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Gymnastiekmagazine Klimop R.T. Merksem

45ste jaargang - eerste editie - augustus  2013

INHOUD

● Editoriaal:de keuze van de sportvorm, recreatief of competitief, is gelijkwaardig

● Kringkampioenschap

● Kampioenenbal

● Activiteiten 2013-2014

● Brainstorming = Denktank

● Contract nationale universiteit van Sofia

● Management een ziekte 
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EDITORIAAL

DE KEUZE VAN DE SPORTVORM, RECREATIEF OF COMPETITIEF,
IS GELIJKWAARDIG

Dat recreatiesport aanzien wordt als het
wonderkind dat de plaats moet innemen
van de “corrupte“ wedstrijdsport is  een
ietwat boude uitspraak.

Binnen  KLIMOP  RT  MERKSEM  vzw
werden  de  Recreatieve-  én  de
Competitiegym  echter  al  altijd  als
evenwaardig benaderd. Waarbij volgende
stelling gehanteerd wordt: 

“  Iedere  gymnast  heeft  het  recht  om
atletische mogelijkheden te ontwikkelen
in  een  sfeer  die  positieve  deelname,
persoonlijke groei en plezier benadrukt “ 

Prestatie  en  competitie  zijn  dan  ook  belangrijke  OPVOEDINGSWAARDEN  voor  kinderen,
jongelingen  en  jong  volwassenen.  Recreatie  is  dan  weer  in  een  meer  vrijetijdsgerichte
maatschappij  een  andere  weg  die  jeugdigen  kunnen  bewandelen  in  de  groei  naar
volwassenheid.

Nochtans bieden beide vormen van sportbeoefening zowel voor- als nadelen. Wat voor de ene
gymnast een voordeel is, zal door de andere als nadelig worden beschouwd. Veel belangrijk in
het geheel is het feit dat gymnasten en ook hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers zich
bewust zijn van de eraan verbonden gevolgen. Deze inschatting kan van vitaal belang zijn in
een goede  samenwerking binnen de  sportieve  vierhoek (  bestuurder/trainer/ouder/turner/-
ster).

Voorafgaand aan de BRAINSTORMING van september jongstleden waren al een aantal ouders
onderling bezig met een vorm van OUDERPARTICIPATIE in het clubgebeuren. De voorbode van
een effectieve oudercommissie in een wisselwerking met de jeugdsport coördinatie?

Wat stond er al op het programma:

• sponsortocht tijdens de 100km, de zogenaamde “dodentocht “ in  Bornem,
• Sponsorloop tijdens de Bevrijdingsloop in het district Merksem,
• Week van de Sportclub,
• promotiestand op de Kunst- en  Ambachtenmarkt in het district Merksem,
• brainstorming in Malle,
• en er komen nog activiteiten …

Waar staat het voor:

Ouders spelen een zeer belangrijke rol in de sportieve keuze van hun kinderen, zowel thuis, op
school als in de club in casus KLIMOP RT MERKSEM vzw.

Meten is zweten dus!

Gymnastiekmagazine Klimop R.T. Merksem, november 2013 Pagina 4 van 17



Ziet het er dan allemaal zo moeilijk en uitgebreid uit? Zeker niet. Maar implementeren zonder 
te kijken naar de resultaten is zoals met een auto rijden zonder naar je dashboard te kijken, 
laat staan naar de wegwijzers en straatnaamborden. Hoe weet je dan dat je veilig en tijdig 
aankomt waar je wil zijn?

Het is nodig om de stand van zaken te maken, de tussentijdse resultaten en de knelpunten  te 
benoemen, te bespreken en te analyseren. Elke maand, elk kwartaal, elk jaar. Dan ligt er een 
stevige basis om de vereniging “ instrumenteel “ te ondersteunen.

Er doen zich vaak opportuniteiten voor en het zou zonde zijn die niet te nemen.

Als  je  kijkt  zoals  je altijd  gekeken hebt,  zal  je  zien wat je altijd
gezien hebt,  als je doet wat je altijd gedaan hebt, zal je opnieuw
uitkomen waar je nu al bent.

