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Woordje vooraf
We duikelen weer een nieuw jaar in: 2018! Wij hopen dat u er samen met
ons weer een spetterend jaar wil van maken. Maar eerst blikken we even
terug op 2017. Ons eerste eetfestijn met pensen en pannenkoeken was
een succes. We mochten heel wat bezoekers ontvangen en die hebben
genoten van die simpele maar oh zo lekkere dagelijkse kost-gerechten.
Jeroen Meus zou er trots op zijn. Met dank ook aan onze sponsors voor
hun onontbeerlijke steun.
En ondertussen hebben weer meer dan 300 gymnasten de weg gevonden
naar onze club. In enkele groepen zijn er nog vrije plaatsen. Ken je nog
iemand die wil aansluiten, geef dan snel een seintje want de vrije plaatsen
worden schaars.
Ondertussen oefenen onze recreanten dat het een lieve lust is. Onze
kleuters konden op 6 december 2017 zelfs een heus Pieten-diploma
behalen. Natuurlijk hadden Sint en Piet een passend geschenkje voor hen
mee. En of ze ervan genoten hebben!
Ook het wedstrijdseizoen loopt als een trein. En onze gymnasten tonen
zich ook hier weer van hun beste kant. In 2018 zullen een aantal
competitiemeisjes hun provinciale wedstrijd kunnen turnen voor eigen
publiek. Op zaterdag 28 en zondag 29 april wordt de sporthal
Hofstade-Heide omgetoverd tot een wedstrijdhal voor de Provinciale
wedstrijd Toestelturnen meisjes A en B-niveau. Het wordt beslist een
uitdaging om dit in goede banen te leiden. Kom zeker eens een kijkje
nemen; misschien maak je er wel kennis met de toekomstige Europese
kampioenen.
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En natuurlijk volgen wij de bouw van de turnhal op de voet. Na vele jaren
van plannen, uitstellen en opnieuw plannen is het eindelijk zo ver.
Binnenkort kunnen onze gymnasten turnen in een veilige, volledig
uitgeruste zaal.
Maar eerst is er natuurlijk nog het turnfeest op zaterdag 10 maart 2018.
Schrijf die datum alvast in je agenda want we maken er weer een
schitterend feest van. Lees zeker onze wist-je-datjes met belangrijke
opmerkingen over dit turnfeest en vergeet niet om tijdig in te schrijven als
je wil meedoen.
Heb je zin gekregen om ook de handen uit de mouwen te steken en ons te
helpen bij één van onze activiteiten? Laat dan zeker iets weten, we
ontvangen je met open armen.
En dan is het nu tijd om het glas, fruitsap of wat sterkers, te heffen op het
nieuwe jaar.
Proost!

In aantocht… Turnfeest ‘Under construction’
Binnen een tweetal maanden is het eindelijk weer
zover: ons jaarlijks turnfeest! Met de bouw van de
nieuwe gymhal zal het turnfeest als passend
thema ‘Under construction’ hebben. Niet alleen de
gymhal is momenteel ‘Under construction’, maar
ook het turnfeest zelf!
Momenteel zijn trainers volop bezig met het maken en aanleren van
nieuwe dansjes. Het bestuur houdt zich bezig met het opstellen van
programmaboekjes, ontwerpen van affiches, … Verder wordt er ook
naarstig gebrainstormd over de tussennummers en presentatie van de
nummers!
Misschien kunnen we over de presentatie van het
thema al een klein stukje van de sluier oplichten?!
Onze hoofdrolspelers zijn twee insecten die iets of wat
in paniek zijn door al die graafwerken die plots starten.
Gelukkig is er de architect die hen al snel geruststelt
en de werken in goede banen komt leiden!
Wij zijn er alvast klaar voor! Jij komt toch ook kijken?!
Kaarten zijn te verkrijgen vanaf 12 februari 2018
Katleen
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De competitiemeisjes draaien op volle toeren
	
