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Nieuwsbrief maart:

*Belangrijke data
*Kijklessen
*Clubkampioenschappen/zwemmen
*Turnsters op dreef bij RWS Wedstrijden
*Free runners naar IFKF
*Proefselectie
*Info-avond turnsters (en overige geïnteresseerden)
*RWS-C wedstrijden/onderlinge wedstrijden
*Uitvoering/seizoensafsluiting
*Bestuur/commisies

Belangrijke data:
*31 maart WEL turntraining, iedereen van half 9 tot half 12
*7 april GEEN turntraining ivm PK
*11 april  kijklessen bij alle gymgroepen
*12 april  Kijklessen bij alle free running groepen
*14 april Kijklessen én start proefselectie selectiegroepen
Meivakantie:let op de mail, daar wordt doorgegeven welke lessen doorgaan of niet
7 juli seizoensafsluiting

Kijklessen gym, Free running en turnen
11 en 12 april zijn er kijklessen tijdens de reguliere gym en free runninglessen.
U kunt tijdens de les van uw zoon/dochter plaats nemen op de tribune en kijken wat
voor leuke dingen er gedaan worden tijdens de lessen.
14 april zijn er kijklessen voor de ouderen en jongerenselectie.
Omdat dan ook op die dag de proefselectie begint hebben we in overleg met Inge
besloten dat de ouders van de ouderenselectie kunnen kijken van 09.45 tot 10.30 en
de ouders van de jongerenselectie van 10.30 tot 11.30 Mocht u vragen hebben:
tijdens de kijklessen zijn er bestuursleden aanwezig bij de les.
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Clubkampioenschappen/zwemmen:
We hebben weer geslaagde clubkampioenschappen gehad!
Er zijn weer een heleboel nieuwe clubkampioenen:
Sanne Baas, Maite Vierhoven, Romee Engberts, Bo Krijthe, Jolene v/d Heijde, Fine
v/d Vlerk, Elle Naber, Inge Heling, Lieke Wiltinge en Laura Lok.
Gefeliciteerd allen!

Na afloop hebben we met een hele grote groep gezwommen in Aquarena in
Emmen. We hebben genoten van de golven en de glijbanen. Het was een groot
succes en voor herhaling vatbaar!!
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Onze turnsters hebben zich goed laten zien op de RWS
Wedstrijden
Met veel succes hebben we deelgenomen aan de 2 RWS-B wedstrijden.
Hierbij werden medailles gewonnen maar daarnaast plaatsten ook veel leden zich
voor de toestelfinales of provinciale kampioenschappen.
Laura Westerbeek turnde  2 x keurig naar een 1e plaats en daarmee plaatste ze zich
voor zowel de toestelfinales als de provinciale kampioenschappen.
Haar zus Susan werd in diezelfde wedstrijd ook 1e en plaatste zich daarmee ook voor
allebei de finalewedstrijden.
Danielle Turkstra turnde zich naar een prachtige 2e plek en bemachtigde daarmee
ook een plek in de toestelfinale.
Kirsten Geerlig, Ilse Frederiks, Jolene v/d Heide en Jill Hidding konden een mooie
bronzen medaille mee naar huis nemen, waarbij Ilse en Jill zich ook nog plaatsten
voor de toestelfinales en provinciale kampioenschappen. Jolene mag mee naar de
provinciale wedstrijden.
Maite Vierhoven viel helaas net buiten de prijzen maar heeft zich wel kunnen
plaatsen voor de provinciale kampioenschappen. Ook Anouk Vredeveld en Myrthe
Wevers hebben  daar én bij de toestelfinales een plekje veroverd.
Julia Winkel, Indy Hingstman, Emma Oosterloo en Esra Engberts hebben met hun
oefeningen laten zien dat ze een plekje verdienen bij de toestelfinales.

De free runners zijn naar de IFKF geweest!
Een aantal van de free runners zijn naar de open Friese Kampioenschappen geweest
en hebben daar hun kunnen laten zien. Dit was niet onverdienstelijk:
Max Oosterhuis is in zijn categorie Speed recreatie 2e geworden en in diezelfde
categorie is Diego Salvador van Dijk 6e geworden.
Jasper Frederiks werd in zijn speed categorie 8e en Nick Oosterhuis behaalde hier
een mooie 12 plaats. Gefeliciteerd! Goed gedaan jongens!
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Proefselectie
14 april beginnen we weer met de proefselectie voor turnen.
Als je hiervoor bent uitgenodigd heb je thuis een brief gekregen.