Ambition never sleeps.
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KRINGKAMPIOENSCHAP 2013   –   44ste  EDITIE

In het wedstrijdprogramma van de turnvereniging neemt het clubkampioenschap een toch wel,
niet te onderschatten, plaats in. Zowaar een toets, … een partieel examen…een gymmatch…

Het geheel vormt een individuele competitie naar de verschillende leeftijdscategorieën 
ingedeeld, waaraan de titel van kringkampioen(e) verbonden is.

Daarenboven is deze turnactiviteit een maatstaf om naar de technische kwaliteiten van de 
eigen gymnasten te peilen. Een deelnemer kan op voorwaarde dat hij/zij het hoogste 
gemiddelde aantal punten weet te scoren, de wisselbeker “CHAREL VAN SCHEVENSTEEN” in de
wacht slepen.

De moeilijkheidsgraad van deze interne kringwedstrijd stijgt elk jaar nog bestendig, vnl. omdat
aan de basis van een betere startpositie kan vertrokken worden. Zowel op technisch als op 
moreel vlak zullen de opdrachten nauw bij elkaar aansluiten. Daarom wordt het individuele 
karakter van de overigens voor het grootste  gedeelte opgelegde oefenstof, door de lesgevers 
voorbereid.

De toetsen vormen zo voor elkeen een opdracht die vatbaar is binnen haar of zijn 
mogelijkheden.  Dit geldt duidelijk als vertrekpunt. Om hierover tot een objectieve beoordeling
te komen, wordt deze wedstrijd dan ook wegens het onderlinge leeftijdsverschil en de meer of 
mindere ervaring onderverdeeld in gymkids (jongens en meisjes), juffrouwen, knapen, 
turnsters, turners en dit alles in 3 moeilijkheidsgraden.

• De hoogste graad, waarin moeilijke onderdelen vervat zitten.

• De middelbare graad, waar technisch minder problemen bestaan.

• De lagere graad, waar veeleer eenvoudige delen de opgave vormen.

Gymnasten die behoren tot de “selectie” vertrekken ook dit jaar met een handicap van 
-0,5ptn. Op de totaalscore t.o.v. de deelnemers uit de “algemene gymnastiek”. Per afdeling 
zijn er zodoende drie of meerdere (ex aequo) kampioenen mogelijk: d.w.z. dat er per 
moeilijkheidsgraad één kampioen(e) gekroond wordt en een aparte rangschikking wordt 
opgemaakt.  

Het clubkampioenschap is een aangelegenheid die op 1 dag zal plaatsgrijpen. De competitie 
spitst zich toe op zaterdag 30 november e.k. in Gymhal TERLINDEN, Terlindenhofstraat 150, 
2170 Merksem.

De eerste wedstrijd vangen de GYMKIDS aan om 10.00 uur, later om 14.00uur komen de 
JUFFERS en de KNAPEN aan de beurt en om 16.00u sluiten de Turnsters en de Turners de 
competitie af.

De jury besteedt naast de uitvoering van de turntechnieken ook aandacht aan de ordelijkheid 
waarmee de deelnemers zich presenteren!

Zoals elk jaar zijn ouders, grootouders en andere supporters welkom om hun favorieten aan te
moedigen. Wie een ganse dag wil blijven kan dat, want het feestbestuur voorziet het nodige 
aan broodjes en drankjes !

Traditiegetrouw zijn er ook prijzen weggelegd voor elke deelnemer!! De meest attractieve prijs 
blijft natuurlijk de wisselbeker "Charel Van Schevensteen",ASTRID HOUVENAGHEL brengt de 
wisselbeker terug in wedstrijd … maar, … wie zal hem deze maal  winnen?
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WEDSTRIJDKLEDIJ  KRINGKAMPIOENSCHAPPEN 2013

GYMKIDS

meisjes: rood bordeaux maillot
jongens: zwarte singlet + zwarte broek

JUFFERS: rood fluweel maillot + zwart broekje

KNAPEN:      blauw T-shirt + ecru/witte broek

TURNSTERS: rood fluweel maillot + zwart broekje

TURNERS:     idem als knapen 

OP ZATERDAG 7 DECEMBER 2013  om 19u00

GYMHAL TERLINDEN

KAMPIOENENBAL 2013

PRIJSUITREIKING VAN HET KRINGKAMPIOENSCHAP



KAMPIOENENBAL
Gymhal Terlinden

Prijsuitreiking
Zaterdag 7 December 2013

Om 19uu
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Activiteiten eerste helft turnseizoen

SEPTEMBER 2013

START NIEUW TURNSEIZOEN verliep succesvol !

