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Onze Facebookpagina ging in lockdown
Terwijl we nog maar net met volle moed aan een nieuw turnseizoen begonnen waren, na
de trieste sluiting in maart door COVID-19, deed er zich al een nieuwe hindernis voor …
Gymclub Klimop RT Merksem is zeer actief op haar sociale media. Op regelmatige basis
verschijnen er nieuwsberichten, wedstrijduitslagen, foto’s, filmpjes, vlogs … op onze
website, Twitter-, Instagram- of Facebookpagina. Wij vinden het informeren en contact
houden met onze leden dan ook heel belangrijk.
Naar jaarlijkse gewoonte hadden we begin september de schoolgangers een voorspoedig
school- en sportjaar toegewenst, maar daarna bleef het stil op onze Facebookpagina. We
kregen te maken met een technisch probleem, de toegang tot onze Facebookpagina werd
ons ontzegt. Het plaatsen van berichten kon plots niet meer. Binnen de werkgroep
communicatie en sociale media werd er gezocht naar mogelijke oplossingen. Veel
inspanningen werden geleverd, helaas zonder succes.
Onze Facebookpagina ging in lockdown en dat zal ook zo blijven …
Binnen de werkgroep werd unaniem besloten om de huidige Facebookpagina te laten voor
wat het is en een nieuwe pagina aan te maken, zo hopen we snel weer actief te zijn en in
contact te staan met onze leden via Facebook. So like, share and comment, spread this
news!

WHO IS WHO AND WHAT DO THEY DO

GILBERT VERSTRAELEN
VOORZITTER
Gilbert.verstraelen@stad.antwerpen.be
Azalealei 113
2170 Merksem
Tel.: 0475/43 90 16

PAUL LENAERTS
ONDERVOORZITTER
Paul.lenaerts@telenet.be

PEGGY BODSON
SECRETARIS
Alle verzekeringen
Ledenbeweging
Verantwoordelijke wet op de privacy
Lid commissie Horeca
Lesgever Gymkids
Peggy.bodson@telenet.be
Churcilllaan 303

2900
Schoten
Tel.: 0486 / 27 06 65

FREDDY BOLSIUS
BESTUURDER
Verantwoordelijke commissie Technisch en
Hygiënisch onderhoud.
Lesgever
Juffers/Knapen/pré- en competitie.
bolsius.vanhoof@telenet.be
Lindenlei 40
2900
Schoten
Tel.: 0499/ 11 67 25

JOSIANE CLAES
DAGELIJKS BESTUUR
Verantwoordelijke commissie Horeca
Verantwoordelijke wet op de privacy
Ledenbeweging :
Administratie en Kledij.
Dossiers Kwaliteitslabel,
Topsport,
Verenigingsmanagment,
Lesgever Kleutergym
Josiane_claes@hotmail.com
Rietakker 3
2170 Merksem
Tel : 0494/ 45 64 49

EDDY VAN SCHEVENSTEEN
DAGELIJKS BESTUUR
Financieel bestuurder
Technisch directeur
Beheer gymhal
Coördinator Topsport
Coördinator Basis- en Recreagym
Kwaliteitsverantwoordelijke
Alle subsidiedossiers
Deelsportraad district en Stedelijke sportraad
Verantwoordelijke commissie sociale media en communicatie
Verantwoordelijke commissie sponsoring
Lesgever Gymkids, Mini-gym, pré- en competitie
eddyvanschevensteen@hotmail.com
Jozef Mulsstraat 31
2170 Merksem
Tel.: 0474/ 31 89 01
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Vanaf heden, kunnen ouders van
clubleden, diverse feestmaterialen van
onze club huren
(glazen, borden, bestek, stoelen, tafels …)
Interesse contacteer :
Josiane Claes :

0494/45 64 49

2020 - WAT EEN JAAR …
2020, het moest een Olympisch jaar worden en Nina Derwael ging goud winnen in Tokio.

