2019-2020

Nieuwsbrief december
Make it a december to remember!
Hieronder krijgen jullie een kort overzicht van onze drukke decembermaand.
Op maandag 6 januari gaan onze trainingen terug van start.

1. Tumblers halen 2 finaleplaatsen op WAGC in Tokio
Begin december trokken Sara, Sam en Amy samen met hun coach
Natalie naar Tokio voor de World Age Group Competitions (WAGC)
in Tokio. Het wereldkampioenschap voor de jeugd.

Onze jongste gymnaste mocht daar als eerste het beste van zichzelf
geven. En wat heeft ze dat goed gedaan. Amy selecteerde zich
knap voor een finaleplaats. De Britten domineerden tot en met de
vierde plaats maar Amy bevestigde met haar finalereeks de achtste
plaats op dit jeugd-WK bij de 11-12-jarigen. Haar internationaal
debuut is zeker geslaagd.

Later kwamen ook Sara en Sam in actie. Beiden turnden ze mooie
kwalificatiereeksen en eindigden hierdoor 8ste (Sara) en 10de (Sam).
Nog een finaleplaats erbij! Door de uitstekende finale van Sara kon
ze nog enkele plaatsen stijgen en verdiende ze de zesde plaats op
dit WK voor 13-14-jarigen.

Ook coach
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Deze mooie resultaten geven onze gymnasten alvast een
boost in zelfvertrouwen en motivatie voor de toekomst. Ze zijn
alvast klaar om te knallen op de nationale wedstrijden.

2. Sportgala
Een pluim voor alle gymnasten die het afgelopen turnseizoen het
beste van zichzelf gaven op de wedstrijden. De medaillewinnaars
van het tumbling- en acroteam werden op het Aalsterse sportgala
nog eens extra in de bloemetjes gezet.

3. Gymgala
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4. Kerstrozenverkoop
Met z’n allen hebben we 700 kerstrozen verkocht!

Enkele leden hebben heel veel kerstrozen verkocht. We zetten ze
daarom nog eens in de bloemetjes.
Matteo G. - Liv K. - Emely V.D. - Lis D.S. - Bélanna V.H.
Zij ontvingen van ons een waardebon of geschenkmand.

5. Warmathon
Op de foto zien jullie ons Warmathonteam van 2019. Samen liepen we ons warm tijdens het grootste,
meest solidaire sport-event in Vlaanderen. Met onze deelname steunden we ‘De Caspers vzw’, een
sportvereniging in Aalst die zich richt tot kinderen, jongeren en volwassenen met autisme of een
auditieve, motorische of licht mentale beperking en die niet terecht kunnen bij een gewone
sportclub. De vereniging biedt 3 sporttakken aan en begeleidt deelnemers met gekwalificeerde
lesgevers en doventolken. Neem zeker een kijkje op: https://www.decaspers.be/.

6. Try-out Acro
Het acroteam heeft de afgelopen kerstvakantie hard getraind tijdens hun turnstage. Een goede
voorbereiding op de start van het nieuwe wedstrijdseizoen. Op zondag 29 december toonden ze
alvast voor de eerste keer hun wedstrijdoefening aan ouders, familie en vrienden.

Even opfrissen
Turnkampen zomervakantie
Tot en met 31 mei kunnen jullie inschrijven voor onze zomerkampen!
Via mail ontvingen jullie alle nodige info over de turnkampen.
●
●

Voor de groepen wit, wit pro, geel, beloftevolle jongeren en jongensgroep 1 organiseren
we van woensdag 1 juli 2020 t.e.m.vrijdag 3 juli 2020 een sportkamp op Schotte.
Van maandag 6 juli 2020 t.e.m. vrijdag 10 juli 2020 kunnen de gymnasten van oranje,
oranje pro, rood, paars, groen, blauw, grijs, zwart, poema, poema pro, panter, lynx en
jongensgroep 2 zich uitleven in de turnzaal.

Heb je interesse om deel te nemen aan het turnkamp tijdens de zomervakantie?
Stuur dan een e-mail naar turnkampen@turnkringaalst.be met de gegevens van je kind (naam +
geboortedatum + zomerkamp week X + huidige turngroep + gsm nummer van één van de ouders
+ eventuele allergieën).

Trooper
We herinneren jullie er graag nog eens aan dat je onze turnclub kan steunen door al je online
aankopen te bestellen via Trooper.

Wedstrijdnieuws
Acro

Tumbling

● Kempen Cup (30/11/2019)
o I1 9-14 groep
▪ Oona, Bélana, Saar: GOUD
▪ Emma, Angeline, Marie: 7de
▪ Romy, Sara, Emely: 9de
o A 11-16 groep
▪ Delia, Winde, Kato: ZILVER
o A 12-18 groep
▪ Nette, Maya, Jinte: ZILVER
o C 10-16 groep
▪ Maurane, Roos, Erin: 9de
o C 10-16 paar
▪ Tille, Nicolina: ZILVER

● Kempen Cup (1/12/2019)
o C - 9 jaar meisjes
▪ Eloise: ZILVER
▪ Anna: 5de
▪ Noé: 6de
▪ Nia: 8ste
▪ Fleur: 16de
o C - 10 jaar meisjes
▪ Maxine: 4de
▪ Lucie: 6de
o A - 10 jaar meisjes
▪ Jade: GOUD
o A – 11 jaar meisjes
▪ Saar: ZILVER
▪ Esmée: 7de
o A – 11-12 jaar jongens
▪ Iggy: GOUD
o A - 12 jaar meisjes
▪ Olivia: 11de
o A – 13-14 jaar meisjes
▪ Nore: GOUD
▪ Amber: 5de

● SYTA (4-5/01/2020)
o I1 9-14 groep
▪ Oona, Bélana, Saar: ZILVER
▪ Emma, Angeline, Marie: 14de
▪ Romy, Sara, Emely: 22ste
o C 10-16 groep
▪ Maurane, Roos, Erin: 15de
o C 10-16 paar
▪ Tille, Nicolina: 4de
o Recrea 8-14 paar
▪ Giulia, Thomas: 10de
▪ Lotte, Aagje: 24ste
o Recrea 8-14 + paar
▪ Saloua, Yinte: ZILVER
o Recrea 8-14 + groep
▪ Laure, Anna en Zoë: GOUD

o Recrea 9-14 groep
▪ Alyssa, Melina, Fleur: 28ste
o B 11-19 groep
▪ Camille, Lara, Jelte: 7de
▪ Alexia, Lien, Gia: 8ste
▪ Maysae, Lisa, Zhen: 14de
o B 11-20 + groep
▪ Jill, Lisa, Silke: 4de

