2014 is weeral ten einde en 2015 belooft weer een spetterend jaar te worden.
Langs deze weg willen we alle leden, ouders, sympathisanten, trainers, hulptrainers, juryleden,
medewerkers en sponsors een voorspoedig 2015 wensen.
We wensen iedereen een goede gezondheid en dat al je wensen mogen uitkomen.
Q4gym
Op donderdag 5 februari wordt onze vereniging doorgelicht. In deze audit wordt de werking op sportief
en administratief vlak grondig bekeken en geëvalueerd. Iedereen is volop bezig om alle documenten ter
staving te verzamelen. We willen nu ook weer zeer hoog scoren en laten dus niets aan het toeval over.
Programma 2015
2015 wordt weer een druk jaar voor onze vereniging. Alle wedstrijdgymnasten zijn aan hun laatste
voorbereidingen bezig voor het wedstrijdseizoen.
Tumbling start op 17 januari met de B-categorie en de A’s volgen op 18/1. Alle C-gymnasten beginnen
hun officieel seizoen op 24/1.
Acro start dit jaar met een try-out in onze eigen zaal op 1 februari en de aerobicers trekken naar
Wallonië op 8 maart.
Voor alle gymnasten staat er op 25 april de showdag op het programma. Deze showdag is een
miniturnfeest in onze eigen zaal. De gymnasten voeren hun nummer op en hoeven verder niet in de zaal
te blijven. De juiste uurregeling en verdere afspraken volgen later nog.
Op 14 juni volgt dan het springfestival voor iedereen.
Turnkring Creativa staat bekend voor zijn kwaliteit van eigen organisaties; dit jaar organiseren we:
- Op 1 febr Try-out voor acro in de turnzaal
- Op 14-15 maart provinciaal kampioenschap tumbling, trampoline en dubbele minitrampoline in
de sporthal
- Op 1 mei Belgisch kampioenschap aerobic in de turnzaal
- 31 mei Vlaams kampioenschap tumbling per ploeg in de sporthal
- Voor alle medewerkers en juryleden:
o Nieuwjaarsreceptie op 10 jan
o Medewerkersbarbecue op zondag 5 juli

Uitslagen wedstrijden podiumplaatsen, andere uitslagen vind je op de website.
Esthetica Brecht 9 november 2014
Kaat Remeysen
B 11-12j
Paulien Noukens
B +17j
Shane De Swerdt
B +17j
Jeffrey Vandenbogaerde
B 15-16j
Alicia Rojas
C 8j
Robbe Vangrieken
C 11-12j

1ste plaats
2de plaats
1ste plaats
1ste plaats
1ste plaats
1ste plaats

69,125 punten
70,6
83,275
92,330
69,832
83,198

Hulshoutcup 23 november 2014
Luna Starckx
C 15-16j
Kaat Remeysen
B 11-12j
Zohra Reyntiens
B +17j

2de plaats
2de plaats
1ste plaats

31,9
25,6
28,5

Kempencup 7 december 2014
Noah Houbrechts
A 13-14j
Shane De Swerdt
B +17j
Zohra Reyntiens
B +17j
Luna Starckx
C 15-16j
Robbe Vangrieken
C 11-12j
Jeffrey Vandenbogaerde
C 15-16j

1ste plaats
2de plaats
3de plaats
3de plaats
1ste plaats
1ste plaats

54,7
81
83,9
96,5
82,95
89,8

Internationale wedstrijden en stages
Noah Houbrechts en Lindsey Picqueur zijn geselecteerd voor stages in het buitenland. De eerste
stage zal doorgaan in Denemarken. De juiste datum is nog niet bekend.
Er zijn ook intenties om op stage te gaan naar Metz (Frankrijk). Beiden zullen dit jaar ook deelnemen
aan de Loulécup in Portugal.
Medewerkers gezocht

Voor onze activiteiten zijn we op zoek naar medewerkers.
o voor het Provinciaal kampioenschap op 14-15 maart:
 Opstellen zaal op 13/3 en opruimen op 15/3
 Inkom en verkoop broodjes
 Voorlopers (gymnasten)
o Vlaams kampioenschap tumbling per ploeg op 31/5:
 Opstellen zaal op 30/5, opruimen op 31/5
 Inkom en verkoop broodjes
Wie zich geroepen voelt om een handje toe te steken, gelieve contact op te nemen met Walter of
Rina of via mail info@creativaschelle.be

