maal de

selectienorm voor het Vlaams kampioenschap. Sepp nam deel in de categorie jongens 13-

14 jaar. Hij behaalde een mooie 10
de

 plaats op 14 deelnemers en bereikte eveneens de

selectienorm voor het Vlaams Kampioenschap. De laatste die op zondag mocht springen

was Zainab in de categorie meisjes 14 jaar. Zij werd 20ste op 52 deelnemers. Ook zij

behaalde opnieuw de norm voor het Vlaams Kampioenschap met een hoger puntentotaal

dan de vorige keer.

Twee weken later had de tweede provinciale voorronde voor het B-niveau plaats. Lien kon

niet deelnemen wegens vakantie. Lara sprong zeer mooie reeksen wat resulteerde in een

19
de

 plaats. Zij behaalde ook de norm voor het Vlaams Kampioenschap.

Proficiat aan alle gymnasten.

Belangrijke data

Maart

12: Algemene herhaling Gymgala

18: Verdeling wafels

19: Algemene herhaling Gymgala

25: 100ste Gymgala 

 

Mei

14: Italiaans restaurant

 

Juni

25: Eindeseizoenshappening

 

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

 

 

Uitschrijven uit deze nieuwsbrief

https://forms.gle/BvcLdUFPEtF3axTD9
http://www.trooper.be/vtsgym
https://www.facebook.com/VTSGym/
https://www.instagram.com/vts_gym/
https://www.youtube.com/channel/UCGyyYCdQRpz3UcXOYNIKUvQ
https://www.vts-gym.be/
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