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Nieuwsbrief januari
Beste wensen voor een sportief 2019!
Uitkijken naar het turnfeest
We zijn volop bezig met de voorbereidingen van
het turnfeest. Binnenkort volgt nog meer informatie
over hoe en wanneer je kaarten kan bestellen. De
meeste groepen hun turnpakken zijn aangekomen
bij Comar Sport. Vergeet je turnpak dus niet af te
halen! Je kan nog steeds een turnpak bestellen tot
en met zaterdag 2 februari. We zijn alvast
benieuwd om jullie in turnpak te zien schitteren op
training!

In de kijker: acro
Lenigheid, kracht, choreografie, uitstraling, samenwerking en vertrouwen zijn belangrijke
elementen voor acrogymnasten om een dynamische oefening te brengen. Gymnasten
die wensen aan te sluiten bij de acrogroep worden geselecteerd vanuit de beloftevolle
jongeren, recreagroepen of na een scoutingsmoment op het einde van het turnjaar.

In de précompetitie krijgen de gymnasten een ruime basisvorming voor de competitie.
Hierna kunnen ze doorstormen naar verschillende niveaus. De meesten starten in het Iniveau en groeien door naar C-, B-, of A-niveau in verschillende leeftijdscategorieën. Dit
turnjaar treden we voor het eerst aan met een gemengd paar in de recreatieve
competitie.

Sportgala
Onze laureaten van het sportgala stad Aalst 2018!
Sam Van Den Berghe (tumbling) werd genomineerd voor de categorie individuele sport.
Het trio acro met Sofie, Jill en Romy werd als sportploeg genomineerd. Ze eindigden
beiden in de top drie!

API
Het API-team is een feit. Kris De Coorde en Karolien De Sadeleer engageren zich dit
turnjaar voor onze club als API (aanspreekpunt voor persoonlijke integriteit). Bij de API
kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders en andere betrokkenen bij de club
terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag.
Dit wordt steeds met de nodige discretie behandeld en opgevolgd waar nodig.
Je kan de API steeds bereiken via api@turnkringaalst.be

Wedstrijdnieuws
Acro
 SYTA op zaterdag 5 januari 2019
o I 1 trio
 Tille, Erin en Maya: 20ste plaats
 Emma, Winde en Eline: 31e plaats
o I 2 trio
 Nette, Jinte en Kato: 18de plaats
 Eva, Lotte en Noor: 22ste plaats
 Délia, Gia en Mona: 25ste plaats
 Laure, Charlotte en Bélanna: 28ste plaats
o I 2 duo
 Maysae en Saar: 12de plaats
 SYTA op zondag 6 januari 2019
o C10-17 trio
 Amélia, Clara en Phebe: 18de plaats
o Recrea balans 8-14 duo
 Oona en Thomas: 9de plaats
o B11-19 duo
 Lisa en Jasmine: 17de plaats
o B 11-19 trio
 Jill, Romy en Lisa: GOUD!
 ZEESTERN TRIALS op zaterdag 12 januari 2019
o C 10-17 trio
 Amélia, Clara en Phebe: 8ste plaats
o A 11 – 16 duo
 Zhen, Jelte : 8ste plaats
 Maurane en Julie : 14de plaats
o B 11-19 duo
 Lisa en Jasmine : 12de plaats
o B 11-19 trio
 Jill, Romy en Lisa : 7de plaats
 ZEESTERN TRIALS op zondag 13 januari 2019
o I 2 duo
 Maysae en Saar: 9de plaats
 Luna en Nicolina: 10de plaats
o I 2 trio
 Eva, Lotte en Noor: 7de plaats
 Nette, Jinte en Kato: 12de plaats
 Délia, Gia en Mona: 13de plaats
 Tille, Erin en Maya: 21ste plaats
 Laura, Charlotte en Bélanna: 27ste plaats
 Emma, Winde en Eline: 30ste plaats
 Provinciale voorronde op 13 januari 2019
o Recrea balans 8-14 duo
 Oona en Thomas: ZILVER!

Tumbling


WAGC in St.- Petersburg
o Sara Neyrinck bij de 13-14 jarigen: 25ste plaats
o Nore Schockaert bij de 11-12 jarigen: 22ste plaats
o Sam Van Den Berghe bij 11-12 jarigen behaalde
een finaleplaats en werd uiteindelijk knap 5de