Informatieavond turnen
Donderdag 12 april organiseren we een infoavond voor de ouders van turnleden.
Deze avond gaan we o.a.uitleggen hoe de trainingen eruit zien, hoe de niveau-
indeling is voor de wedstrijden én de trainingen, hoe de wedstrijden eruit zien, we
wijken een beetje af naar het jureren, leggen het verschil uit tussen vrije keuzestof
en verplichte stof en hoe oefeningen tot stand komen.
Daarnaast wat er verwacht wordt van de turnsters én wat de plannen zijn van het
bestuur/leiding. (evt. uitbreiding van de uren etc)
Onze trainster Inge is aanwezig en zal het een en ander uitleggen en er zijn ook een
aantal bestuursleden aanwezig. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te gaan
stellen.
We hopen er een leuke informatieve avond van te maken zodat u wegwijs kunt
worden in het turngebeuren.

Ook wanneer u geen kind in de turnselectie heeft zitten maar wel geïnteresseerd
bent dan bent u van harte welkom!
Vanaf 19.45 uur is de zaal open (centrale hal MFA) en staat de koffie/thee voor u
klaar, we starten om 20.00 uur.
We hopen u te mogen verwelkomen!

U kunt zich aanmelden via mail naar PR@vkwgym.nl
Geeft u ook even door met hoeveel personen u komt?
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RWS-C wedstrijden (recreatief)/onderlinge wedstrijden

Naast de turnwedstrijden zijn er ook wedstrijden waar kinderen die niet in de
turnselectie zitten aan mee kunnen doen. Dit zijn de RWS C wedstrijden en daar
mag uw kind aan meedoen vanaf het jaar waarin zij 9 jaar wordt.
Op dit moment doen we hier niet aan mee maar we willen dit misschien weer op
gaan pakken, mits er genoeg kinderen zijn die mee zouden willen doen aan de
wedstrijden.
Dit is 2 x per jaar, naast de clubkampioenschappen.
Het voordeel is dat kinderen zo vaker per jaar hun kunsten kunnen vertonen en
toetsen  en op een leuke manier kunnen kennismaken met de wedstrijdsport.
Daarnaast hebben ze tijdens de lessen een doel waar ze naar toe kunnen werken.
Mochten ze later mee kunnen doen aan de selectie dan is de spanning van de
wedstrijden voor RWSB vaak minder omdat ze dan al ervaring hebben gehad met
wedstrijden.

Tevens willen we onderlinge wedstrijden gaan organiseren met verenigingen van
omliggende dorpen om ook zo meer aan wedstrijden mee te kunnen doen.
Dit zal waarschijnlijk voor zowel turnsters als niet turnsters georganiseerd worden.

Nu willen we gaan inventariseren of er animo is voor deze wedstrijden.
Bij voldoende animo wordt er misschien een “voor”-selectie opgestart zodat de
kinderen tijdens deze (extra) lessen gericht kunnen oefenen voor deze wedstrijden.

Lijkt het uw kind leuk om hieraan mee te doen?
Stuur dan even een mailtje naar pr@vkwgym.nl
Later komen we hier op terug.
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Uitvoering/periodeafsluiting

Helaas moeten we mededelen dat er dit jaar geen uitvoering komt.
Wegens organisatorische redenen lukte het niet een juiste datum te vinden
waarop iedereen van de leiding aanwezig kon zijn, en wij zijn van mening dat de
uitvoering er is voor allen, maar ook door allen.
Om toch het seizoen feestelijk af te sluiten zijn we bezig iets anders te organiseren,
nadere info volgt nog.

Bestuur en commissies
Inmiddels kunnen we ook Geralda Meijers en Corry van Leeuwen verwelkomen als
commissieleden.
Geralda gaat naast de sponsoring ook per 1 april de ledenadministratie op zich
nemen, en
Corry gaat de jurycoordinatie op zich nemen.
Hier zijn we ontzettend blij mee en we hopen op een leuke samenwerking.
Heeft u vragen voor het bestuur of een van de andere commissies dan kunt u altijd
mailen naar de volgende mailadressen:
*Elena Slot Voorzitter voorzitter@vkwgym.nl Bestuur
*Mirjam Zantingh Secretaris secretaris@vkwgym.nl Bestuur
*Diana Speelman Penningmeester financien@vkwgym.nl Bestuur
*Mireille Lapre PR en Communicatie pr@vkwgym.nl  Bestuur
*Rieks Booij Archief/algemeen lid algemeen2@vkwgym.nl Bestuur
*Hans Weggemans  Webmaster webmaster@vkwgym.nl
*Lianne Vredeveld   Kleding kleding@vkwgym.nl
*Geralda Meijers Ledenadministratie leden@vkwgym.nl

Sponsoring sponsoring@vkwgym.nl
*Corry van Leeuwen  Jurycoordinatie jury@vkwgym.nl

Sportieve groeten,
Bestuur en leiding VKWgym


