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EDITORIAAL

OVER BRAINSTORMING en STROMENDE BREINEN of VERENIGINGSWERK IS
VOORAL MENSENWERK.

KLIMOP RT MERKSEM, uw GYMCLUB, beweegt zich momenteel in een snel VERANDEREND
en COMPLEX SPORTLANDSCHAP.
De vereniging wordt geconfronteerd met een steeds groter wordende WAAIER van
organisaties en instanties of dit nu HET LOKALE (sportdienst, buurtsport, scholen, …) of HET
BOVENLOKALE (Bloso, federale overheid, … )niveau betreft.
Het ontstaan van GESPECIALISEERDE DIENSTEN of ambtenaren ( preventie, diversiteit,
milieu, …) of steeds verdergaande DIFFERENTIATIE (senioren, kansarmen, …) voedt de
explosie van actoren.
Dit betekent dat KLIMOP RT MERKSEM netwerken als een must aan‐ en ervaart.
NETWERKEN als een bijzondere vorm van samenwerken.
Leden van de Raad van Bestuur, bestuursleden, lesgevers, trainers, vrijwilligers en ouders
van de ouderparticipatie namen daarom deel, in de maand oktober, aan de
BRAINSTORMING van de vereniging.

Klimop RT Merksem was er te gast bij KINDERVREUGD in HET VEEN in St. Job in ’t Goor.
Brainstorming, een moment waar zowel een visie op korte‐ als lange termijn besproken
word.
MEE‐DENKEN, MEE‐PRATEN, maar vooral MEE‐DOEN voor iedereen die een engagement
aanging en zijn verantwoordelijkheid opneemt in de vereniging.
Thema’s als wat na de WATERSCHADE, de “ BIJKOMENDE TAKEN “ in het
Gemeenschapscentrum, Gymhal Terlinden ANNO 2016, PROMOTIE, TAAKAFSPRAKEN,
LEDENBEWEGING, de vernieuwde versie 2014 van het KRINGKAMPIOENSCHAP en de
PROMOTIECAMPAGNE rond het TURNGALA95 werden in de voormiddag aangesneden.
Door de ziekte van Bob Koevoets werd het onderwerp ANALYSE VAN … verplaatst naar een
later tijdsstip.
In de namiddag ging het onverdroten verder met SPONSORING en SPONSORDOSSIER,

VEILIGHEIDSSCAN, EVACUATIEPLAN, HARTDEFIBRILATOR en MULTIMOVECLUB.
Uiteindelijk werd er met POSITIEVE en CONSTRUCTIEVE ideeën nog nagekaart en werd alles
opgeruimd als ONE TEAM.
Een element met een jarenlange TRADITIE ,het KRINGKAMPIOENSCHAP, kreeg een
vernieuwde versie aangemeten.
Sinds 1970 staat het Kringkampioenschap op het programma van de club. De wisselbeker
JOZEF VAN WEZENBEECK voor die gymnast met de hoogste score voor de beste uitvoering
van zijn of haar niveau werd later vervangen door de wisselbeker CHAREL VAN
SCHEVENSTEEN.
In 2014 zal de wisselbeker en de vele medailles, diploma’s en brevetten nog steeds deel
uitmaken het geheel.
De prijsuitreiking zal echter op de dag van de wedstrijd zelf plaatsgrijpen.
Het Kampioenenbal krijgt dus een andere ondertoon.
U leest verder hierover meer in dit magazine.
Zo belanden we aan het eind van het kalenderjaar 2014 tegelijkertijd bij het begin van de
vooravond van het VIJFENNEGENTIG jarig bestaan van de club.
Vandaag is dit nog EEN STIP AAN DE HORIZON maar in 2015 zal KLIMOP RT MERKSEM
hieraan heel wat aandacht besteden.