Deze “sportbeleving” zou voor Gymclub KLIMOP RT MERKSEM zijn IMPACT hebben gehad en er
zouden kansen gekomen zijn om op te pikken.
Schaalvergroting, nieuwe clubleden, het liep echter anders …
Door de Coronapandemie is onze club in een VERARMDE sportomgeving terecht gekomen, in een
wereld waar door de afstandsregels bestuurders, lesgevers, trainers en gymnasten, gedwongen
zijn of de kans krijgen om VOORUIT te denken over alternatieve contacten, trainingsvormen en
bewegen.
Er was duidelijkheid omtrent de maakbaarheid en voorspelbaarheid van het leven.
Niemand is echter voorbereid om snelle veranderingen te capteren.
De risicomaatschappij is nu evenwel een feit.
KLIMOP RT MERKSEM zal daarom een beleid blijven voeren waarin het WENDBAAR blijft
omgaan met veranderende omstandigheden en steeds paraat blijft om een integrale en
toegankelijke gymclub te zijn.
De bewustmakingscampagnes over de vele voordelen van bewegen, de adviezen van verschillende
en verscheidene experts (inclusief virologen, die we plots kennen) en de POSITIEVE aandacht
voor effecten van bewegen in de media dragen hiertoe bij.
Dit schept voor een gymclub zoals KLIMOP RT MERKSEM mogelijkheden en kansen voor de
toekomst.
Sport wordt beschouwd als het betere MEDICIJN voor zowel fysiek, mentaal als sociaal welzijn,
eindelijk …

Sport en bewegen wint aan POPULARITEIT.
Een kans die KLIMOP RT MERKSEM zeker niet aan zich wil laten voorbijgaan.
Cf. het nieuwe opzet GYMLAB in de sfeer van personal coaching.

Spijtig genoeg moest een hoogtepunt in de viering van het 100-JARIGE BESTAAN van de
vereniging, het Turngala van 2020 met de titel “ The Secret Library” uitgesteld en verplaatst
worden in de tijd zelfs naar de editie 2022.
Ook het Kringkampioenschap en andere evenementen, gymnastiekactiviteiten en
nevenactiviteiten … schakelen naar (coronaveilige) alternatieven.

Toch was er aandacht voor de eeuwling in het magazine van de Kring voor Heemkunde van het
district.
In een eerste bijdrage werd de historiek van de jaren 1920 t/m 1950 toegelicht.
Later zal de meer aandacht geschonken worden aan de recentere geschiedenis.

KLIMOP RT MERKSEM hoeft zich, als gymnastiekclub, hierdoor niet heruit te vinden in het
lopende en abnormale turnseizoen.
KLIMOP RT MERKSEM heeft en speelt haar rol in het sociaal kapitaal als AANJAGER van het
sociaal welzijn.
KLIMOP RT MERKSEM heeft een STAPPENPLAN waarin de vereniging anticipeert op een
postcorona of een langdurig coronatijdperk en hoe binnen de vereniging in de toekomst zal
omgegaan worden met gymnastiek en alles daarrond.
KLIMOP RT MERKSEM zet hier volop op in en grijpt het jaar 2021 aan om wendbaar om te gaan
met haar lokaal en bovenlokaal GYMNASTIEKBELEID.
Al meer dan honderd jaar vliegen gymnasten ,van de kleuterleeftijd tot de senioren, met veel
enthousiasme over en aan de turntoestellen op verschillende locaties.
Sinds 1998 in GYMHAL TERLINDEN en vanaf 2021 kunnen al die turners en turnsters zich
eindelijk ook uitleven in de prachtige infrastructuur van gymhal Terlinden 2.0
Tijd om in te zoomen op wat ligt te blinken achteraan het Gemeenschapscentrum Terlinden.
De gymhal is uitgebreid met een turnruimte van 400 m2, waarin een open valkuil, een
kuiltrampoline, een kabelsysteem over de ganse lengte van de tumblingbaan, een rekstoksysteem,
met integratie van alle reeds eerder aanwezige turntoestellen.
In een later stadium zal de vereniging hieraan nog INNOVATIEVE turnelementen en -toestellen
toevoegen.
Het geheel van de achterbouw werd aangepast naar de huidige gangbare Europese bouwnormen
en het doel van de stad Antwerpen en het district Merksem om bij te dragen tot
energiebezuiniging.
Dit zorgt voor een BRUISENDE SFEER waarin gymnasten, die rond springen, hangen en vliegen,
op hun eigen zone weliswaar, nog beter en veilig gymnastiek kunnen beoefenen.

