
 

NIEUWSBRIEF  

  

Dinsdag 03 april 2018 

    

Beste lezer 

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

Sportieve groeten 

VTS GYM 

    

Recreawedstrijd Kieldrecht 24-25/02   

    

 

Prachtige resultaten voor onze tumblingafdeling 

op het recreatornooi te Kieldrecht! 

Met 11 gymnasten namen we deel aan het 

recreatornooi te Kieldrecht. Op de wedstrijd 

airtrack, categorie 9-10 jaar, behaalde Zainab een 

gouden medaille, Margot en Ella een bronzen 

medaille. In de categorie 11-12 jaar werden op de 

tumblingbaan 5 gouden medailles (Mette, Sparta, 

Febe, Tess, Elien), 1 zilveren (Senne) en 1 bronzen 

medaille (Joppe) behaald. Deze gymnasten 

namen ook deel aan de wedstrijd op de airtrack 

en hier behaalden ze allemaal een gouden 

medaille!  

In de categorie 15+ werd Anke knap 4de op zowel 

de tumblingbaan als de airtrack.  

Dank aan de vele supporters en een dikke 

proficiat aan alle gymnasten! 

    

  

  

 

 

 

  



Provinciale voorronde Tumbling C  

    

 

Op 10 en 11 maart ging de laatste provinciale 

voorronde tumbling C door in Schelle. Met 11 

gymnasten zakten we af naar de sporthal. Lise 

was spijtig genoeg gekwetst en kon dus niet 

deelnemen. 

De resultaten waren alvast super. Lien, Jentel, 

Chrissy, Dante, Fleur en Jitse haalden opnieuw de 

selectienorm voor het Vlaams kampioenschap. 

Het rijtje werd nog aangevuld met Amien en 

Jarne. 

Ook Caisey, Sinne en Jolien gaven het beste van 

zichzelf. 

Hierbij de resultaten in het open klassement (alle 

provincies samen): 

Lien: 20ste plaats, Jentel: 14de plaats, Chrissy: 

11de plaats, Caisey: 26ste plaats, Sinne: 39ste 

plaats, Fleur: 16de plaats, Jarne: 4de plaats, 

Jolien: 20ste plaats, Dante: 2de plaats, Amien: 

9de plaats, Jitse: 1ste plaats. 

Na de 3 provinciale voorrondes zijn 10 gymnasten 

geselecteerd voor het Vlaams kampioenschap. 9 

van hen kunnen rechtstreeks meedoen, Fleur is 

eerste reserve. Dit Vlaams kampioenschap gaat 

door in sporthal De Ploan in Mechelen op 5 mei. 

Een dikke merci aan Kim, Tim, Yana en Lies voor 

het mee jureren en mee begeleiden van de 

gymnasten. 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

  



Gymgala  

    

 

 Op zaterdag 24 maart gaf VTS GYM weer het beste van zichzelf in het jaarlijkse Gymgala. 

Meer dan 1000 toeschouwers konden gewoontegetrouw genieten van een spetterend gala, waarbij alle afdelingen 

hun gewaardeerde bijdrage leverden. 

Een dikke pluim voor alle leiding en hulpleiding en iedereen die van dit 97ste gala een succes maakte. 

Op naar de 98ste editie in maart 2019! 

    

  

    

Kalender trainingsuren  

    

 

De trainingsuren van de individuele afdelingen 

zijn vanaf nu ook beschikbaar op onze website. Zo 

kan je snel nakijken of er trainingen zijn verplaatst 

of afgelast. 

Klik hier om de kalender te bekijken! 

    

  

    

http://www.vts-gym.be/kalender.asp


Opleiding EHBO  

    

 

Op zaterdag 24 februari organiseerde VTS GYM in 

samenwerking met de Gymfed een EHBO-cursus 

voor de assistent-trainers en trainers. 

We hebben geleerd hoe we snel en efficiënt 

kunnen optreden wanneer zich een ongeval, 

kwetsuur… voordoet tijdens de trainingen. 

Zowel van onze vereniging als van de andere 

turnverenigingen was er veel belangstelling. 

Van VTS Gym namen 22 personen deel. 

Alvast bedankt voor deze talrijke opkomst! 

    

  

    

Vrijwilligers gezocht   

    

 

Misschien heb je een talent en heb je zin om 

vrijwilliger te worden om zo ons team komen 

versterken. 

Een greep uit het aanbod: 

 Leuke activiteiten mee organiseren 

 Enthousiast meewerken aan projecten en 

acties 

 Creatieve activiteiten, trainingen begeleiden 

 Teksten schrijven, foto’s nemen… 

Je kan hiervoor rechtstreeks iemand van de 

leiding of het bestuur aanspreken of je gegevens 

bezorgen aan Inge Van Steen: 

inge.vansteen@skynet.be 

0477 13 66 79 

    

  

  

 

 

  

mailto:inge.vansteen@skynet.be


Wafelverkoop  

    

 

Vanillewafels, chocoladewafels, een mix van 

beide of paaseitjes, de VTS-leden verkochten naar 

hartenlust. Enkele vrijwilligers zorgden voor een 

vlotte verdeling, sommigen met een volle wagen 

dozen. 

Dank aan alle verkopers, verdelers en uiteraard 

bedankt aan de kopers voor de steun aan onze 

club! 

    

VTS GYM Willebroek 

 

E. Anseelestraat 120 

2830 Willebroek 

 

Secretaris Els Petit: 0478 99 18 22 

Uitschrijven uit deze nieuwsbrief 

  

secretariaat@vts-gym.be 

www.vts-gym.be 
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