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GYMNASTICS

No Limits
SHOW 2015

op (inter)nationale
wedstrijden!
- Ljubliana
- Belgisch Kampioenschap
- Vlaams Kampioenschap
- en nog veel meer!

Only

Guinelli
&
Lieselotte Diels

Ritmische gymnastiek
op wereldniveau
Hoe zit het met de resultaten van afgelopen WK’s en
EK’s? Wie staat er aan de top van de wereld?
Op de cover: Aleksandra Volodskich

Ondertussen in de wereld van de
ritmische gymnastiek…….
Deze versie van het No Limits Magazine is iets korter dan
zijn vorige edities. Hierin staan de hoogtepunten van de club
sinds februari tot en met juni samengevat.
Het jaar is zeer snel voorbij gevlogen. Het leek nog maar gisteren of we onze nieuwe wedstrijdoefeningen aanleerden en
ondertussen hebben deze al geschitterd op verschillende
tornooien. We kunnen tevreden terugblikken op een schitterend jaar en een jaar vol mooie resultaten en prestaties.
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14-21/06/2015 (ALL AROUND RESULTATEN)

1.

Yana Kudryavtseva (RUS): 76,100

2.

Margarita Mamun (RUS): 75,650

3.

Melitina Staniouta (BLR): 73,100

GROEPEN
1.

Rusland: 35,300

Ritmische gymnastiek van over de hele wereld

2.

Israël: 35,050

Wat waren de belangrijkste wedstrijden vanaf februari
tot juni op wereldniveau? P.2-3

3.

Wit-Rusland: 34,850

Kampioenen binnen eigen club

Holon Grand Prix 2015

Niet enkel op wereldniveau werd er flink wat afgeturnd
maar ook in No Limits zelf borrelt het van kampioenen!
P4-5


1ste Europese spelen in Baku 2015

15-16/05/2015 (ALL AROUND RESULTATEN)

1.

Yana Kudryavtseva (RUS): 75,434

2.

Margarita Mamun (RUS): 174,534

Ook de deze Show was een groot succes en liet een
zeer tevreden publiek achter. P.6-7

3.

Aleksandra Soldatova (RUS): 74,083

Ontspanning voor de kleinsten

1.

Israël: 34,767

Verkorte editie of niet, een tekenplaatje voor de kleintjes kan er toch nog bij! P.8

2.

Wit-Rusland: 33,783

3.

Japan: 33,534

No Limits Showtime!

GROEPEN

Grand Prix Moscow
"Alina Kabaeva” GAZPROM
21-22/02/2015 (ALL AROUND RESULTATEN)
1.

Margarita Mamun (RUS): 73,049

2.

Yana Kudryavtseva (RUS): 72,432

3.

Melitina Staniouta (BLR): 72,098

GROEPEN
1.

Bulgarije: 34,650

2.

Rusland: 34,600

3.

Israël: 33,700

Margarita Mamun (RUS)

World Cup 2015 Pesaro

LISBOA (Lissabon) 2015

10-12/04/2015 (ALL AROUND RESULTATEN)

26-29/03/2015 (ALL AROUND RESULTATEN)

1.

Yana Kudryavtseva (RUS): 75,05

1.

Aleksandra Soldatova (RUS): 73,600

2.

Margarita Mamun (RUS): 74,650

2.

Margarita Mamun (RUS): 73,250

3.

Aleksandra Soldatova (RUS): 73,200

3.

Yana Kudryavtseva (RUS): 74,400

GROEPEN

GROEPEN

1.

Rusland: 35,800

1.

Rusland: 17,750

2.

Italië: 35,450

2.

Italië: 17,250

3.

Spanje: 34,150

3.

Israël: 17,150

World Cup 2015 Tashkent

31ste Europese spelen Minsk 2015

22-24/05/2015 (ALL AROUND RESULTATEN)

1-3/05/2015 (ALL AROUND RESULTATEN)

1.

Margarita Mamun (RUS): 75, 500

1.

Margarita Mamun (RUS): 56,666

2.

Aleksandra Soldatova (RUS): 74,700

2.

Yana Kudryavtseva (RUS): 56,599

3.

Son Yeon Jae (KOR): 72,250

3.

Melitina Staniouta (BLR): 55,283

GROEPEN

GROEPEN

1.

Israël: 17,450

1.

Wit-Rusland: 16,733

2.

Bulgarije: 17,100

2.

Rusland: 16,600

3.

Italië: 16,900

3.

