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Welkom allemaal
En plots is het alweer Pasen en dus voor de meesten van ons meivakantie…
BONI Clubundactie
De spaarpunten worden nog uitgedeeld tot 30-04-2019 bij
elke 10 euro aan boodschappen. En kan er kan nog besteld
worden tot 12 mei. De opbrengst van de zegels staat
momenteel op 150 euro!!
En dat kan meer...dus sla allemaal nog even jullie
boodschappen in bij de BONI ;-)
Acro en turnen wedstrijden
De voorrondes voor turnen en acrogym zijn afgelopen.
Iedereen heeft super goed zijn best gedaan! Helaas geen
finalisten voor de
acrogym, maar bij
turnen hebben wel finalisten!
Finale 3 en 4 kamp
Op 13 april hebben de recreanten 1 x een meisjesteam en 1 x een
jongens team de finale weten te behalen.
Terugblik op de Clubkampioenschappen
Zaterdag 16 maart was het weer tijd voor de jaarlijkse
clubkampioenschappen van GVM’79. Net als vorig jaar was er
gekozen voor een wedstrijd op het thuishonk “gymzaal de Brug”.
Op deze manier konden alle groepen op de juiste toestellen hun
wedstrijd
draaien, zonder dat er met toestellen, van zaal naar zaal,
gesleept hoefde te worden. Iedereen die gymzaal “de
Brug” kent weet dat daar geen tribunes zijn, maar dankzij
een sponsoring van 100 stoelen door de Zwart dranken
en delicatessen uit Wilnis kon iedereen toch zitten en
genieten van de kunsten van de gymnasten.
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In wedstrijdronde 1 en 2 en kon er genoten worden
van de prestaties van de meisjes recreanten turnen.
De afgelopen lessen was er hard geoefend om alle
oefeningen uit het hoofd te leren en netjes uit te
voeren. En wat ging het goed! Overal in de zaal blije
en gespannen gezichtjes.
Na de recreanten was het de beurt aan de selectie
meiden, hier waren 2 wedstrijdrondes. Omdat de selectie flink is uitgebreid dit jaar
moest er op alle vier de toestellen tegelijkertijd gewerkt worden. Met passen en meten
lukte het om alles goed in de zaal te krijgen. Bij de selectie zijn de oefeningen een stuk moeilijker en de
juryleden hebben hard gewerkt om iedereen de juiste punten te geven. Als laatste wedstrijdronde was er een
combinatie van de jongens recreanten en Acrogym. Terwijl de jongens hun stoere kunsten aan rek en brug
vertoonden, werd er op de mat sierlijk bewogen op vrolijke muziek.
Na elke wedstrijdronde volgde een prijsuitreiking en wat bleek? Iedereen kreeg een mooie
medaille! De gymnasten van GVM’79 zijn namelijk allemaal winnaars!
De wedstrijd leverde ook nog de volgende clubkampioenen op bij de recreanten turnen meisjes:
Alysha Forde , Dominique Vianen, Julia Zanting, Asma el Abbouch en Caithlin Herngreen. Bij
selectie turnen waren de gouden medailles voor: Jade Brouwer, Gwenn van Rijn, Charlize Keller,
Jaël de Jong, Rosalien Sjarifundin en Melanie de Graaf. Bij de jongens was Pepijn Strubbe
nummer 1 en bij de acrogym Gwenn van Rijn, Amy-jay van Walraven en Lara de Groot .
Allemaal gefeliciteerd met de behaalde prijzen!
Wij willen ieder die mee hebben willen doen met de fotoshoot en alle
vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun inzet, we hopen de nieuwe
GVM website snel te lanceren!
Er zijn sponsor mogelijkheden voor op onze nieuwe website, wil je ons
sponsoren in ruil voor een logo vermelding? Dat kan! Graag zelfs, neem
even contact op voor info en de mogelijkheden info@gvm79.nl
Reminders:
We willen liever niet dat je stopt natuurlijk, maar mocht je je toch moeten afmelden voor volgend seizoen dan
vóór 1 mei afmelden via: info@gvm79.nl en vergeet je trainer ajb niet in te lichten.
Graag vóór 1 mei doorgeven als je met een discipline wil stoppen of juist wilt aanmelden.
Acrogym wedstrijd vóór 21 april aanmelden voor OKWN via:
https://forms.gle/GEcsbm8musCNhTTC8
Deze wedstrijd voor de Acrogym: OKWN is 15 en 16 mei!
Individuele recreanten wedstrijd turnen recreanten: 25 mei individuele recreanten
wedstrijd!
En voor je het weet is het 19 tm 21 juli 2019 ->
KAMP !!
Het bestuur en alle trainers van GVM’79
wensen jullie fijne paasdagen en een heerlijk
ontspannen mei vakantie toe!

Auteur C. Nijhuis Secretaris GVM79