  
De titel van dit artikel kan je zowel letterlijk als figuurlijk interpreteren.
Naast de vele salto’s die onze gymnasten draaien, werken de meisjes zich
ook te pletter voor het aanstormende wedstrijdseizoen. De meisjes van
het I niveau bevinden zich momenteel zelfs in het oog van deze “orkaan”.
Het seizoen startte met de teamcup voor A en B niveau. We stelden twee
teams samen met zowel oudere als jongere meisjes van het B niveau. Dit
was voor trainers en gymnasten een eerste kennismaking met de nieuwe
reglementen. Eén seizoen na de olympische spelen worden de regels
namelijk grondig herzien en dat kan wel eens voor verrassingen zorgen.
We zagen enkele stabiele oefeningen en enkele oefeningen waar nog wat
werk aan was. Dit was dus een goede voorbereiding voor het
wedstrijdseizoen dat voor het B niveau start in februari. Caro C. maakte
een geslaagde overstap van het recre@ niveau naar het B niveau. Niet
veel gymnasten deden haar dat voor. Ook Yente, Karo en Irene stapten
een trapje naar omhoog. Zij wagen vanuit het C niveau hun kansen in het
B niveau. Verder zagen we ook Amélie en Fran, onze anciens in het B
niveau terug. Ella en Kato zetten dan weer hun eerste succesvolle stapjes
in het vrij werk. Zij turnden vorig jaar nog, net zoals alle andere 10jarigen, in het opgelegd werk. Wij nemen echter vooral ons hoedje af voor
Sofie. Zij nam voor het eerst sinds een jaar weer deel aan een wedstrijd.
Vanwege een blessure en een revalidatie van 10 maanden, miste zij vorig
jaar het wedstrijdseizoen.
In het I niveau mochten de vijf meisjes van I9 in december al aan de slag.
Zij turnen in het opgelegd werk. Dat wil zeggen dat alle gymnasten in heel
Vlaanderen min of meer dezelfde oefeningen moeten turnen. Hoe beter je
de oefening uitvoert, hoe meer punten je krijgt. Lena D., Lieze en Lotte S.
mochten een bronzen medaille in ontvangst nemen, Marie en Lena B.
behaalden zilver. Op 13 januari wacht hun tweede wedstrijd. Die dag
zullen ook Lotte, Hanne en Billie aan hun allereerste wedstrijd deelnemen.
Wie de meisjes van het B-niveau wil aanmoedigen tijdens één van hun
wedstrijden is altijd welkom op 28 en 29 april in de sporthal in Hofstade.
Dat weekend organiseert onze club ook zelf een wedstrijd in opdracht van
Gymfed. Daarop ontvangen wij bijna alle gymnasten A en B niveau die
Vlaanderen rijk is. De moeite waard om eens een bezoekje te brengen en
op die manier onze clubwerking ook te sponsoren.
Alles bij elkaar genomen zijn wij een bende erg trotse trainers die onze
meisjes stap voor stap zien groeien in hun kunnen. Als de komende
wedstrijden even goed zijn, kunnen wij in juni terugblikken of een fijn en
druk seizoen.
MVC
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Competitiegroep op stage in Nazareth
Dinsdag 31 oktober, een rustige dag tijdens de herfstvakantie? Niet voor
de meisjes van de competitieploeg! Zij stonden die dag vroeg op om te
vertrekken richting Nazareth. Daar konden ze een hele dag trainen in een
gloednieuwe turnhal. Een goede voorbereiding op de trainingen in onze
eigen turnhal binnenkort! Tijdens de pauze speelden ze samen met de
meisjes van OTV Nazareth een spel. Het werd een fijne dag. Zeker voor
herhaling vatbaar!
Na 5 uur trainen keerden ze moe maar voldaan weer naar Hofstade terug.

Onze eerste pensenkermis & pannenkoekenfestijn
	
  
Na veel wikken en wegen besloten we om dit jaar een “eetfestijn” te
organiseren. Deze beslissing was niet gemakkelijk omdat we geen idee
hadden hoeveel werk dit zou vragen en vooral WAT we zouden serveren?
Spaghetti, scampi, steak, kip, vol-au-vent, mosselen,… Veel ideeën, maar
ook veel concurrentie van andere verenigingen in de buurt. Naar een
voorbeeld uit de motocrosswereld kwam Lili met het idee om pensen en
pannenkoeken te serveren.
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Dit idee werd eerst met argusogen bekeken: Wat een rare combinatie?
Wie eet er nu nog pensen? … waren de reacties. Uiteindelijk kreeg Lili het
bestuur toch overtuigd dat het niet zo raar is om de mensen eerst iets
hartig te laten eten, pensen, en dan als dessert een pannenkoek te
serveren. En inderdaad, deze formule sloeg aan bij veel mensen. We
konden de prijzen democratisch houden wat we toch belangrijk vonden.
We bakten 436 pannenkoeken en ongeveer 450 pensen. Niet slecht voor
een eerste keer, vinden we zelf. 
Naast het eten was er ook randanimatie voorzien. Jong en oud konden
zich amuseren met verschillende volksspelen. En of ze hier plezier aan
hebben gehad!
	
  

	
  
Wij vonden het een geslaagde eerste editie en wij hopen dat jullie dit ook
vonden. Omdat het voor ons een succes was hebben we in ieder geval
beslist om volgend jaar een tweede editie te organiseren! Noteer alvast
18/11/2018 in jullie agenda.
Bij deze willen we ook al onze enthousiaste helpers bedanken, zonder hen
was deze dag niet mogelijk geweest!
Nog enkele sfeerfoto’s
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Trainers op bijscholing… Multi SkilzZ for gym!