21.09 DEMODAG voor het MAS waarbij KLIMOP RT MERKSEM als enige
turnclub uit de stad Antwerpen aantrad en met succes ! I

26 en 27.09 SPORTDAGEN district Merksem, met veel Merksemse kinderen uit de
Lagere scholen.

28.09 BRAINSTORMING Malle (OOST) voor ALLE trainers, bestuurders, 
lesgevers, vrijwilligers en medewerkers.

30.09 t/m 06.10 WK Artistieke Gymnastiek Sportpaleis met Merksemse vrijwilligers. 
Sussesvolle organisatie van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen.
Proficiat !

OKTOBER 2013

06.10 SPONSORLOOP tijdens Bevrijdingsloop in Merksem.
Het grootste deelnemersveld kwam uit ONZE club.

28.10 t/m 01.11 HERFSTTURNKAMP in Gymhal Terlinden.
Aansluitend met DEMO, HerfstBBQ en Halloweenfuif.
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NOVEMBER 2013

01.11  SLOTDEMO met BBQ
10.11 Examen jurycursus Acrogym
16.11 ACROHAPPENING (Kapellen). Deelname Merksemse Gymnasten.
17.11 KADERDAG DANS voor alle Choreografen
18 t/m 21.11 WERELDKAMPIOENSCHAP Tumbling voor de Jeugd in Sofia

(BULGARIJE)
Deelname Katrien Braet, Zino Merckx, Bruce Mommers en Eddy Van 
Schevensteen.

23 en 24.11 KADERWEEKEND Gymnastiek in Gent voor alle trainers/lesgevers en 
bestuurders.
ALTIS TUMBLINGCUP in Hulshout.
Deelname Tumblers Merksem.

30.11    Verplichte recyclage jury Tumbling

KRINGKAMPIOENSCHAP 2013
ZATERDAG 30-11-2013   GYMHAL TERLINDEN

om 10u00 Gymkids
om 14u00 Juffers en Knapen
om 16u00 Turners en Turnsters
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DECEMBER 2013
01.12 Examen jurycursus Tumbling
04/05/06.12 ST. NIKLAAS en ZWARTE PIET in Gymhal Terlinden.
07.12  PRIJSUITREIKING KK

KAMPIOENENBAL met PRIJSUITREIKING wisselbeker

Zaterdag 7 december om 19u00
Gymhal Terlinden.

14.12 CURIEUSKWIS
21.12 t/m 04.01.14 SchoolkerstvakantieTRAININGEN
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ACTIVITEITENPROGRAMMA TWEEDE HELFT TURNSEIZOEN
     
        (hier kunnen steeds wijzigingen gebeuren)

JANUARI 2014
06.01 START TWEEDE HELFT TURNSEIZOEN 2013-2014

18 en 19.01 PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ANTWERPEN TUMBLING
A-B-I-niveau (Mortsel).

25 en 26.01 Provinciale voorronde 1 TU C-niveau (Varsenare)
                 RECREATORNOOI ACROGYM (Puurs) 
 
FEBRUARI 2014

01.02         PLOEGENWEDSTRIJD TUMBLING
01 en 02.02 PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ACROGYM

                B/C-niveau (Mechelen)  
08 en 09.02 PROVINCIALE VOORRONDE 2 TUMBLING A/B/I-niveau (Deinze). 
       PV 1 ACROGYM A/I-niveau (Bazel)                    

 15 en16.02 PV 2 ACROGYM B/C-niveau (Genk)
 22 en 23.02  PV 3 TUMBLING A/B/I-niveau (Ingelmunster)