ZATERDAG 29.11.2014
TURNSTERS/TURNERS 10u00
JUFFERS/KNAPEN

13u00

GYMKIDS

15u00

PRIJSUITREIKING

17u30

KRINGKAMPIOENSCHAP 2014 ‐ 45 ste EDITIE

In het wedstrijdprogramma van de gymclub neemt het clubkampioenschap een toch
wel, niet te onderschatten plaats in.
Een activiteit waaraan IEDER clublid kan deelnemen.
Zowaar een toets, … een partieel examen … een gymmatch.
Het geheel vormt een individuele competitie naar de verschillende
leeftijdscategorieën ingedeeld, waaraan de TITEL van KRINGKAMPIOEN
verbonden is.
Daarenboven is deze turnactiviteit een maatstaf om naar de technische
kwaliteiten, de trainbaarheid en de morele kracht 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 sporttechnisch als moreel vlak zullen de opdrachten nauw op 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.
Niemand turnt dus boven zijn petje!
Om hierover tot een objectieve beoordeling te komen, worden deze oefeningen dan
ook wegens de het onderlinge leeftijdsverschil en de meer of mindere ervaring van
een gymnast onderverdeeld in gymkids (jongens en meisjes), juffers, knapen,
turnsters en turners en dit alles nog eens in 3 moeilijkheidsgraden.
De HOOGSTE GRAAD, waarin de moeilijkste onderdelen vervat zitten.
De MIDDELBARE GRAAD, waarin de turntechnische delen minder moeilijk zijn.
De LAGERE GRAAD, waar veeleer eenvoudige turnoefeningen de opgave vormen.

Gymnasten die behoren tot de minigym, pré-competitie of competitie vertrekken
ook nu weer met een handicap van – 0,5 ptn. , 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 organisatie, inclusief de prijsuitreiking, die op 1 dag
plaatsgrijpt.
De competitie spitst zich toe op ZATERDAG 29 NOVEMBER e.k. in Gymhal
Terlinden aan de Terlindenhofstraat.
Aan de start om 10u00 staan de TURNSTERS en TURNERS, later om 13u00
komen JUFFERS en KNAPEN aan de beurt en om 15u00 sluiten de GYMKIDS de
competitie af.
De jury besteedt naast de uitvoering van de turntechnieken ook aandacht aan de
ordelijkheid waarmee de gymnasten 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 tapteam voorziet het nodige aan
broodjes en drankjes!
Traditiegetrouw zijn er ook prijzen weggelegd voor elke deelnemer.
Medailles, diploma’s en brevetten.
De PRIJSUITREIKING, op dezelfde dag, is voorzien om 17u30.
De meest attractieve prijs blijft natuurlijk de wisselbeker “ Charel Van
Schevensteen “.
JENTE BOLSIUS brengt de wisselbeker terug in de wedstrijd … maar … wie zal
hem deze maal veroveren!?
WEDSTRIJDKLEDIJ KRINGKAMPIOENSCHAP 2014
GYMKIDS
Meisjes : rood bordeaux maillot
Jongens : zwarte singlet + zwarte broek
JUFFERS
rood fluweel maillot + zwarte broek
KNAPEN
blauw T-shirt + ecru/witte korte broek
TURNSTERS rood fluweel maillot + zwarte broek
TURNERS
blauw T-shirt + ecru/witte korte broek

ACTIVITEITEN EERSTE HELFT TURNSEIZOEN 2014-2015
SEPTEMBER 2014
START TURNSEIZOEN 2014-2015 verliep best positief.
De problematiek van het nog steeds lekkende dak in acht genomen.
Sportdagen van het district Merksem, Week van de Sportclub, Flyers in Merksemse brievenbussen en scholen,
Promotiekraam op Ambachtenmarkt en vernieuwde website zorgden voor PROMOTIE.
OKTOBER 2014
11.10
25 en 26.10
27.10 t/m 31.10
31.10

NOVEMBER 2014
08.11
10.11 t/m 16.11

19.11
22.11
23.11

BRAINSTORMING (St. Job in’t Goor). Positief !
KADERWEEKEND Gymnastiek (Gent) voor alle lesgevers, trainers en bestuurders.
HERFSTTURNKAMP in Gymhal Terlinden.
SLOTDEMO + WinterBBQ + Halloweenfuif.

Jurycursus Recrea-acrogym ( Merksem).
WERELDKAMPIOENSCHAP Tumbling voor de Jeugd in Daytona Beach (USA)
Deelname Katrien Braet (U14), Dylan Geybels (U17)
en Eddy Van Schevensteen ( coach ).