Klimop RT Merksem plant een KLIMGYM aan het eind van het turnseizoen in 2021.
Organisatie die onderhevig is aan de resultaten van de vaccinatie, de maatregelen en richtlijnen,
de trainingsfaciliteiten van iedere gymnast en vooral het verdere impact van de pandemie.
Hou het ondertussen veilig en gezond.

Hoe verloopt het turnseizoen nu verder?

Hou nog even vol!
We hadden het graag anders gezien, maar ook in 2021 zijn we de tweede helft van het
turnseizoen 2020-2021 met de nodige Corona-beperkingen gestart.
Welke maatregelen gelden er momenteel en welke gevolgen heeft dit voor onze (club)werking?
We geven jullie graag een stand van zaken.
Volgende regels vormen momenteel het uitgangspunt voor het sporten tot 1 maart 2021.
Indien er op federaal niveau voor 1 maart 2021 versoepelingen doorgevoerd worden, brengen we
jullie zoals steeds zo snel mogelijk op de hoogte.
Bijna wekelijks sturen we de kalender bij om alsnog organisaties in clubverband neer te zetten.

Welke algemene regels zijn er van toepassing?
-13 jaar (°2008 en jonger)
•

Indoor of outdoor sporten met contact is mogelijk

•

Maximaal 50 personen in een groep - geen contact tussen groepen mogelijk

•

Competitie is mogelijk, max. 1 toeschouwer per deelnemer

+13 jaar (°2007 en ouder)
•

Indoor sporten is niet toegelaten

•

Outdoor sporten met max. 4 personen en respect afstandsregels
(inclusief 1 meerderjarige trainer verplicht)

•

Alle groepen hebben minimaal een online-training per week bij Klimop RT Merksem

Wat met de organisaties?
Onder de huidige maatregelen zullen in februari en maart organisaties doorgaan voor sporters
tot en met geboortejaar 2008. Dit zowel voor individuele competities als teamcompetities
conform deze leeftijden. Gezien deze leeftijdsbegrenzing een wijziging in het aantal sporters
per organisatie met zich meebrengt en sommige sporthallen als vaccinatiecentra worden
ingericht, kunnen er mogelijks verschuivingen doorgevoerd worden in de kalender voor bepaalde
niveaus en leeftijdscategorieën. De communicatie omtrent deze mogelijke wijzigingen wordt
ASAP gevoerd. Klimop RT Merksem is er zich van bewust dat er binnen een aantal
leeftijdscategorieën gymnasten zijn die niet de mogelijkheid hebben om hun
trainingsactiviteiten te hervatten en bijgevolg niet kunnen deelnemen aan onze organisaties. We
betreuren dit ten zeerste en hopen dat ook deze gymnasten hun passie voor de sport blijven
behouden. Vandaar de online-trainingen.
Voor de sporters vanaf geboortejaar 2007 blijven we streven naar een trainingstijd van +/- 6
weken alvorens zij kunnen deelnemen aan competities. De eerder aangepaste wedstrijdkalender
met competities voor alle leeftijdscategorieën vanaf maart, zal dus helaas niet gehanteerd
kunnen worden indien de huidige maatregelen in stand blijven tot 1 maart 2021. Van zodra er
zicht is op de mogelijke heropstart van de indoor trainingen voor sporters vanaf geboortejaar
2007 wordt de wedstrijdkalender verder op punt gezet.

Wanneer mogen we terug indoor trainen?
Een terechte vraag die ieder van ons zich stelt… Helaas kunnen we hier voorlopig geen antwoord
op geven. Zoals steeds streven we er naar om jullie bij elke wijziging, hetzij een verstrenging
hetzij een versoepeling, zo snel en goed mogelijk op de hoogte te brengen van de impact op de
clubwerking. Op deze manier hopen we alle gymnasten, hun ouders en de supporters zo goed
mogelijk te ondersteunen in dit lopende seizoen.
De impact van de afgelopen maanden en het gebrek aan perspectief is voor onze gymnasten
bijzonder zwaar. Samen met de Gymnastiekfederatie Vlaanderen is Klimop RT Merksem
vragende partij om het indoor sporten op een verantwoorde en veilige manier te organiseren en
zullen beiden hierop blijven inzetten. Gezien het feit dat de dalende besmettingscijfers opnieuw
stagneren, wordt het echter moeilijk om op korte termijn een versoepeling door te voeren. We
vragen onze gymnasten dan ook om te blijven volhouden en maximaal te focussen op gezonde en
veilige trainings- en wedstrijdomstandigheden in de toekomst.

