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Vijf keer titel Nationaal Kampioen voor V.G.V. turn(st)ers !
Lynn Nijkamp en Kevin de Bree zijn Nederlands Kampioen meerkamp. Ook bij de
toestelfinales op zondag 11 juni zijn er diverse medailles en titels binnen gesleept.
Maar liefst drie toestelkampioenen bij de heren in de 3e divisie, te weten
Nick Willlemsen op vloer, Huub Naves op voltige en Jason Willemsen op ringen.
Kevin de Bree heeft bij het toestel voltige een 3e plek behaald.
Op zaterdag turnde Lynn Nijkamp in de 1e divisie jeugd de
winnende meerkamp. Daarnaast pakte ze in Duiven ook op
zondag een zilveren medaille voor haar oefening op de balk en
de bronzen medaille op het onderdeel brug. Alle turn(st)ers en
hun train(st)ers gefeliciteerd met dit prachtige resultaat!

Nog niet ontvangen?
Vraag
er om bij
de leiding.
Nieuw:
INSTUIF!
op zaterdag 17 juni

INSTUIF! is een nieuw evenement van V.G.V. voor
jong en oud, leden en niet-leden. Het hele
recreatieve sportaanbod van VGV zal op
zaterdag 17 juni aan de orde komen.
Een greep uit het aanbod is ouder en kind gym,
springgroepen, dansen en fit 50+. Ook zullen
interessante gezondheidsvoorlichtingen gegeven
worden gericht op verschillende doelgroepen op
verschillende tijden van de dag. Gezondheid staat
deze dag dan ook centraal. Verder staan
verenigingsleden klaar om al je vragen over de
vereniging te beantwoorden en als kers op de
taart zal een enthousiaste mascotte klaar staan
om mee op de foto te gaan! Schrijf je snel in door
te mailen naar: VGVinstuif@hotmail.com.

• INSTUIF!
17 juni vanaf 10.00 uur
• Jaarlijkse Talententest
24 juni om 9.00 uur
meisjes (2010-2011-2012)
• Gymkamp
thema Feestdagen
7 t/m 9 juli
• Zomervakantie
10 juli t/m 20 augustus

Nationale Kampioenen:

Lynn Nijkamp
Meerkamp 1e divisie
jeugd.

Aanpassing lesrooster voor het nieuwe seizoen 2017/2018
In het nieuwe sportseizoen gaan we de groepen voor de recreatieve gym iets
anders samenstellen en er komen hippere benamingen voor de groepen. Op
korte termijn wordt het nieuwe lesrooster bekend gemaakt. Opvallende wijziging
is dat de groepen worden gemengd. Dus zowel jongens als meisjes gaan samen
in de Jumpgymgroep of speeltuingym. Ook de
naam van de Dance4Teens groep wordt gewijzigd
in Streetdance. Deze naam past beter bij de stijl
van dansen. De bewegingen die gemaakt worden
zijn niet super moeilijk, maar wel altijd stoer...

Kevin de Bree
Meerkamp 3e divisie
senior.

Filmpje: op avontuur met VGV
Tijdens de themaweken was het één groot
avontuur bij VGV tijdens de recreatieve
lessen. Twee weken lang stonden de lessen in
het thema van Jungle activiteiten. Nog even
nagenieten. Kijk dan naar het filmpje op de
Facebook pagina van het Jeugdbestuur.

Nick Willemsen vloer
Huub Naves voltige
Jason Willemsen ringen
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