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Beste vrienden
Het seizoenseinde is weer in zicht. We kunnen weerom een werkingsjaar toevoegen aan de geschiedenis van onze verenigingen. Ik hoop
dat het voor iedereen een leerrijke periode mag geweest zijn en dat
je de kans gekregen en gegrepen hebt om je sportkwaliteiten verder
uit te bouwen.
Dat er kwaliteit in huis zit, hebben we op verschillende evenementen
mogen vaststellen.
Op het Recreatoernooi Toestelturnen in Mortsel op 5 & 6 mei
behaalden heel wat jonge turners en turnsters mooie resultaten.
De organisatie was trouwens in handen van de turnkring i.s.m.
Movimento en we kunnen niet anders zeggen dan dat dit weer een
vlekkeloos gebeuren was. Proficiat.
De week voordien, op het Vlaams Kampioenschap waar het niveau
een pak hoger lag, werden eveneens een aantal podiaplaatsen
ingenomen door de Mortselse clubs.
We mochten ook de voeten onder tafel schuiven op de spetterende
Turn- en Modern Dance Show met als thema ‘Komen eten’.
Tijdens deze gezamenlijke productie van Kinemusikei en Kon. Kath.
Turnkring Deugd en Volharding werd ook het gastoptreden van
Satori Kwai en de Taiko drumgroep heel erg gesmaakt.
Zo zie je maar dat clubs met verschillende disciplines mekaar vinden
‘on stage’.
Tecemo mocht dit jaar eveneens een Sporta-kampioenenploeg op
het palmares schrijven en Joledi ontving voor de tweede maal op
rij de wisselbeker ‘Jacques Polak’ uit de handen van de voorzitter
van KAVVV.
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KMS D&V vzw

Onze bestuursploegen, lesgevers en medewerkers hebben weer het
beste van zichzelf gegeven om deze resultaten te behalen. Het
behalen op zich mag echter geen doel zijn. Het is fijn als je resultaat
haalt maar het is nog veel fijner als dit in een vriendensfeer kan waar
iedereen kansen krijgt en naar eigen vermogen kan deelnemen aan
alle clubactiviteiten.
Ik bedank dan ook iedereen die zich vele uren geheel belangeloos en
vrijwillig inzet voor onze club.
De studenten wens ik goede resultaten
nakende proefwerken en daarna
welverdiend verlof
turnkamp op een
Turnhout.

toe in de
voor iedereen een
dat begint met het
nieuwe locatie in

Veel vakantiegenot!
Luc Follaets
voorzitter KMS vzw

De personen die hun keuze willen wijzigen in verband met het
clubblad De Heraut in een papieren of elektronische versie,
kunnen dit altijd melden aan:
Helga Deuvaert
Steenakker 57, 2640 Mortsel
tel. 03 449 08 79
e-mailadres: helga.deuvaert@scarlet.be
KMS D&V vzw
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Katholieke Multisportvereniging
Deugd en Volharding vzw

Personalia
Jan Brosens en Carine Buijle (medewerkers Joledi) die
ons telkens op 11 november laten genieten van mooie
wandelingen in de Ardennen, zijn de fiere grootouders
geworden van FLOOR, geboren op 11 januari 2012 en
dochtertje van Mattias De Smet en Kristel Brosens.
ANNELOU is het eerste kindje van Dimi Van Gossum
(speler Joledi) en Saartje Tavernier en werd geboren op
26 januari 2012.
Op 22 februari 2012 werd FLO ANNA geboren. Zij is het
dochtertje van Linn Melens (was Kinemusikei docente bij
Jazz Kids en danste bij Compagnie).
Tim Follaets (jeugdverantwoordelijke, trainer en speler
Joledi) en Gaëlle Roels zijn de trotse ouders van hun derde
kindje MATHIEU. Hij werd geboren op 6 maart 2012 en is
de kleinzoon van Luc Follaets (voorzitter KMS D&V) en
Veerle Rutten (medewerkster Joledi).
JO, geboren op 11 maart 2012, is het dochtertje van
Sue Tack (Kinemusikei administratief medewerkster en
danste bij Compagnie).
CHLOÉ werd geboren op 17 april 2012. Zij is het
dochtertje van Sofie Erauw (was Kinemusikei docente bij
Funky Moves en danste Hip Hop) en kleindochter van
Annemie Urbain (voorzitster Kinemusikei).
Wij wensen allen van harte proficiat!