KLIMGYM 29/30 MEI 2021

Turnen is een sport enkel voor een paar getalenteerde die voor een select publiek van kenners,
en slechts voor dit gezelschap alleen, hun kunnen tonen.
Als boutade of cliché kan dit tellen.
Toch is het een opvatting die leeft onder mensen die onze sport vanop afstand volgen en slechts
via de media geconfronteerd worden met topprestaties van atleten op wereldkampioenschappen
en de nog meer tot de verbeelding sprekende Olympische Spelen.
Is gymnastiek dan een elitaire sport geworden?
Natuurlijk niet, want meestel is het een life-time sport voor de gedreven beoefenaars.
In het beleidsscenario van onze vereniging ontwikkelde zich aldus het ene jaar een TURNGALA
en het daaropvolgende jaar een KLIMGYM.
Spijtig genoeg dient dit allemaal aangepast en bijgestuurd vanwege het virus Covid-19.
Bij de pakken blijven zitten lost niets op vandaar, …
Op zaterdag (?)zondag (?) 29/30 mei e.k. organiseert Klimop R.T. Merksem in Gymhal Terlinden
om 14u00 haar editie anno 2021.
Op die dag komen immers ALLE GYMNASTEN in actie en hangen wij voor ouders, supporters,
sponsors, de vrienden van … of gewoon belangstellenden in een ONTSPANNEN SFEER een beeld
op van KLIMOP R.T. MERKSEM als turnvereniging.
Gymhal Terlinden, je kan er een kijkje nemen.
Inderdaad is KLIMGYM, als evenement, in niets te vergelijken met het Turngala .
Het accent ligt daar op een organisatie met hoge sportieve aspiraties, zowel vanuit eigen midden
als uit de nationale- en internationale turnwereld.
Wie herinnert zich niet – anno 2017 - de eivolle korfbalhal KWIK , de schitterende
choreografieën, de geslaagde meervoudige salto’s, de acrobatische hoogstandjes, de
showelementen, de lovende kritieken …
In 2017 net bij het zeven-en-negentigjarig bestaan van de vereniging, werd de vindingrijkheid
en het organisatietalent nog maar eens in beeld gebracht!
Tweemaal mocht het plakaatje “uitverkocht” uithangen, zowel bij de voorstelling in de Matinee
als bij show van de Soiree.
Die editie van het TURNGALA97 bracht bevestiging van al het voorgaande.

De Klimgym van 2019 werd dan weer een geslaagd TURNFEEST én
een geslaagd STRAATFEEST.
Het kon toen indoor (sporthal Roosendael) en outdoor (Speelpleinstraat).
Bij de nakende KLIMGYM betrachten we om opnieuw zo’n spektakel te organiseren.
Met een namiddag vullend programma, waarin na elke demonstratie een rustperiode zit
ingebouwd, zodanig dat iedereen aanwezig, de club en de mensen die er deel van uitmaken, beter
kan leren kennen.
Alle Antwerpenaren aan ’t bewegen … let’s do it.
Een muzikaal intermezzo zorgt tevens voor de nodige afleiding.
En aan het eind van de dag kan iedereen aanschuiven aan het afsluitende overheerlijke
eetfestijn.
KLIMGYM vormt tevens een RUSTPUNT:
1. Voor gymnasten die zonder competitieve spanning hun optreden kunnen verzorgen.
2. Voor het publiek, dat na een werkweek vol inzet zich in een ander kader bij een hapje en
een drankje kan ontspannen in een unieke omgeving.
3. Voor Klimop R.T. Merksem dat zich opmaakt om in 2022 weer een knalprestatie neer te
zetten tijdens het geplande Turngala “The Secret Library”
KLIMGYM is tevens PROMOTIE.
Aan de basis, op initiatie- en topsportniveau heeft de club immers heel wat te bieden.
Van de kleinsten uit de kleutergym, over het kinderturnen, turnen voor de jeugd en jongelingen
naar gymnastiek voor volwassenen.
IEDEREEN neemt deel.

