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Nieuwsbrief mei
Wat een feest!
Wij zijn nog steeds aan het nagenieten van een geslaagd turnfeest! Het was fijn om de
gymnasten aan het werk te zien en hen doorheen het turnjaar te zien groeien. Jammer
dat we weer twee jaar moeten wachten op het volgend turnfeest! Binnenkort zullen we
de foto’s van het turnfeest publiceren, houd zeker de website in het oog!

Inschrijvingen turnjaar 2019-2020
Het einde van het turnjaar is in zicht! De laatste lessen vinden plaats in de week van 3 juni
t.e.m. 8 juni 2019. Via mail vernamen jullie reeds dat er in elke recreatieve groep testen
worden afgenomen. Hiermee willen we het gepaste niveau voor volgend turnjaar
bepalen. Het is normaal om meerdere jaren te trainen binnen hetzelfde niveau. Er wordt
immers veel verwacht van de gymnasten. We willen nogmaals benadrukken dat men
niet elk jaar naar een hogere groep gaat.
Over het gepaste niveau voor volgend turnjaar worden jullie via mail op de hoogte
gebracht van 18 juni t.e.m. 21 juni 2019. De inschrijvingen voor het turnjaar 2019-2020
voor de huidige leden starten vanaf 1 juli t.e.m. 20 juli 2019.

Scouting acro – tumbling – toestelturnen meisjes
Ben je geïnteresseerd in competitie acro, tumbling of recrea-competitie TTM? Kom dan
op zaterdag 15 juni 2019 naar het scoutingsmoment voor jonge talenten!

Wedstrijdnieuws
Acro
● Vlaams kampioenschap AB (27-28/04/2019)
o B 11-19 duo
▪ Lisa en Jasmine: ZILVER
o B 11-19 trio
▪ Jill, Romy en Lisa: 11de
o A 11–16 duo
▪ Zhen en Jelte: 14de

Toestelturnen
●

Recreatoernooi Wervik-Geluwe (27-28/04/2019)
o 13 - 14 jaar meisjes
▪
Elina: 55ste
▪
Celine: 62ste
▪
Sophie: 69ste
o 15 - 16 jaar meisjes
▪
Charlotte: 34ste
▪
Fleur: 35ste
▪
Janne: 38ste
▪
Noor: 39ste
o 17+ meisjes
▪
Marthe: 10de
▪
Fien: 11de
▪
Hannah: 13de

Tumbling
● Vlaams kampioenschap (27-28/04/2019)
o A - 11 jaar meisjes
∎
Olivia: 10de
∎
Amy: 24ste
o A - 12 jaar meisjes
∎
Amber: 6de
o A - 13-14 jaar meisjes
∎
Sara: GOUD
∎
Sam: ZILVER
∎
Naya: 5de
∎
Nore: 8ste
o A - 15-16 jaar meisjes
∎
Helena: 4de
∎
Marthe: 6de
o A - senoires meisjes
∎
Anke: 10de
● Belgisch kampioenschap (18-19/05/2019)
o A - 11 jaar meisjes
▪ Olivia: 10de
▪ Amy: 19de
o A - 12 jaar meisjes
▪ Amber: 6de
o A – 13-14 jaar meisjes
▪ Sam: GOUD
▪ Sara: BRONS
▪ Nore: 7de
▪ Nayah: 10de
o A – 15-16 jaar meisjes
▪ Marthe: 8ste
▪ Helena: 10de