OUDER en KIND via KLEUTERGYM. (Gymhal Terlinden)
ACROHAPPENING (Kapellen).
DAG van de CLUBBESTUURDER (Berchem)
ALTISCUP Tumbling (Hulshout)
Clinic Acrogym “van basket tot basket” (Gymhal Terlinden)

KRINGKAMPIOENSCHAP 2014 (met prijsuitreiking)
GYMHAL TERLINDEN
Zaterdag 29.11.14 om 10u00 Turners en Turnsters
13u00 Juffers en Knapen
15u00 Gymkids

Prijsuitreiking 17u30

DECEMBER 2014
03,04 en 05.12
06 en 07.12
13.12 en 14.12
20.12 t/m 04.01.15
27 en 28.12

ST. NIKLAAS en ZWARTE PIET in Gymhal Terlinden.
KEMPENCUP Acrogym ( zaterdag) en Tumbling (zondag) (Oud-Turnhout).
GYMGALA GYMFED (Antwerpen).
Schoolkerstvakantie TRAININGEN.
SYLVESTER TROPHY (Acrogym) (Puurs)

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2015
(aanpassingen en wijzigingen zijn steeds mogelijk)
JANUARI 2015
05.01
10 en 11.01
17 en 18.01
22.01
24.01
31.01
FEBRUARI 2015
01.02
07 en 08.02

12.02
16 t/m 20.02
21 en 22.02
MAART 2015
01.03
07 en 08.03
14 en 15.03
21.03
28 en 29.03

APRIL 2015
04 en 05.04
04 t/m 19.04
10 t/m 13.04
25 en 26.04

START TWEEDE HELFT TURNSEIZOEN 2014-2015
ZEESTERN TRIALS Acrogym ( De Panne).
- Provinciale voorronde 1 Tumbling A/B/I-nivea (Eeklo).
- Provinciale voorronde 1 Acrogym C/I-niveau (Bazel).
Viering Topsportlaureaten district Merksem (cultureel centrum).
RECREATORNOOI Acrogym (Mariakerke).
Provinciale voorronde 1 Acrogym A/B-niveau (De Panne).

Provinciale voorronde 1 Acrogym A/B-niveau (De Panne).
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ANTWERPEN TUMBLING A/B/I-niveau (Diest).
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ANTWERPEN ACROGYM C/I-niveau
(Breendonk).
AV Sportraad Merksem + viering verdienstelijke leden.
KROKUSTURNKAMP in Gymhal Terlinden.
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ANTWERPEN Acrogym A/B-niveau (Niel).

Receatornooi Acrogym (Heusden).
- PV 3 Acrogym C/I-niveau (Bree).
- PV 3 Tumbling A/B/I-niveau (Sint-Gillis-Dendermonde).
- PV 3 Acrogym A/B-niveau (Petegem-aan-de-Leie).
ALGEMENE VERGADERING VZW + GYMDRINK.
VLAAMS KAMPIOENSCHAP TUMBLING A/B/I-niveau (locatie?).
VLAAMS KAMPIOENSCHAP ACROGYM C/I-niveau (Mariakerke).
PAASGEBEUREN KLEUTERS/GYMKIDS

VLAAMS KAMPIOENSCHAP ACROGYM A/B-niveau (Breendonk).
TRAININGEN schoolpaasvakantie.
FLANDERS INTERNATIONAL ACRO CUP (Puurs).
RECREATORNOOI Acrogym (Niel).
BELGISCH KAMPIOENSCHAP ACROGYM A/B-niveau (Mariakerke).
BELGISCH KAMPIOENSCHAP TUMBLING A-niveau (Petegem-aan-de-Leie).

MEI 2015
09.05
13.05 t/m 20.06
30.05

BELGISCH KAMPIOENSCHAP TUMBLING B-niveau (Beveren-Waas).
TALENTDAYS in ACRO/TUMBLING
GYMFINALES (Gent).