KMS D&V vzw
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Kinemusikei
dansschool
Beste dansliefhebber
Bij het schrijven van dit artikel zijn we in de maand mei aanbeland.
Alhoewel het weer nog niet goed weet dat het al lente is, zijn wij
toch al volop in voorbereiding voor onze nakende dansvoorstelling.
Op 2 juni staan we met z'n allen op het podium van de Mark
Liebrecht Schouwburg voor onze 5de editie van Dance Explosion.
Maar voor het zover is blikken we even terug naar de reeds
gedanste evenementen.
Op 10 maart werd de sporthal volledig omgetoverd tot festiviteitenhal. Met als thema ‘Komen Eten’ konden we alle richtingen uit,
zowel kleine keukenprinsesjes als vastberaden koks zetten hun
beste beentje voor. Het was een geweldige happening waar
eenieder erg van genoten heeft, zowel toeschouwer als turner en
danser. Er werd trouwens een aardig staaltje van discipline en
vakkennis getoond. Voor ons, dansers en heel waarschijnlijk ook
voor onze collega's turners is dit een dag om naar uit te kijken, er
wordt dan ook stevig getraind om deze show tot zijn recht te laten
komen. Het leuke hieraan is wel dat er een heuse groepssfeer
wordt gecreëerd bij de voorbereidingen, iedereen helpt iedereen bij
het instuderen van de soms toch zeer ingewikkelde danspassen.
Spanning en adrenaline staan op hun hoogtepunt tijdens de
performances en de ontlading en opgetogenheid erna zijn
momenten die je niet snel vergeet. Enkele sfeerbeelden van dit
familiespektakel vind je verder in dit clubblad. De datum voor
volgend jaar is reeds gekend, dus noteer het alvast, volgende turnen dansshow op zaterdag 9 maart 2013.
De 11de editie van ‘Dansproject’ ging door op zondag 15 april in
‘de Kern’ te Wilrijk. Dit is een avondvullende dansvoorstelling van
hoogstaand niveau. Alle deelnemende gezelschappen behaalden
reeds de titel van ‘Ambassadeur voor de hedendaagse amateurdans
in Vlaanderen’ wat toch niet zo evident is.
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KINEMUSIKEI

OF(F) COURSE een choreografie van Katja Pire werd gebracht door
6 dansers van de Compagnie, een prachtig stuk dat zeer sterk werd
neergezet. Het niveau van alle dansers ligt zo hoog dat ik soms
vergeet dat het eigenlijk amateurdansers zijn, geweldig!!! Indien je
dit gemist hebt kan je het alsnog bekijken op 2 juni aanstaande.
Een aanrader.
Kaarten voor ‘Dance Explosion’ zijn te bestellen op gsm 0485 69 60 27
(na 14 u.) of op kinemusikei@gmail.com.
Dat al deze optredens niet gerealiseerd kunnen worden zonder vele
helpende handen lijdt geen twijfel. Daarom mijn oprechte dank aan
al diegenen die zich inzetten om dit alles waar te maken.
Dank u! Dank u! Dank u!
Dit is tevens de laatste editie van De Heraut voor dit seizoen. Ik
wens iedereen een fijne, deugddoende en vooral zonnige zomer
toe. En voor de blokbeestjes onder ons, toi toi toi! en prachtige
resultaten.
Tot in september.
Annemie Urbain

KINEMUSIKEI
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Turn- en Modern Dance Show

Komen eten
10 maart 2012

CUPCAKES
door Funky Moves o.l.v. Anahi Lehnen
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KINEMUSIKEI

IF

YOU CAN’T STAND THE HEAT,

...

door Volwassenen o.l.v. Katja Pire

PARDON SERVICE
door Hedendaags B o.l.v. Sofie Tack

KINEMUSIKEI

11

DE

DANSENDE DIENSTERTJES

door Modern Jazz o.l.v. Manuella Verzwijvel

NO

MORE FAST FOOD

door Hedendaags C o.l.v. Sofie Tack
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KINEMUSIKEI

VIERGANGENMENU
door Hip Hop A & B o.l.v. Anahi Lehnen

NEN

UITSMIJTER

door Techniek o.l.v. Manuella Verzwijvel
KINEMUSIKEI
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KINEMUSIKEI
PRESENTEERT

DANCE EXPLOSION 5
Dance Explosion is een dansvoorstelling waar alle
leden van Kinemusikei op het podium staan.
Van de kleinsten onder ons met weinig of geen
danservaring tot en met de meest getalenteerden van
de Compagnie. Elke groep brengt één of meerdere
dansnummers met een verscheidenheid van genre en
muziek.
Dit dansoptreden gaat door in

Mark Liebrecht Schouwburg te Mortsel
op zaterdag 2 juni 2012 om 19.30 uur.
Kaarten kunnen besteld worden bij de afdelingsverantwoordelijke of via kinemusikei@gmail.com.

