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De gymnasten jonger dan 13 jaar werden tijdens de trainingen getest om volgend turnjaar
verder te turnen in de meest geschikte groep aansluitend bij zijn of haar niveau. Op
zaterdagnamiddag 26 juni organiseren we een extra testdag voor gymnasten die deze
kans gemist hebben.
We verwachten gymnasten:
●

die willen aansluiten bij één van de springgroepen (poema, panter of lynx)

●

uit springgroepen die willen overstappen naar een kleurgroep

●

Alle + 13-jarigen

●

uit de groep beloftevolle jongeren die niet doorstromen naar competitie

Inschrijven is verplicht en kan t.e.m. 20 juni via dit formulier.

Corona update
Zoals jullie in het nieuws vernomen hebben, wordt de regel van 1 hobby per kind niet meer
aanbevolen door de overheid. Dit is enerzijds goed nieuws, anderzijds zou dit opnieuw
aanpassingen van onze coronaplanning met zich meebrengen. Gezien het seizoen maar
enkele weken meer zal duren, hebben we als club besloten de huidige regeling toch aan
te houden.
Alleen op deze manier kunnen we garanderen dat de coronaregels correct gevolgd
worden (slechts 10 gymnasten per bubbel, maximum 5 bubbels in de zaal).
We beseffen dat dit voor velen onder jullie een teleurstelling is, toch hopen we op jullie
begrip.
We hebben een aparte cel die de compensatie voor het huidige turnjaar aan het bekijken
is. Meer info hierover volgt op het einde van dit seizoen.
De laatste trainingen voor de recreagroepen zijn in de week van 31 mei t.e.m. 6 juni 2021.

Sara behaalde een mooie vijfde plaats in Sotsji
Jullie weten wellicht al dat
Sara Neyrinck zich als enige
junior

voor

het

Europees

kampioenschap

tumbling

selecteerde in Sotsji. Tijdens
de voorrondes op vrijdag 30
april sprong Sara twee mooie
reeksen,

wat

finaleplaats

haar

een

opleverde

op

zondag 2 mei. Ook tijdens de
finale bewees Sara nog maar
eens

dat

zij

twee

schitterende reeksen kon neerzetten. Hiermee behaalde ze een welverdiende vijfde
plaats op het EK. We zijn als club heel erg fier op haar prestatie! Jammer genoeg
konden we er in Sotsji niet bij zijn, maar we stonden zondag massaal op post om Sara
digitaal aan te moedigen via de livestreams.

Een

terugblik

avontuur:

“Ik

op

haar

ben

super

gelukkig om dit resultaat te
kunnen

neerzetten

tussen

deze Europese toppers. Naar
volgend jaar toe wil ik nog
meer moeilijkheid brengen
en hoop ik mij als senior te
kunnen

selecteren.

Eerstkomende doel nu is het
Wereldkampioenschap voor
de jeugd eind dit jaar in
Baku. Ik kan niet wachten om in Aalst opnieuw aan de slag te gaan met mijn team en
mijn grenzen opnieuw te verleggen.” In het artikel van Persregio Dender vinden jullie
nog meer over Sara’s avontuur in Sotsji!

Buitentrainingen opgestart
We zijn enorm blij dat
we ook de +13 jarigen opnieuw de
kans kunnen geven
om te trainen, dankzij
de organisatie van
buitentrainingen. De
gymnasten genieten
er duidelijk heel erg
van!

Trainers gezocht!
Heb jij zin om training te geven aan enthousiaste gymnasten maar zit je nog met een
aantal vragen? Dan hebben we goed nieuws voor jou!
We organiseren op donderdag 27 mei om 19u30 een online infosessie voor iedereen
die interesse heeft om training te geven. Twijfel je nog of heb je nog vragen? Kom zeker
eens luisteren! We beantwoorden al jouw vragen met veel plezier!
We nemen je mee in de werking van de club, leggen uit wat er verwacht wordt van
onze trainers en ook wat wij jou als club bieden.
Schrijf je NU in via deze link: https://forms.gle/V2V8ZJhiDRFgmUmQA
Enkele dagen voor de infosessie, ontvang je van ons een herinneringsmail met de
deelnamelink.
Hopelijk tot dan!