U KOMT TOCH OOK?!
VEEL KIJKGENOT …

FLASH … FLASH … FLASH … FLASH …FLASH …FLASH
Data wijzigen door de aanpassingen en verstrengde richtlijnen i.v.m. de bestrijding van het
Corona-virus. Kijk op de website en hou de facebookpagina en instagram in het oog voor
informatie
Heel wat neven- zowel als sportieve activiteiten dienden geschrapt en/of verplaatst naar een
later tijdsstip vanwege de maatregelen en de pandemie.
De viering van het honderjarig bestaan van de vereniging verliep hierdoor gans anders –
nagenoeg niet - dan gepland.

Het Corona-virus heeft nog altijd invloed op de maatschappij, daardoor is het tijdsstip niet
meer enkel afhankelijk van de verbouwingswerken !
Op het moment dat de Corona-maatregelen het toelaten REKENEN wij nog steeds op IEDER
CLUBLID om mee TE HELPEN bij het INPAKKEN en VERHUIZEN naar GYMHAL TERLINDEN
Terlindenhofstraat 150 2170 Merksem!
Jullie zijn er dan toch bij?!
Trainen in de vernieuwde gymhal, het komt er van en ieder clublid zal er kunnen van genieten in
2021.
Daarvoor alleen al doen we met zijn allen ons best.

JANUARI 2021
04.01

START TWEEDE HELFT TURNSEIZOEN 2020-2021

De Gymnastiekfederatie Vlaanderen beslist om alle wedstrijden in alle disciplines, in alle
leeftijdscategorieën en voor alle niveaus voor het turnseizoen 2020-2021 af te gelasten.
Internationaal worden wedstrijden ofwel afgelast ofwel uitgesteld en verplaatst naar een
andere datum.

MAART 2021
13.03
15.03
21.03
25.03

ALGEMENE en BIJZONDERE VERGADERING VZW + GYMDRINK
Klimop RT Merksem vzw.
Intervisie moment (online) Gymfed voor clubbestuurders
Multi Skilz for Gym (Puurs) voor alle lesgevers
Algemene Vergadering Gymfed (online)

APRIL 2021
03.04

PAASGEBEUREN KLEUTERS/GYMKIDS in Gymhal Terlinden

06 t/m 18.04

SchoolpaasVAKANTIETRAININGEN Klimop RT Merksem.

MEI 2021
29.05 of 30.05

KLIMGYM in Gymhal Terlinden!

TURNGALA THE SECRET LIBRARY 100 + 1 is verplaatst naar 2022 wegens Corona-monster.
KLIMGYM zaterdag 29 mei 2021
14u00 in Gymhal Terlinden
Alle clubleden nemen deel!

JUNI 2021
03.06 t/m 19 of 26.06
03.06 t/m 19 of 26.06
19 of 26.06

19 of 26.06

OPEN TRAINING en TALENTDAYS in ACRO/TUMBLING
INITIATIELESSEN/PROEFLESSEN in BASISGYMNASTIEK
BREVETTENDAG GYMSTARS of KRINGKAMPIOENSCHAP.

ZOMERBAR en EINDESEIZOENSFEEST

“KREIG ER GIN GENOEG VAN” !?
De Internationale Gymnastiekfederatie heeft de data voor het Wereldkampioenschap
en de World Age Group Games in de disciplines Acro, Trampoline, DMT en Tumbling een
beetje opgeschoven.
Voor Acro worden de wedstrijden twee weken uitgesteld (omwille van aanpassingen aan
de ijshockeykalender in Zwitersland, die invloed heeft op de beschikbaarheid van de
zaal):
23-29.06
2-4.07

WAGC Acro - Genève (SUI)
WK Acro - Genève (SUI)

En omdat het FIG-congres van 2020 naar 2021 is verplaatst in dezelfde periode, zal het
internationale gebeuren voor Trampoline en Tumbling ook een weekje opgeschoven
worden.
18-21.11
26-29.11

WK Trampoline, DMT en Tumbling - Baku (AZE)
WAGC Trampoline, DMT en Tumbling - Baku (AZE)

VOOR +12 JARIGEN
Klimop RT Merksem wil wat graag alle clubleden betrokken houden.
Toch gelden er voor +12jarigen nog steeds strenge regels.
Vandaar dat de trainers live training geven binnen een vast bepaald uur schema.
De gymnasten kunnen met instructies, via een onlinekanaal, deelnemen aan deze
trainingen.
Er staan ook chatsessies op het programma, zodat iedereen met iedereen van zijn
leeftijdscategorie in contact blijft.
Blijf actief
Blijf gezond
Blijf verbonden
Blijf betrouwbaar
Acrogym :

maandag, dinsdag en woensdag. Telkens van 18u tot 19u.
dinsdag en vrijdag van 17u30 tot 18u30.

