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Clubkampioenschappen 2010 op zaterdag 25 september 

Zoals u in de voorgaande nieuwsbrief heeft kunnen lezen organiseert I.L.O. op zaterdag 25 september de 

clubkampioenschappen voor alle gymgroepen (in Gymzaal De Lindekamp in Lienden. In voorgaande jaren zou dit betekenen 

dat we druk aan het oefenen waren  op de lange mat, brug, balk en met springen. Dit jaar wilden we eens wat afwisseling. We 

hebben er dit jaar dan ook voor gekozen om SPRING clubkampioenschappen te organiseren. Dit betekent dat we allemaal 

sprongen laten zien op de trampoline, trampoline met kast, plank met kast en een plank met een hoog vlak. In de gymlessen 

gaan jullie allemaal sprongen oefenen zodat je deze op 25 september aan de jury kan laten zien. Het programma van die dag 

ziet er als volgt uit: 

 

09.00-09.45:  Meisjes 1 Ingen en meisjes 1 Lienden 

09.45-10.30:  Meisjes 2 Ingen en meisjes 2 Lienden 

10.30-11.30:  Meisjes 3 Ingen en meisjes 3 Lienden en Aspirant dames Lienden 

11.30-12.00:  Jongens 1 en 2 

12.00-12.30:  PAUZE 

12.30-13.15:  Kleuters Ingen en kleuters Lienden 

13.15-14.15:  Selectie meisjes en dames 

 

14:00:  Alle kinderen die de 1
e
 prijs hebben behaald moeten aanwezig zijn voor de  

prijsuitreiking van de clubkampioenen! 

 

Het Summerevent 

 

Afgelopen zaterdag 28 augustus had de gymvereniging het 

Summerevent georganiseerd. Ondanks de regen, maar 

dankzij jullie hulp is het een geslaagde dag geworden. 

Zo hebben we onder andere een cheque overhandigd 

gekregen van Rabobank West-Betuwe waar we de clubkas 

weer mee kunnen vullen. Tevens waren de kraampjes een 

groot succes. Jullie hebben allemaal goed meegeholpen 

met het verzamelen van spullen voor de rommelmarkt. 

Daarnaast waren de kraampjes met muffins, gympakjes, 

dvd’s, donateurskaarten en de eettent ook goed bezocht.  

Naast de buiten activiteiten was het binnenprogramma 

ook erg gezellig. De kinderen konden lekker gymmen en 

kijken naar de demonstraties.  Zo was er een zeer mooie 

demonstratie van de selectiedames van turnvereniging 

Huissen die op zeer hoog niveau wedstrijden turnen.  

 

We hopen dat jullie het net zo leuk en gezellig vonden als 

de leiding en het bestuur. Dankzij jullie hebben we 

namelijk wel meer dan €900,- opgehaald voor de 

vereniging!!  