Bulgarije: 16,166

Contactgegevens:
Rerum Novarumlei 19, 2930 Brasschaat /Tel: +32 475 76 66 26 /www.nolimitsgymnastics.com /
e-mail: nlg@skynet.be/ Jelena Surovaja
Vragen over het magazine? Stuur een mailtje naar elenagontcharova@hotmail.com
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RESULTATEN VAN DE LAATSTE WEDSTRIJDEN
februari tot juni
Provinciale voorronde Jongeren ABCI 31/01 - 1/02/2015

Provinciale voorronde CI Brasschaat 08/03/2015

Open klassement:

Verhees Celina (C11) : 3de plaats met 14,716 punten

Schaerlaeken Yana (A11-12): 5de plaats met 37,750 punten

Dierick Pia (C13): 4de plaats met 16,549 punten

Dierick Pia (C13): 6de plaats 15,400 punten

De Groot Anke (C14-15): 2de plaats met 16,550 punten

Leyssens Kato (B11): 3de plaats met 25,300 punten

Tumpaite Goda (C14-15): 4de plaats met 15,750 punten

Lysen Cynthia (B11): 5de plaats met 23,05 punten

Batens Luna (C16+): 1ste plaats met 19,350 punten

De Pesseroey Charlotte (I8): zilver brevet

Hermans Laura (C16+): 2de plaats met 18,200 punten

Kodzoyeva Diana (I9): zilver brevet

De Pesseroey Charlotte (I8): Brons brevet

Otto Elena (I9): goud brevet

Otto Elena en Kodzoyeva Diana (I9): Zilver brevet
Groepsoefening: 1ste plaats zowel voor Antwerpen als Open
klassement met 9,299 punten

Vlaams Kampioenschap AB Mol 28-29/03/2015
Leyssens Kato (B11): 4de plaats met 25,850 punten
Lysen Cynthia (B11): 5de plaats met 25,300 punten
Van Craenenbroeck June (B14-15): 1ste plaats met 32,150 punten
Volodskich Aleksandra (A11-12): 2de plaats met 42,050 punten
Schaerlaeken Yana (A11-12): 5de plaats 39,850 punten

Belgisch Kampioenschap en Coupe KBT Gent 25-26/04/2015
Volodskich Aleksandra (A11-12): 3de plaats met 42,550 punten
Schaerlaeken Yana (A11-12): 5de plaats met 40,250 punten
Lysen Cynthia (B11): 5de plaats met 26,449 punten
Van Craenenbroeck June (B14-15): 3de plaats met 34,949 punten
Groepsoefening: 2de plaats met 9,583 punten

Provinciale voorronde ABI Gent 28/02-01/03/2015
Vlaams Kampioenschap CI Gent 10/05/2015
Verhees Celina (C11): 10 plaats met 14,100 punten

Provincie Antwerpen:
Lysen Cynthia (B11): 2de plaats met 24,200 punten

De Groot Anke (C14-15): 3de plaats met 17,850 punten

Leyssens Kato (B11): 3de plaats met 23,300 punten

Tumpaite Goda (C14-15): 7de plaats met 15,450 punten

Volodskich Aleksandra (A11-12): 2de plaats met 40,150 punten

Batens Luna (C16+) : 1ste plaats met 20,700 punten

Schaerlaeken Yana (A11-12): 3de plaats met 39,150 punten

Hermans Laura (C16+): 5de plaats met 18,600 punten

Van Craenenbroeck June (B14-15-open): 2de plaats: 32,232 punten

de

De Pesseroey Charlotte (I8): zilver brevet
Kodzoyeva Diana (I9): zilver brevet
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Otto Elena (I9): goud brevet

Provinciale voorronde A 13+ en BC 14+ Mol 08/02/2015
Provincie Antwerpen:
Van Craenenbroeck June (B14-15): 1ste plaats met 33,350 punten
De Groot Anke (C14-15): 2de plaats met 17,00 punten
Tumpaite Goda (C14-15): 4de plaats met 15,500 punten
Batens Luna (C16+): 1ste plaats met 20,00 punten
Hermans Laura (C16+): 3de plaats met 18,350 punten

Ljubliana 11th Friendly Tournament 06/06/2015
Schaerlaeken Yana (A11-12): 4de all around, 7de ZT, 2de touw
Leyssens Kato (B11): 16de all around, 15de ZT, 6de touw
Van Craenenbroeck June (B14-15): 1ste plaats knotsen
Rubbens Lauren (B14-15): 1ste plaats touw

Internationaal tornooi Haacht 17/05/2015
Batens Luna (C16+): 3de plaats
De Groot Anke (C14-15): 4de plaats
Hermans Laura (C16+): 4de plaats

Luxembourg Trophy 28/06/2015

Tumpaite Goda (C14-15): 12de plaats

Er staat nog één wedstrijd voor de boeg voor onze groepsmeisjes en we wensen hen daar enorm veel succes mee!

Verstraete Nele (C14-15): 25ste plaats

TWEE ZOMERSTAGES NO LIMITS GYMNASTICS
Ook dit jaar organiseert No Limits weer een internationaal sportkamp met trainsters uit Litouwen en Rusland en turnsters uit
Nederland, Luxemburg, Litouwen, Canada en Spanje! Het afgelopen jaar was dit een heel groot succes. Dit jaar gaan er dan ook twee
weken stage zijn in plaats van één week. De zomerstages zijn bedoeld voor WEDSTRIJDgymnasten omdat de belasting tijdens deze
kampen redelijk groot is. Het kamp bestaat uit een ochtend– en avondtraining. Tijdens de middag krijgen de turnsters een lange middagpauze en de kans om tot rust te komen voor de avondtraining. In de ochtendtraining zal er vooral gewerkt worden op ballet, lenigheid, lichaamsmoeilijkheid en tuigtechniek. In de avondtraining zal er vooral gewerkt worden op conditie, lenigheid en tuigtechniek. Op sommige dagen gaan de meisjes ook nog bowlen, zwemmen en joggen.