                             DEMOTEAMHAPPENING (Oostende)    
MAART 2014

03 t/m 08.03 KROKUSTURNKAMP in Gymhal Terlinden
08 en 09.03 PV 3 ACROGYM B/C-niveau (Mariakerke) 
15.03 ALGEMENE VERGADERING  VZW + GYMDRINK (Merksem)
15 en 16.03 PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ANTWERPEN ACROGYM

A/I-niveau (Niel)

22 en 23.03 VLAAMS KAMPIOENSCHAP 
                           TUMBLING A/B/I-niveau (Herentals)
                            RECREATORNOOI ACROGYM (Eeklo)
                         KLOKKE ROELANDCUP (Mariakerke)   

29.03 en 30.03 VLAAMS KAMPIOENSCHAP ACROGYM C/I-niveau (Puurs)
30.03 MINIGYM 1

APRIL 2014
05 en 06.04 VLAAMS KAMPIOENSCHAP ACROGYM A/B-niveau (Mariakerke)
07 t/m 21.04 TRAININGEN schoolpaasvakantie
17 t/m 20.04 FLANDERS INTERNATIONAL ACRO CUP (Puurs)
26 en 27.04 RECREATORNOOI ACROGYM (Niel)
26.04 MANEBLUSSERSCUP (Mechelen)

MEI 2014
03 en 04.05 BELGISCH KAMPIOENSCHAP ACROGYM A/B-niveau (Puurs)
10.05 ROS BEIAARDCUP (Dendermonde)
10.05 en 11.05 BELGISCH KAMPIOENSCHAP TUMBLING A-niveau (Hechtel/Eksel)
14.05 t/m 20.06 TALENTDAYS in ACRO/TUMBLING
17 en 18.05 BELGISCH KAMPIOENSCHAP TUMBLING B-niveau (Ekeren)
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SURPRISE TURNGALA
(1920 – 2014)

Zaterdag … 2014
Gymhal Terlinden

20u00
Alle clubleden nemen deel!

Gastoptreden : …  Wait and See … ?!

25.05 MINIGYM 2
GYMFINALES (Waals landsgedeelte)

JUNI 2014
05.06 t/m 19.06 INITIATIE/PROEFLESSEN in Basisgymnastiek  
07.06 ALGEMENE TECHNISCHE VERGADERINGEN  GYMFED.
21.06 EINDESEIZOENSFEEST  “KREIG ER GIN GENOEG VAN” 
28.06 t/m 06.07 FESTIVAL DEL SOLE Ricionne (Italie)
07.07 t/m 13.07 INTERNATIONAL GYMFEST Nessebar (Bulgarije)

Uitnodiging ligt in de bus !
                                  

VARIA … VARIA … VARIA … VARIA … VARIA … VARIA … 

• ARNOLD BOLSIUS (ex-materiaalmeester) overleed in de maand September.
Arnold was vader en grootvader van Freddy (Lid RvB), Eva Van Hoof
(lesgeefster Juffers) en Jente Bolsius (Turnsters).
Blijken van medeleven aan de familie Bolsius-Van Hoof.

• GYMSTARS het nieuwe recreatieve/basis gymprogramma van de Gymnastiekfederatie
Vlaanderen is ook beschikbaar voor elke individuele gymnast zie site www.gymfed.be
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BRAINSTORMING = DENKTANK

Op zaterdag 28 september lieten trainers, bestuurders, tapteam, medewerkers hun BRAINS werken i.v.m. 
korte- en lange termijnplanning, tijdens de BRAINSTORMING van onze club.
Het Provinciaal Vormingscentrum in de Antwerpse Kempen was de place to be.
Programma:

Deel I

• Algemene planning, verloop inschrijvingen, verzekering, Gymstars, Q4Gym, opleiding, Turngala 
2014, Nieuw decreet op lokaal sportbeleid.

