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Nieuwsbrief april
Britse Mikey op tumblingstage in Aalst
Onze competitiegymnasten tumbling maakten al heel wat vorderingen sinds we op
Schotte kunnen turnen. Dankzij de goede accomodatie en de professionele begeleiding
van de trainers blijven onze getalenteerde gymnasten grenzen verleggen. De Britse
topcoach Michael Barnes kwam deze paasvakantie naar onze turnkring om de
gymnasten en trainers hierin te begeleiden. Hij was enorm onder de indruk van de
vooruitgang die onze gymnasten reeds gemaakt hebben. Door zijn begeleiding hopen
we de prestaties van onze gymnasten nog meer te verbeteren. Onze toppers dromen
alvast van het WK in Tokio.
Herbekijk de reportage op TV Oost of lees het artikel op de website van Het Laatste Nieuws.

Paasstage
De gymnasten
van de groep
oranje
t.e.m.
zwart
turnden
deze vakantie
met
Yannick,
Lien, Daan en
Marie.

Aftellen naar het turnfeest
Het is bijna zover! Op zaterdag 11 mei vieren
we ons turnfeest.
• Show 1: 14u (kaarten verkrijgbaar aan
kassa)
• Show 2: 19u (uitverkocht)
Meer info via mail en de nieuwsbrief van maart.
Helpende handen om het turnfeest vlot te
laten verlopen zijn steeds welkom. We kunnen
hulp gebruiken bij de kleutergroepen,
verhuizen van materiaal tijdens de show,
verkopen van drank, snoep en turnpakken …
Voel jij je geroepen om een handje toe te
steken? Stuur gerust een mailtje naar
vrijwilligers@turnkringaalst.be

In de kijker: conditie- en toestelturnen volwassenen
Op maandag en donderdag kunnen de
volwassenen zich uitleven in de turnzaal. In
deze groep zitten ervaren gymnasten,
beginnende gymnasten, jonge gymnasten,
oudere gymnasten, tumblers, acrogymnasten
… Kortom een zeer diverse groep. Ondanks
deze verschillen vormen de volwassenen een
gezellige groep waarin vooral veel plezier
wordt gemaakt.

Competitiegroepen rekruteren
Gymnasten geboren in 2012 nodigen
we uit op de algemene scoutingsdag
15/06, voor verschillende turndisciplines.
Voor gymnasten geboren in 2011 of
vroeger organiseert de acrogroep
enkele open trainingen. Deze gaan door
in de sporthal Schotte op volgende
momenten:
29/04 en 15/05 17u30 tot 19u
25/05
10u30 tot 12u
Meer info te verkrijgen via acroktaalst@gmail.com

Wedstrijdnieuws
Acro

Tumbling

● Provinciale voorronde 4 CI (16-17/03/2019)
o I 1 trio
▪ Tille, Erin, Maya: 14de
▪ Emma, Eline, Winde: 21ste
o C10-20 trio
▪ Amélia, Clara en Phebe: 19de
o C10-20 duo
▪ Hanne en Maurane : 8ste

● Provinciale voorronde 3 A (30-31/03/2019)
o A - 11 jaar meisjes
▪ Olivia: 11de
▪ Amy: 30ste
o A - 12 jaar meisjes
▪ Amber: 20ste
o A – 13-14 jaar meisjes
▪ Sam: GOUD
▪ Nayah: 4de
▪ Sara: 12de
▪ Nore: 13de
o A – 15-16 jaar meisjes
▪ Marthe: 10de
o A – Seniores meisjes
▪ Anke: 7de

● Provinciale voorronde 3 AB (23-24/03/2019)
o B 11-19 duo
▪ Lisa en Jasmine: GOUD
o B 11-19 trio
▪ Jill, Romy en Lisa: 4de
o A 11–16 duo
▪ Zhen en Jelte: 11de
●

Recreatoernooi acro (30-31/03/2019)
o 8-14 jaar duo
▪
Oona en Thomas: GOUD

● Vlaams kampioenschap CI (6/04/2019)
o C10-20 trio
▪
Amélia, Clara en Phebe: 12de
o C10-20 duo
▪
Hanne en Maurane : 9de

Toestelturnen
● Recreatoernooi Varsenare (16-17/03/2019)
o 13 - 14 jaar meisjes
▪ Celine: 54ste
▪ Elina: 58ste
▪ Sophie: 62ste
o 15 - 16 jaar meisjes
▪ Amelie: 6de
▪ Ynte: 8ste
▪ Janne: 30ste
▪ Noor: 45ste
▪ Charlotte: 47ste
▪ Fleur: 48ste
o 17+ meisjes
▪ Marthe: 22ste
▪ Fien: 22ste

