
 

November 2021 

 

Op de agenda: 

7 januari 2022: Springdagen 

29 januari 2022: JTC 

6 februari 2022: Winterfeest 

17 + 18 juni 2022: 

Clubkampioenschappen 

Bekijk de hele agenda hier: 

 

Contactgegevens: 

secretariaat@vtv-vlissingen.nl 

penningmeester@vtv-

vlissingen.nl 

Ledenadministratie: 

leden@vtv-vlissingen.nl 

Contributie: 

contributie@vtv-vlissingen.nl 

Info acro/freerun/turnen: 

tc-vtv@zeelandnet.nl  

Info dans/steps: 

ginaboogaard@zeelandnet.nl 

Volg VTV online: 

www.vtv-vlissingen.nl 

Facebook  

Youtube 

Twitter 

Instagram: dans, acro en A- en B-

selectie 

Colofon: 

Uitgave bestuur V.T.V.   

Jaargang 2021 nummer 1 

Reacties zijn welkom:  

nieuwsbriefvtv@zeelandnet.nl 

 

 
Springdisco.  Foto: Frans Boogaard 

Springdisco in Vrijenhovenzaal 

Maar liefst 234 springers genoten op 16 oktober van de springdisco, 

die voor de 10de keer werd gehouden in de Vrijenhovenzaal. We 

hebben schitterende  sprongen en veel blije gezichten gezien. Juf 

Yvette en meester Ruud tekenden voor de organisatie, waarvoor dank.  

Twee awards voor demoteam 

 

Winnende groep Dance2Impress award.Foto: Iris Boogaard 

 

Klik hier voor de video op YouTube!
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B selectie turnen goed op dreef in Zierikzee 

Na een door Corona gedwongen wedstrijd pauze van 

1,5 jaar ging de B selectie helemaal los op 30 oktober 

tijdens het OZK. Bij elkaar pakten de turnsters 4 x goud, 

12 x zilver en 9 x brons. Voor de uitslagen klik hier. 

 

 

 

  

 

Kleuters en peuters in de jungle in week 44 

Alle kleuters en peuters hebben veel plezier beleefd tijdens de kleuter- en peuter week. In de 

week van de motoriek hebben weer een aantal kleuters en peuters de weg naar V.T.V. gevonden. 

         

Hersengymnastiek bij Prima Vista 

Wat was het spannend in de Vrijenhovenzaal op 

zondag 07 november bij de door juf Annemiek 

en juf Monique georganiseerde Prima Vista.  Bij 

deze wedstrijd komt het niet alleen aan op 

turnvaardigheid, maar ook op een goed 

geheugen. De oefenstof is niet van tevoren 

ingestudeerd en moet na twee maal voorturnen 

exact na geturnd worden. Voor de uitslagen klik 

hier. 

 

https://www.deltasportgym.nl/ozk-open-zierikzeee-toestellen-kampioenschappen-zat-30-en-zon-31-oktober/
https://www.vtv-vlissingen.nl/wp/wp-content/uploads/2021/11/Uitslag-Prima-Vista-2021.pdf