Het eerste kamp zal plaats vinden vanaf 10/08 tot 14/08 en het tweede kamp van 17/08 tot 21/08. De wedstrijdmeisjes mogen zich
voor beide kampen inschrijven. Om het interessanter te maken zal in dat geval de kostprijs van het tweede kamp slechts 50 euro zijn.
Als de meisjes beide weken een gastgezin zijn, dan kunnen ze beide kampen gratis meedoen. Als de meisjes één van de twee kampen
gastgezin zijn, dan zal in de week waarin ze gastgezin zijn gratis zijn. Wij kijken er alvast naar uit en we zijn er zeker van dat het een
zeer leerrijke, sportieve en onvergetelijke ervaring zal zijn!
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NO LIMITS SHOW 2015
Op 31 mei 2015 mochten we weer trots zijn op een zeer geslaagde No Limits Show.
Tijdens deze dag laten onze gymnasten zich van hun beste kant zien in verscheidene
choreografieën. Zowel wedstrijdturnsters, als recreatieve turnsters en beginnertjes
stralen op het podium en halen alles uit de kast om de toeschouwers een aangenaam
spektakel te bezorgen.
Maar dit jaar was er nog iets bijzonders. Een extra dat er vorig jaar niet was. Buiten onze eigen turnsters en hun talent
werd onze show gepresenteerd door nog een andere, zeer getalenteerde persoon. Deze persoon was niemand minder
dan goochelaar Guinelli.
Hij presenteerde de show en gooide er tussendoor enkele verbazingwekkende goocheltrucjes tussen terwijl de meisjes
zich achter de schermen klaarmaakten. Ook hij liet het publiek zich niet vervelen want soms werden er willekeurige
Chinese vrijwilligers uit het publiek gehaald die dan als stuntkonijn fungeerden voor Guinelli’s acts.
Guinelli is een entertainer die op heel wat vlakken actief is. Hij studeerde af als Ingenieur maar besefte al gauw dat hij
van zijn passie zijn beroep wou maken. Guinelli werd in 2012 nog eens extra in de schijnwerpers geplaatst door zijn
succesvolle deelname aan Belgium’s Got Talent. Hij verbaasde daar het publiek met een spectaculair en magisch entertainment en dat werd hem uiteindelijk beloond met een plaats in de halve finale.
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En om maar even bij de talenten van Belgium’s Got Talent te blijven,
ook Lieselotte Diels was van de partij. Lieselotte begon haar sportcarrière bij No Limits Gymnastics en heeft daar dan ook grote successen
gekend. Met talrijke deelnames aan internationale tornooien en zelfs
EK’s en WK’s, werd Lieselotte gezien als een van de meest talentvolle
en succesvolle turnsters van België. Helaas besefte Lieselotte na een
tijd dat de combinatie met het studeren te moeilijk werd en sloot ze
de deur achter haar topsportcarrière in de Ritmische Gymnastiek. Ze
ontdekte en ontplooide haar talenten verder in verschillende andere
turndisciplines en ook daar behaalde ze succesvolle resultaten.
Lieselotte plaatste zich tot de halve finale in Belgium’s Got Talent
2015 en bekoorde de harten van vele toeschouwers en doopte jurylid
Karen om tot haar grootste fan.
Speciaal voor onze show besloot Lieselotte een plekje te zoeken tussen haar examens door om ons toch nog eens een keer te verwennen
op het spectaculaire nummer dat ze op het podium van BGT bracht!

Zo zie je maar, een avond vol talent bij elkaar. Ook de schepen van
sport Adinda van Gerven was erbij en vond de show zeker even geslaagd als wij hem vonden.

We bedanken uiteraard heel graag alle helpende handen die deze
show mogelijk hebben gemaakt. Zonder jullie zouden we deze show
niet kunnen waarmaken. En een uitzonderlijk grote dank aan Jelena
Surovaja die in stond voor de organisatie van de hele avond.
De show werd gefotografeerd en er zijn opnames gemaakt van de
show die ons nog lang aan deze mooie momenten zullen herinneren.
We kijken al uit naar de show van 2016!
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Inkleuren + weetje/ amusement

INKLEUREN

Ontwerp je eigen maillot !

Contactgegevens:
Rerum Novarumlei 19, 2930 Brasschaat /Tel: +32
475 76 66 26 /www.nolimitsgymnastics.com /
e-mail: nlg@skynet.be/ Jelena Surovaja