Mis deze voorstelling niet, het is een ‘must’ voor
elke dansliefhebber!
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KINEMUSIKEI

Koninklijke Katholieke Turnkring
Deugd en Volharding
Beste sporters en sympathisanten
Het sportjaar begint alweer naar zijn einde te lopen en dat
geeft ons, tussen de organisatie van onze verschillende
activiteiten door, even tijd om achterom te zien.
En we hebben zeker niet stilgezeten want ik herinner me
nog goed de gezellige Rummikubavond waar op gegeven
momenten de spanning te snijden was, en natuurlijk onze
turn- en modern dance show waar nog uitgebreid over
gelezen kan worden in dit nummer van De Heraut. De vele
blije gezichten tijdens de brevettendag blijven me ook bij en
de uitstap daarna naar De Nekker in Mechelen.
Het valt me op dat zelfs kinderen die wekelijks bij D&V hun
recreatieve training volgen, toch ook ‘fun’ kunnen beleven
aan een kleine ongedwongen competitie. En geloof me,
iedereen is wel goed in iets. Dit wordt zeker ook bewezen
tijdens de Recreatoernooien van onze GymnastiekFederatie,
waarvan trouwens D&V en Movimento samen de organisatie
op zich namen in het weekend van 5 en 6 mei. Alleen dus
winnaars en blije gezichten.
Eerst en vooral wil ik iedereen danken die mede verantwoordelijk is voor deze blije momenten in onze club. Het
bestuur, de trainers, de ‘in-de-coulissen’ werkers, onze
sportpartners, uiteraard ook de gymnasten en zeker niet te
vergeten hun ouders.
Beste ouders, bedankt voor het vertrouwen dat u stelt in
onze club en bedankt voor de wekelijkse inspanning om uw
kind tijdig in de les te krijgen. Onze club eindigt uiteraard niet
bij deze wekelijkse trainingen, daarom zijn we ook een ‘club’.
TURNKRING D&V
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Er is ook een plaats voorzien naast de turners voor hun
ouders die mee willen werken aan dit ‘clubgevoel’. Alle
kleine beetjes helpen dit op te bouwen. Onderschat nooit
het belang van die kleine inspanning. En of het nu gaat over
ronddragen van wafels, een bestuursfunctie opnemen, mee
helpen jureren, met toestellen sjouwen voor een van onze
evenementen, of alleen maar een goed idee melden: dit alles
is meer dan welkom. Wil u iets meer doen voor onze club,
aarzel dan niet de trainers, de afdelingsverantwoordelijken of
het bestuur te contacteren. Alle info is te vinden op onze site,
die regelmatig bijgewerkt wordt: http://turnkring.d-en-v.be.
(Wist u trouwens, beste ouders, dat onze club ook een
afdeling ‘Blijf-fit’ heeft: misschien iets voor u volgend sportjaar? Informeer u tijdig en kom eens af met vrienden/
vriendinnen!)
Genoeg achterom gezien, nu terug tijd om vooruit te kijken.
Het sportjaar zal voor ons eindigen in de week van 11 juni.
Naar jaarlijkse gewoonte maken we ons dan met man en
macht klaar om de kinderen die meegaan op kamp van
1 tot 8 juli, een onvergetelijke ervaring te bezorgen. Lees
meer hierover op onze website of in vorige uitgave van
‘De Heraut’.
Rest er mij alleen nog u veel succes te wensen bij het einde
van het school- en sportjaar en vergeet niet: sport is gezond,
dus blijven bewegen!
Bart Carmen
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TURNKRING D&V
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------------------------------------------------------------------------------------------Back

the roots: in het vertrouwde Johannes

verzamelen

-complex

gezelschapspelstrijd(st)ers voor een avond

plezier, vertier en toch ook voor een keiharde competitie.
Daar streden doorwinterde oudgedienden tegen enkele lentefrisse
nieuwelingen.
Tijdens het in totaal
vlogen de becijferde
stenen en de meest
hallucinante
combinaties door de
schedelruimte.

TURNKRING D&V

minuten durende denkwerk
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Het fronsen en zuchten wisselde
elkaar af met “Aha-Erlebnissen” en
vreugdekreten zoals ook de
bonussen en strafpunten dat deden.

ne kon besteld worden
Gelukkig dat er tussen de spellen door
aan de bar. Zo kon men samen met de concurrenten de net
behaalde winst vieren en/of het verlies wegspoelen.

Uiteraard is meedoen belangrijker dan winnen tijdens deze gezellige
en vriendschappelijke wedstrijdspelavond.
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TURNKRING D&V

Doch, om ook de podiumjagers en klassementspelers tevreden te
stellen, ziehier de eindrangschikking:

Dirk

. Magda

-

Verena

Daniëlle

Annelies

Kris

-

-

Helga

Christophe

Gerd

Jorinde

Marianne

Matthias

Bart

Astrid

Ann

-

Valentine

-

-

-

-

Danny

-

Frank

-

En gelijk op welke plaats men eindigde: het was altijd prijs!