Ontbijtfestijn
Ons allereerste afhaalontbijt in tijden van Corona
was een groot succes! We willen jullie langs deze
weg nogmaals bedanken voor jullie steun! Er
werden maar liefst 689 ontbijtboxen en 149 kg
pannenkoeken verkocht! Met de opbrengst gaan
we materiaal aankopen voor onze kleutergroepen
en onze jongste gymnasten! Onze trainers en
gymnasten zullen zich binnenkort dus nog meer
kunnen uitleven in de turnzaal.

Carrefour wedstrijd
Sparen jullie mee?
Bij Carrefour kan je tot 12 juli steuncodes verzamelen voor de club. Met die scores
kunnen we samen sparen voor nieuw sportmateriaal.
Per aankoopschijf van €20 of bij deelnemende producten ontvang je op vertoon van
jouw Carrefour Bonus Card 1 steuncode.
Je kan jouw steuncodes op 3 manieren ingeven:
•

scan de QR-codes via de app Carrefour Support your club

•

geef de codes in op de website van Carrefour

•

bezorg ze aan één van onze trainers

Scouting
Kan jouw zoon of dochter maar geen genoeg krijgen van turnen?
Op zaterdag 5 juni organiseren we in de turnzaal van Schotte ons jaarlijks
scoutingsmoment. Zowel leden als niet-leden die interesse hebben om aan te sluiten
bij één van onze competitiegroepen (acro, toestelturnen meisjes of tumbling) zijn van
harte welkom. Inschrijven verplicht!

Timing:
•

15-16u → kleuters 5 jaar (geboortejaar 2015)

•

16u-17u → alle oudere gymnasten

Inschrijvingslink: https://bit.ly/3h2QPxM
Adres: Kapellekensbaan 8, 9320 Aalst
Verloop scouting: de kinderen zullen een aantal turnoefeningen uitvoeren en fysieke
testen afleggen. Zo kunnen de competitietrainers bekijken of zij het gewenste niveau
behalen om aan te sluiten bij 1 of meerdere competitiegroepen. We doen ons uiterste
best om het zo coronaveilig te laten verlopen.

Wedstrijdnieuws

ACRO
STEUNTJESWEDSTRIJD
Categorie 9-11 jaar
Level 1
Nala & Anouk BRONS
Romy 6de
Fleur 10de
Giulia 14de
Luna 21ste
Lenn 32ste
Level 2
Oona 8ste
Laure 28ste
Categorie 12+
Level 1
Yara Brons
Lore 4de
Aagje 6de
Level 2
Maurane BRONS
Emma 12de
Level 3
Jill 6de
Camille 27ste
Maysae 37ste
Nette 42ste
Alexia 45ste
Delia 59ste
Level 4
Lisa 22ste
RECREAWEDSTRIJD
8-14 JAAR DUO
Lisa & Lenn ZILVER
8-14 JAAR GROEP
Hanne, Fleur & Luna GOUD
Loes, Lenne & Mira ZILVER
Emma, Yara & Tille BRONS
8-15 JAAR GROEP
Anouk, Lore & Aagje: ZILVER

TUMBLING
Online tumblingwedstrijd A-niveau (24/04)
Meisjes 11 jaar: Sien GOUD, Jade BRONS,
Maxine 4e en Lucie 7e
Jongens 11 jaar: Leandro ZILVER
Meisjes 12 jaar: Esmée GOUD, Kato ZILVER
en Saar 5e
Jongens 12 jaar: Iggy GOUD en Axl 4e
meisjes 13 jaar: Amy GOUD, Gitte 7e, Olivia
8e en Noor 11e
Online tumblingwedstrijd A-niveau (22/05)
Meisjes A 11: Sien pakt GOUD, Jade
BRONS, Maxine 4e en Lucie 14e
Jongens A 11: Leandro BRONS
Meisjes A12: Esmée GOUD met meer dan 3
punten voorsprong op de concurrentie,
Kato 4e en Saar 9e
Jongens 12 jaar: Iggy GOUD en Axl 4e
Meisjes A13: Amy GOUD, Gitte 7e, Olivia 8e
en Noor 11e