• Sociale media, Facebook, website, Instagram, Twitter, digitaal Gymmagazine, App, Video ..
• Financieel, Sponsoring, Restaurantdagen, Andere initiatieven.
• Varia

Deel II                                                                               

• Samenwerkingsverband met anderen

• Beleidskeuze Gymhal en uitgebreid naar het gebouwencomplex Terlinden 

Steeds weer blijkt deze dag een BRON, DENKTANK aan nieuwe en vernieuwend ideeëngoed! 
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CONTRACT NATIONALE UNIVERSITEIT VAN SOFIA

Dat KLIMOP RT MERKSEM vzw al meerdere jaren contacten heeft met Bulgarije i.v.m. de discipline 
Acrogym is een genoegzaam gekend en bekend gegeven.
Deze contacten stoelen op een jarenlang vertrouwen langs beide zijden.
Naar onze club toe heeft dit ook geleid tot nog meer en andere waardevolle internationale contacten. 

De NATIONAL SPORTS ACADEMY “ VASIL LEVSKY “ van het DEPARTMENT OF GYMNASTICS zocht 
onze club aan om in een internationaal onderzoek te stappen naast gelijkaardige clubs uit England, Portugal,
Duitsland en uiteraard Bulgarije.

De basis hiervoor:

* Kwaliteit van de trainers.

* Karakteristieken van de gymnasten.

* Sociale context van de doelgroep.

* Organisatorische context waarin het te volgen programma wordt aangeboden.

* De structurele kwaliteit van de vereniging.

Zowel de trainers als de ouders van de betrokken doelgroep ondertekenden “ een contract “ waarin zij 
onderschreven aan dit project deel te nemen.

KLIMOP RT MERKSEM is dan ook FIER hieraan te kunnen deelnemen en … het kan enkel de positieve
effecten hebben op meerdere vlakken. 
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MANAGEMENT EEN ZIEKTE ?

KLIMOP RT MERKSEM vzw is, als vereniging, al geruime tijd onderhevig aan steeds maar veranderende en 
bijgestuurde normering en regelgeving.
Ooit was onze club één van de  pilootclubs rond het instrument kwaliteitsonderzoek in sportclubs van de Vrije 
universiteit Brussel.

In 2014 komt er een nieuwe doorlichting, vanuit de Gymnastiekfederatie Vlaanderen op ons af
namelijk  Q4GYM.

Maar ook o.a. de stad Antwerpen denkt eraan om een kwaliteitslabel in te voeren. 

Vandaar dit verhaal:

Een Belgische firma had een roeiwedstrijd tegen een Japanse firma georganiseerd. 
De wedstrijd zou met een achtmansboot op de Schelde worden gehouden.
Beide teams trainden lang en hard om zo goed mogelijk voor de dag te komen.
Toen de grote dag kwam, waren beide teams topfit.
Toch wonnen de Japanners met een voorsprong van een kilometer!
Het Belgische team was zwaar aangeslagen.
De oorzaak van deze vernietigende nederlaag moest absoluut boven water komen.
Het topmanagement liet een  projectteam vormen om het probleem te onderzoeken en vooral om aanbevelingen te doen.
Na lang onderzoek bleek dat de Japanners zeven mensen hadden die roeiden en dat één man stuurde.
In de Belgische boot roeide één man en zaten er zeven aan het roer.
De leiding van het Belgische team nam een Nederlands adviesbureau onder en in de arm voor een studie en een audit 
over de structuur, de taakafspraken en de competenties binnen het Belgische team.
Na enkele maanden van aanzienlijke inspanningen kwamen de adviseurs tot de slotsom dat er te veel mensen stuurden 
en te weinig roeiden.
Om een volgende nederlaag te voorkomen werd de teamstructuur ingrijpend veranderd: er kwamen nu vier 
stuurmannen, twee kapitein-stuurmannen, een stuurmanager en een roeier.
Bovendien werd een functiebeschrijving met prestatiewaarderingssystemen ingevoerd om die ene roeier nog meer te 
stimuleren.
Het jaar daarop wonnen de Japanners met een voorsprong van 2 kilometer.
Het management ontsloeg daarop de roeier wegens slechte resultaten, verkocht de roeispanen en stopte met verdere 
investeringen in een nieuwe boot.
Het adviesbureau werd geprezen en het resterende geld werd onder het management verdeeld.
De Japanners hebben een andere tegenstander gezocht.

KLIMOP RT MERKSEM vzw zal alleszins ernaar trachten om opnieuw de nodige kwaliteitsnormen te behalen in 2014,
zoals dit ook gebeurde bij alle vorige edities!
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