NIEUWSBRIEF

Zaterdag 03 februari 2018

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

Nieuwjaarswensen van de voorzitter

Beste vrienden
Namens VTS GYM wens ik u het allerbeste
voor het reeds ver gevorderde nieuwe jaar 2018.
We namen in ieder geval al een vliegende start
met een geslaagde nieuwjaarsreceptie met
aansluitend een walking dinner.
Graag nodig ik u uit op de algemene vergadering
van onze vereniging op maandag 5 februari, om
20.30 uur in het Volkshuis van Willebroek.
Uiteraard hopen we iedereen van jullie ook te
mogen verwelkomen op ons jaarlijkse Gymgala
op zaterdag 24 maart.
Samen maken we er een sportief jaar van!
Groeten
Nick Van kerckhoven
Voorzitter VTS GYM

Wafelverkoop

Ook in 2018 organiseert onze vereniging opnieuw
een wafelverkoop.
Dit jaar bieden wij u volgend assortiment aan:





paaseitjes 250g
vanillewafels
chocoladewafels
wafelmix (=6x1 vanillewafels, 6x1
chocoladewafels, 2x3 botergaletten, 2x3
chocoladegaletten)

Bestellingen kunnen doorgegeven worden tot 8
maart 2018 en de levering is voorzien op zaterdag
17 maart 2018.
Verdere informatie en het bestelformulier vindt u
in bijlage.

Gymgala

Op zaterdag 24 maart 2018 vindt ons jaarlijks
Gymgala plaats in de gemeentelijke sporthal De
Schalk.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij leiding en bestuur.

Kampioenenviering

Zaterdag 20 januari heeft de gemeente
Willebroek haar sportkampioenen in de
bloemetjes gezet.
Onze tumbling afdeling verleende haar
medewerking aan deze organisatie en heeft een
prachtige reeks sprongen afgeleverd.
Jitse Marivoet deelde mee in de prijzen en werd
gehuldigd als Vlaams kampioen tumbling niveau
C.

1e provinciale voorronde Tumbling

Op 13 en 14 januari ging de eerste provinciale
voorronde tumbling C door in Niel. Met 11
gymnasten zakten we af naar de sporthal.
Ik wil in de eerste plaats alvast Kim, Tim en Yana
bedanken om mee te jureren en voor het
begeleiden van de gymnasten.
De resultaten waren alvast super. Lien, Jentel,
Chrissy, Jitse, Dante en Fleur haalden de
selectienorm voor het Vlaams kampioenschap.
Het is nog even wachten of iedereen effectief
mag deelnemen, want er is een beperking op het
aantal gymnasten dat mag meedoen. Ook Jarne,
Amien, Sinne, Lise en Caisey gaven het beste van
zichzelf en hopelijk volgen er nog een paar
selecties. Er zijn immers nog 2 andere kansen om
deze selectie te halen.
Hierbij de resultaten in het open klassement:
Lien: 6de plaats, Jentel: 27ste plaats, Chrissy:
11de plaats, Caisey: 27ste plaats, Sinne: 41ste
plaats, Fleur: 19de plaats, Jarne: 5de plaats, Jitse:
1ste plaats, Dante: 4de plaats, Amien: 10de
plaats, Lise: 40ste plaats.

Op 3 en 4 februari gaat de volgende wedstrijd
door in Vorselaar. Dit is ook het Antwerps
kampioenschap. De laatste provinciale voorronde
heeft plaats in Schelle en gaat door op 10 en 11
maart. Noteer ook alvast 5 mei in de agenda voor
het Vlaams kampioenschap te Mechelen.
Maja, Trainer Tumbling C

Vriendjesweek

In januari mochten onze gymnasten een hele
week een vriend of vriendin meebrengen om mee
te komen proeven van ons gevarieerd recreatief
aanbod.
Bij zowel ravotters, kapoenen als bengels waren
een paar nieuwe gezichten te zien.
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