Tumbling :

maandag en donderdag van 18u30 tot 19u30.
zaterdag van 10u00 tot 11u30.

Juffers / Knapen :

donderdag van 20u10 tot max. 21u30.

Turners / Turnsters :

vrijdag van 19u – 20u / 20u – 21u.

VARIA … VARIA … VARIA … VARIA … VARIA …

*

DYLAN GEYBELS, JINTHE SCHEUNIS en SILKE VANDEN BOSSCHE slaagden in
hun examen voor jurylid Tumbling.
Proficiat!

*

Overleg en vergaderingen verlopen tot en met eind februari nagenoeg steeds via
videomeeting. Iedereen past zich aan en zoekt mee naar oplossingen.

*

DYLAN GEYBELS, ELIZA TORRES GONZALEZ en NINA VAN SCHEVENSTEEN
starten bij de Vlaamse Trainersschool de cursus Initiator.
Succes !

*

Op 25 januari hebben wij het droevig nieuws vernomen dat JENNY GEVERS
overleden is aan de gevolgen van Corona. Jarenlang waren zij en haar partner
sponsor van onze turnclub waar haar zoon Lucca Britti lid was van het Tumbling
team. Onze innige deelneming en medeleven gaan uit naar de ganse familie.

*

Klimop RT Merksem werd opnieuw een erkende sportclub voor stad Antwerpen.

DE HISTORIEK VAN HET KRINGKAMPIOENSCHAP KLIMOP RT MERKSEM .
In 1970 stapt EDDY VAN SCHEVENSTEEN naar het bestuur met de vraag om binnen de club
een KRINGKAMPIOENSCHAP te organiseren.
De toenmalige hoofdleider vond echter het moment niet rijp om zo’n interne wedstrijd op te
zetten.
Het woord wedstrijd was daarom niet vies maar klonk toch raar.
Een jaar later werd dezelfde vraag opnieuw op tafel gelegd en dankzij de steun van JOZEF VAN
WEZENBEECK, internationaal jurylid en technisch adviseur in de vereniging, werd “het dossier”
dan toch goedgekeurd.
Jef zorgde daarenboven voor een wisselbeker in het jaar 1972.
Wisselbeker die wel 3 maal moest gewonnen worden door een en dezelfde gymnast, vooraleer de
beker definitief bij die gymnast thuis belande.
De wisselbeker kent ook heel wat verhalen, het originele exemplaar verdween als snel maar werd
later gelukkig teruggevonden, een tweede exemplaar smoorde op in een brand en toen FREDDY
BOLSIUS de eerste wisselbeker (1972 tot 1999) driemaal veroverde schonk ELIZA KREKELS
een nieuw exemplaar en werd de cup, de wisselbeker ( vanaf 2000) CHAREL VAN
SCHEVENSTEEN.
Aan die allereerste wedstrijd namen ALLE clubleden deel, alleen ... het niveau was helemaal
anders georiënteerd.
Van Gymkids was er nog geen sprake toen de afdeling kleine jongens in de leeftijdscategorie 6
tot 11 jaar een “parcours” kregen voorgeschoteld. De afdelingen Turners en Juffers en Knapen
beroerden wel alle turntoestellen en de Turnsters toonden hun niveau aan het sportraam en op
de evenwichtsbalk. De afdeling kleine meisjes turnden aan de Zweedse bank en kregen een vrije
oefening voorgeschoteld.
Wat een verschil met de huidige formule.
Vandaag kunnen nog steeds alle clubleden deelnemen aan deze toets, evaluatie of gymmatch.
Vanwege de ervaring of net om het ontbreken ervan hebben de lesgevers en de trainers zelf de
moeilijkheid bepaald aan de verschillende en verscheidene turntoestellen. Zo is er geen enkele
deelnemer die “ boven zijn petje “ moet turnen maar, … is hij of zij vooral een winnaar op
zichzelf.
“ kijk met je ogen en niet met je hoofd “ , “ voel waar je tenen zitten “ is dan een veel gehoorde
uitspraak van de lesgevers, wanneer ze het visuele of fysieke contact, dat de gymnast dient te
zoeken, willen sturen om zijn oriëntatie in de ruimte te kennen.
Dan hebben we het hier nog niet over de kracht die ook door de groepen uit de basisgymnastiek
of de recrea-gym dient geoefend om spierspanning en dus controle over de bewegingen te
houden.
Soms komt er ook een stukje lef en durf aan te pas, maar vooral een goede en correcte techniek
om een moeilijkere turnoefening veilig en wel te beëindigen. En daar staan de trainers voor!
Van de jongsten uit het eerste leerjaar van de lagere school over de jongelingen, de
jongvolwassenen en de volwassenen, iedereen kan zijn beste beentje voorzetten. En vooral … al
die deelnemers moeten er plezier aan beleven en genieten van hun kringkampioenschap.
Allemaal vanzelfsprekendheden die er geen zijn.
De wisselbeker, die kan gewonnen worden door diegene met de hoogste score voor de beste
uitvoering en niet noodzakelijk door diegene met de hoogste moeilijkheid, werd anno 2020 niet
uitgereikt, in de 49ste editie nota bene en het 100-jarige bestaan van de vereniging!
Het Corona-monster steekt stokken in de wielen.

