
 

NIEUWSBRIEF  

  

Zondag 3 december 2017 

    

Beste lezer 

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

Sportieve groeten 

VTS GYM 

    

Nieuwjaarsreceptie   

    

 

Dit jaar werd gekozen om te breken met de 

traditie en de algemene vergadering niet te 

koppelen aan de nieuwjaarsreceptie. Noteer dus 

al volgende data in jullie agenda van volgend jaar: 

Zaterdag 27 januari 2018 

 19u30: nieuwjaarsreceptie aangeboden 

door VTS 

 20u: walking dinner 

Maandag 5 februari 2018 

                20u30: algemene vergadering 

We hopen jullie talrijk te mogen ontvangen. 

  

    

    

Jurycursus Tumbling   

    



 

Om deel te kunnen nemen aan 

tumblingwedstrijden zijn juryleden nodig. Omdat 

de vorige jurycyclus was afgelopen, moest er 

opnieuw examen worden afgelegd. Eerst werd 

een volledige dag opleiding gevolgd om de 

nieuwigheden onder de knie te krijgen.  

Op zondag 12 november gingen Lies Van 

Acoleyen, Tim De Boeck en Maja Mampaey naar 

Gent om het examen af te leggen.  

Trots kunnen we melden dat deze drie VTS'ers 

geslaagd zijn voor het juryexamen IIIC en ze dus 

paraat zullen staan om te jureren voor onze 

gymnasten van de tumblingafdeling. 

    

  

    

Geboorte Sia  

    

 

Lynn Verschueren en Kenny Corthouts, beiden 

bestuursleden van VTS GYM, zijn op 03/10/2017 

de trotse ouders geworden van hun tweede 

dochtertje, Sia. 

VTS GYM wenst hen heel veel geluk met hun 

kleine spruit! 

    

  

    

Jaarmarktschep  

    



 

Dit jaar stond de VTS-ploeg voor een extra 

uitdaging: door de verschillende werken in de 

gemeente konden noch de slager, noch de bakker 

leveren. 36 broden te voet over de markt 

brengen is geen pretje, maar een bolderkar doet 

wonderen. 

80kg schep en 35kg vol-au-vent vervoeren was 

pas een uitdaging. Gelukkig kon de slager een 

aantal karretjes voorzien en konden we rekenen 

op een groot aantal turners die geen problemen 

hadden om wat extra kilo’s te verhuizen. 

Meer dan 300 eters werden voorzien van schep 

of vol-au-vent met een boterham. 

We mochten dit jaar ook een aantal nieuwe 

medewerkers verwelkomen, waardoor alles toch 

weer een stukje vlotter verliep. 

Dikke merci aan alle eters en helpende handen! 

    

    

    

Brevettendag   

    

 

Turnkring VTS Gym kan weer terugblikken op een 

geslaagde brevettendag voor Ravotters, 

Kapoenen en Bengels. 

Deze brevettendag was voor het eerst 

opgebouwd rond het oefenprogramma Gymstars 

voor recreatieve gymnasten. 

Gymstars wil kinderen volgens hun eigen 

mogelijkheden en wensen laten schitteren door 

elke recreatieve gymnast uit te dagen om de ster 

van zijn/haar niveau te behalen. 

Om een ster te behalen moeten de gymnasten 10 

oefeningen turnen. Elke oefening bestaat uit 4 

verschillende onderdelen, waarvan er minstens 3 

correct moeten uitgevoerd worden. 

In totaal namen er 70 gymnasten deel aan de 

brevettendag. 

Een dikke proficiat aan alle kinderen en trainers 

voor hun inzet, enthousiasme én mooie 

resultaten! 



    

    

    

Recreawedstrijd   

    

 

Met 10 gymnasten nam de afdeling Tumbling 

jongeren op zaterdag 11 november deel aan het 

recreatoernooi te Hoogstraten en behaalde er 

schitterende resultaten. 

Er werd geturnd voor goud, zilver of brons. Na 

knappe prestaties werden op de airtrack 4 

gouden (Mette, Sparta, Joppe, Fenne), 3 zilveren 

(Febe, Roxanne, Elien) en 3 bronzen medailles 

(Tess, Senne, Jente) behaald. Op de tumblingbaan 

waren er 6 gouden medailles (Sparta, Joppe, 

Febe, Elien, Fenne, Jente), 3 zilveren (Roxanne, 

Senne, Tess) en 1 bronzen medaille (Mette). Veel 

blije gezichten bij zowel gymnasten als leiding 

dus. Het was een leuke voormiddag voor 

iedereen, mede dankzij de talrijke supporters die 

aanwezig waren. 

Dikke proficiat aan iedereen! 

  

    

  

Decathlon clubkaart   

    

 

Al onze leden kunnen hun Decathlon klantenkaart 

koppelen aan de clubkaart van VTS Willebroek. 

Dit kan gevraagd worden aan het onthaal van 

Decathlon Schelle of via deze link: 

http://bit.ly/Clubkaart 

Bij elke aankoop krijgt u uw punten op uw 

klantenkaart. Daarbovenop wordt de helft van de 

punten op de clubkaart van VTS gestort. Deze 

punten kunnen wij vervolgens gebruiken voor de 

aankoop van turnmateriaal, kledij… 

Op het ogenblik van de koppeling krijgt u ook 400 

punten op uw klantenkaart. Dit levert u dus 

onmiddellijk een cadeaubon van 6 euro op. 

https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/Clubkaart&sa=D&ust=1510825682937000&usg=AFQjCNELFZnvepeoqO0bxSx8mOvc9nG1FA


Alvast bedankt voor jullie steun! 

  

 

  

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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