
Hoera, onze club wint de 

#wearenext<https://www.facebook.com/hashtag/wearenext?source=feed_text&story_id=2012562395652900> 

challenge! 

 

Het afgelopen turnjaar namen verschillende afdelingen van onze club deel aan een challenge (regenboogturnen, 

multiskilzz, evenement organiseren, ontwerp T-shirt, creatie decor, yoga bij kleuters enz.) en we deelden dit telkens 

via Facebook. Gymfed beloonde onze inspanningen met een verrassingsactiviteit op 29 december... 

 

We konden de verrassing lang stilhouden maar op het moment van vertrek zei Inge dat we naar Hoboken gingen en 

toen gingen er enkele lichtjes branden. Onze zondag springers bezochten MegaBounce nog niet zo lang geleden 

maar voor velen was het een mega-ontdekking. Charlotte verdient absoluut een nominatie voor Iloka-monkey, kon 

de bel luiden na de beklimming van de apenladder en heet voortaan Charlotte Platoptsnuitje. Amy Duracell sprong 

non-stop in overslagstijl trampoline in en uit. Tine Techniek trachtte haar technische kant wat bij te spijkeren en 

zette knappe 'slomo' flikflaks neer. Kelly Jumpforjoy overtrof zichzelf door op het einde van een flikkenreeks er ook 

nog een salto uit te persen! Ook Chelsea Zonderbrace maakte zo'n 100 tuimelingen in de lucht en Kiara Springintveld 

zag je ook van hot naar her vliegen. Vicky Dikkevinger adviseren we om het toch maar bij turnen te houden zonder 

bal. De Retro moest zeker niet onderdoen voor al dat jonge geweld. Ook Nancy Durfal  waagde zich aan enkele 

salto's, iets wat ze ergens anders zeker niet zou doen. Inge Pannenkoek zocht de cafetaria op waar ze zichzelf 

trakteerde op een ... pannenkoek die ze met enige vertraging in de levering (moest misschien van China komen...?) 

dan toch kon verorberen. 

 

Duizenden sprongen later vertrekken we uitgeteld maar met zin in meer richting Kapellen. 

 

Dankjewel Gymfed, Inge (die ons heel erg motiveerde tot het realiseren van deze challenges) en alle andere leiding 

die ook wel houdt van een uitdaging 😉. Wij denken al volop na over nieuwe challenges en als je zelf ideeën hebt, 

deel ze met ons! 

https://www.facebook.com/hashtag/wearenext?source=feed_text&story_id=2012562395652900