TURNGALA 95
(1920 – 2015)

Zaterdag ……. 2015
Sporthal …….. te Merksem
20u00
Alle clubleden nemen deel!
gastoptreden : … Wait and See … ?!
01.06 t/m 19.06
Juni 2015
20.06

INITIATIE/PROEFLESSEN in Basisgymnastiek.
Herstelling parketvloer Gymhal Terlinden.
EINDESEIZOENSFEEST “KREIG ER GIN GENOEG VAN”

VARIA … VARIA … VARIA … VARIA … VARIA … VARIA …
- KLIMOP RT MERKSEM werd MULTIMOVE CLUB met Multimove begeleidster
LYNN VAN PRAET
- BOB KOEVOETS maakte van de website van uw turnclub een volledig vernieuwde tool.
Surf eens naar www.klimop-rt-merksem.be om een kijkje te nemen.
- Op de facebookpagina van Klimop RT Merksem kan u ons ook altijd “liken”.
- Klimop RT Merksem verzameld ook LEGE CARTRIDGES - groot en klein van welk merk dan ook.
U kan uw materiaal altijd afgeven in de cafetaria.

KLIMOP RT MERKSEM OOK EEN MULTIMOVECLUB

Mensen moeten meer bewegen en kinderen in het bijzonder!
Daarmee is Gymclub KLIMOP RT MERKSEM vzw in 2015 al VIJFENNEGENTIG jaar bezig.
Historisch en Chronologisch bekeken werd in 1980 met KLEUTERGYMNASTIEK gestart.
Tot op vandaag nog steeds een succesformule.
Klimop RT Merksem wil echter die kinderen die na school steeds binnen zitten of geen tuin
hebben … ook de kans geven om te bewegen.
Vandaar dat de club MULTIMOVE aanbiedt voor kinderen van 3 tot 8 jaar in een gevarieerd
bewegingsprogramma, waarin de focus ligt op de algemene ontwikkeling van vaardigheden
binnen de sporttak gymnastiek.
Is er dan maar enkel turnen ?
Door de kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen
opdoen in de 12 bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling veel breder
geprikkeld.
Plezierbeleving staat hier centraal.
Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start
betekenen van een gezonde en levenslange sport‐ en bewegingsparticipatie.
12 VAARDIGHEDEN :
Tijdens de Multimovelessen worden kinderen in bewegingssituaties geplaatst waarin 12
fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod komen.
Die fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke
vaardigheden te leren.

HET TURNGALA 95 LAAT JE NIET LOS
Anno 1920 ging onze turnclub van start als arbeidersgymnastiekvereniging De Rode Turners.
Op datum van 26 april om exact te zijn, vinden we notulen terug in het verslag van de
provinciale afdeling waarin door de afgevaardigden van de turnvereniging de Toekomst uit
Antwerpen gewag gemaakt wordt van het feit dat zij de Merksemse turnvereniging verder
zullen begeleiden in haar ontwikkeling.
In 2015 bestaat KLIMOP RT MERKSEM vzw dus VIJFENNEGENTIG jaar.
Een historiek vol aan sportieve beweging.
Volgend kalenderjaar, van 1 januari tot 31 december, zal dus alvast in teken staan van deze
viering.
En daar hoort een TURNGALA bij.
Het Turngala is een verjaardagsfeest waaraan ALLE clubleden kunnen deelnemen en
tegelijkertijd is het een visitekaartje aan de buitenwereld van zowel de turntechnische‐ als
organisatorische kwaliteiten die de club heeft.
Bij de organisatie van dit evenement stoten we op geschiedkundige feiten.
In 2010 bij de viering van het 90‐jarig bestaan werd de tribune voor de toeschouwers in
sporthal Rode Loop van Merksem, onveilig verklaard.
Een externe tribune laten aanrukken bleek toen een obstakel.
Onlangs vernamen we dat de tweede toeschouwerstribune in sporthal de Rode Loop ook
afgekeurd werd voor het publiek en op korte termijn niet meer zal vervangen worden door
de stad Antwerpen.
History is repeating!
KLIMOP RT MERKSEM heeft daarom contact gezocht met het A‐TEAM en zij zijn ondertussen
aan de slag om het TURNGALA95 tot een goed einde te brengen in 2015.

DROOM, NACHTMERRIE OF WERKELIJKHEID