Voor het turnseizoen 2021-2022 voorzien we alleszins een Kringkampioenschap.
Kan het alsnog in de tweede helft van het lopende seizoen dan doen we er alles aan om op een
verantwoorde manier de GYMSTARS hun plek te geven.

Freddy Bolsius winnaar wisselbeker Jozef Van Wezenbeeck 1983/1997/1999

3 x gewonnen en officieel eigenaar van deze wisselbeker

ASTRID HOEVENAGHEL winnaar 2012

JENTE BOLSIUS winnaar 2013 en 2014

HANNE VERMEIREN winnaar 2015

JINTE SCHEUNIS winnaar in 2016

YANTHE VAN GORP winnaar 2017

LEJLA COLIC winnaar 2018

HANNE VERMEIREN winnaar 2019

Winnaars wisselbeker Jozef Van Wezenbeeck
1972 WIJGERS THEO

1987 CELINI CHRISTIAN

1973 VAN BROECK ANITA

1988 CELINI CHRISTIAN

1974 VAN MELE WILLY en WILLEPUT JOCELYNE

1989 STANDAERT QUINCY

1975 PEETERS NANCY

1990 D’HAENENS JESSY

1976 MERTENS PEGGY

1991 LAERMANS SOPHIE

1977 VAN CARPELS MARCIA en SCHOTSMANS KATHY

1992 D’HAENENS JESSY

1978 MERTENS PEGGY

1993 LENAERTS TESSA

1979 SCHRAM HILDE en VAN TENDELOO PETRA

1994 D’HEU ARANKA en

1980 MOBER CHRISTINA

DE WAEGENEERE NICKY

1981 BODSON PEGGY

1995 DE BEL BIANCA

1982 VAN WALLE SASJA

1996 ROGGEMAN TESS

1983 BOLSIUS FREDDY

1997 BOLSIUS FREDDY

1984 WIERTZ WIM

1998 JANSSENS INES

1985 BODSON WENDY

1999 BOLSIUS FREDDY

1986 BODSON WENDY

Winnaars wisselbeker Charel Van Schevensteen
2000 PAUWELS LAURANNE

2015 HANNE VERMEIREN

2001 JACOBS JILL

2016 JINTE SCHEUNIS

2002 ANNAERT CARO

2017 YANTHE VAN GORP

2003 DIELS JESSICA

2018 LEJLA COLIC

2004 JANSSENS USCHI en ALEXANDER DIRK

2019 HANNE VERMEIREN

2005 JANSSENS INES

2020 ….

2006 WILLEMS SHAUNI
2007 VAN HECK EMILIE
2008 SCHOUWAERTS NAOMI
2009 ERAUW CHARLOTTE
2010 JANSSENS PHILIP
2011 VAN REGENMORTEL CINDY
2012 HOUVENAGHEL ASTRID
2013 BOLSIUS JENTE
2014 BOLSIUS JENTE

BEDANKT SPONSORS

A & A

Laswerken en Scheepsherstellingen