Lili

Ook tijdens de vakanties zitten wij, trainers, niet stil! Tussen het
voorbereiden van het komende seizoen door, trok ik samen met Sarah
naar Buggenhout, op cursus. We volgden hier een cursus Multi SkilzZ for
gym!
Maar wat is dat nu juist, die Multi SkilzZ? Wel… Het is eigenlijk een vorm
van basistraining, maar dan op een nóg leukere manier! Zo wordt er bv.
bij Multi SkilzZ meer gebruik gemaakt van kleine materialen. Dit kunnen
bv. balletjes, ballonnen, kegels, hoepels, … zijn. Met deze materialen
worden dan verschillende opdrachten uitgevoerd.
Het uitvoeren van deze opdrachten volgens Multi
SkilzZ kan binnen iedere sport gebeuren. Nu hoor
ik jullie al vragen ‘Waarom heette de bijscholing
dan Multi SkilzZ for gym?’. Wel, binnen Multi
SkilzZ kan er gevarieerd worden wat betreft de
opdrachten, afhankelijk van de sportgerichte
doelen. Zo worden er binnen de gymnastiek
opdrachten gegeven die gericht zijn op krachttraining, maar ook bv. op
het trainen van lenigheid en coördinatie.
Dit alles klinkt misschien wel interessant, maar als je nu graag eens wat
beelden ziet, kan je naar volgende link surfen. Dit filmpje zit boordevol
voorbeelden van Multi SkilzZ for gym!
https://www.youtube.com/watch?v=JxTKovUm8ns

Een trainer in de kijker: Philip Lens

Katleen

	
  

Dat wij binnenshuis heel wat talent rondlopen hebben, dat weten wij als
club al jaren. Graag willen we jullie kennis laten maken met dit talent.
Alle trainers geven training op vrijwillige basis dit in combinatie met werk
en/of studies. Eén van onze trainers heeft wel een heel speciale job. Philip
Lens is namelijk professioneel danser bij het Koninklijk Ballet van
Vlaanderen.
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Philipe is een zeer gepassioneerd danser. Hij danst al 12 jaar waarvan 7
professioneel.
Voor zijn carrière als professioneel danser heeft hij al vele mogelijkheden
gekregen om in verschillende landen dansles te gaan geven. Ondertussen
is hij al in New York, Zuid-Korea, Brazilië, Venetië, Zweden, Zwitserland,
Oostenrijk, Italië, Duitsland, Nederland en Frankrijk geweest.
Philip zijn voorbeeld is zijn papa, Marc Lens, omdat hij een harde werker
is en hij altijd klaarstaat voor de familie. Ze noemen elkaar ‘smalle’ en
‘dikke’.
Philip wil graag nog vele jaren kunnen blijven dansen als professioneel
danser. Daarnaast heeft hij ook de ambitie om de hoogste klasse,
principal, te bereiken. Hij wil nog het beste uit zijn carrière halen.

Wist-je-datjes
Wist je dat:
-

2017 voorbij gevlogen is en ook 2018 bijzonder spannend wordt.

-

Wij natuurlijk hoopvol uitkijken naar de bouw van de nieuwe
turnhal.
Wij – als alles volgens plan verloopt – in september 2018 ons
turnseizoen kunnen starten in een spiksplinternieuwe en volledig
uitgeruste turnzaal.
Wij iedereen bedanken die zijn/haar steentje heeft bijgedragen tot
de realisatie.

-

-

	
  

Wij jullie zeker verwachten op ons turnfeest op 10 maart 2018.
Het aantal kaarten voor het turnfeest om veiligheidsredenen
beperkt is tot 300 kaarten voor elke voorstelling.
Jullie kaarten kunnen kopen vanaf 12 februari.
Dat het dit jaar niet mogelijk is om combi-kaarten te kopen.
Dat je dit jaar € 10,00 per persoon per voorstelling betaalt.
Wij iedereen aanraden om snel kaarten te kopen, want op is op!
Wij op zaterdag 28 en zondag 29 april 2018 de Provinciale
wedstrijd Toestelturnen meisjes niveau A-B organiseren.
Wij bijzonder blij zijn dat onze wedstrijdgymnasten eens voor eigen
publiek aan de slag kunnen.
Wij voor de organisatie heel wat helpende handen nodig zullen
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-

-

hebben.
Wij hopen dat wij ook op u beroep mogen doen.
Wij het afgelopen jaar twee geboortes in de club mochten vieren.
Wij op 10 april 2017 Lauri, dochtertje van Evelien Van
Cauwenberge, mochten verwelkomen. Proficiat Evelien!
Dat Fenne, dochtertje van Marijke Van Cauwenberge en Maartkin
Demuynck en zusje van Lena, op 9 augustus 2017 werd geboren.
Proficiat Marijke en Maartkin!

-

Onze trainers en trainsters zich ondertussen elke week weer
inzetten om leuke lessen in elkaar te steken, wedstrijden en
turnfeest voor te bereiden, cursussen te volgen …
Wij hen daarvoor een dikke pluim willen geven.

-

Wij al onze leden een spetterend nieuw jaar toewensen!

Een woordzoeker om af te sluiten
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