Op naar de volgende editie in
TURNKRING D&V

.
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Recept van turnshow 2012
Men moest al van lang op voorhand
gereserveerd hebben om op 10 maart 2012
te Komen eten in het volzette restaurant
‘Comme chez Den Drab’.

4 personen hadden geluk en konden
nog net het laatste tafeltje bemachtigen
om een 6-gangenmenu te verorberen.

Zo rond 19 u. liep het
speechel in onze mond
toen de chef-koks van
Turnkring & Kinemusikei
langskwamen met Het
Aperitief.

Bart Carmenbert en
Annemierikswortel à
l’ Urbain-Marie toastten op
hun Commissen die de
interne keuken al jaren
draaiende houden.
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TURNKRING D&V

Dr. Living stond oog in
oog met Kannibalen
en werd door hen
uitgenodigd voor het
diner.
De Kleuters A & B &
Mortsel-Dorp wisten
echter niet dat saign an ’t gerecht passief zouden deelnemen!
Bien, cuis‘t wel dat ze
hun beste beentje(s)
gingen voorschotelen
om met schattige
oefeningen de stoofpot
te willen ontwijken.
’t Was à point.

De Cadetten A Oude-God overgoten hun turngerecht met de
nodige alcoholische drank.
Het vurige nummer werd daardoor extra gesmaakt.

“Opgepast dat je niet te dicht tegen de Flambé
komt met je crème”, brûléerden we nog maar
zo er ontstond er wel een lekker dessertje.

TURNKRING D&V
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Bloody Mary! De Recreatieve wedstrijdgroep Cocketailden als haantjes en
kippertjes de voorste.

Ze turnden en
shaketen
vederlicht de
pluimen uit hun
gat.
’t Was duidelijk dai quir in een gestirrede Party blend terechtgekomen.

De Miniemen Oude-God
serveerden ons de specialiteit van
El Bulli.
De rode tafellakens vlogen door de
lucht en Olé stoelen op een hoop!

Een vervaarlijk leuke
opvoering waar je de
Cochones voor aan
je lijf moet hebben,
del Toro daarentegen…
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TURNKRING D&V

Pwiet…pwiet…pwiet….
“Opstaan”!!!
De Seniores waren
precies nog niet goed
uitgeslapen, doch al
prut-uit-hun-ogen-wrijvend,
ochtendgymnastiekten ze ’s avonds een
serieus verkwiekende
boterham uit hun
pyamamouwen.
En Danny is er …
tijdens de oefenstonden
toch moe van geworden.
“Ne koffie om wakker te
worden”?
“Zwart, geen suiker”!

Konnichiwa.
Ondel live dlumgeloffel
lijst een zen nummeltje
elf ten belge.

De Japannels en hun geisha’s
tulnden zeel gedisciplineeld en
zelfs Met stokjes velolbelden ze
hun schotel vool twaalf
plobleemloos.
Met alle Chinezen maal ni mé de
Cadetten B Oude-God!
TURNKRING D&V
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Ja lap! Dan nodigt men een gastgroep
van Satori Kwai Mortsel uit…. beginnen
die daar toch wel ineens een Food
fight zeker!
Ze chopten en choyden met demi-chefmessen en samoeraisauszwaarden

en ontweken vlijmscherpe aanvallen met
verfijnde en beheerste
verdedigingstechnieken.
Dejudo, ’t was een gevecht op het scherp van de messnede
want tai kwon door wel eens misgaan.

Kok Cop en ook kokkin Anook wilden
kokkerellen en brachten alvast wat water
aan de kook.
Snel verwarmend van deze kookdemonstratie, popten de bubbels
spectaculair omhoog.
Toen het kookpunt bereikt werd,

kookten de kokende
Juniores & AspirantSeniores ook, over
en riepen:
“Wij koken”!
Awel, ikook van koktentement.
24

TURNKRING D&V

Hallo, Pizzaphone?
De Miniemen Mortsel-Dorp
bestelden in de gauwte een full
option Gymnasticanummer.
De vloer daverde van deze

temperamentvolle uitbarsting. Et na gezien
dat dien toren daar zelfs wat scheef van is
getrokken?
Ze veegden het zeker niet aan de laars.

AGH Gymplus tapten dit jaar
uit een Nouvelle vaatje.
Dat je in een bescheiden
uitgeruste Cuisine
overheerlijke sateetjes kan
bereiden, is gebleken.

Allo kroket, Miche/in had zelfs
sterren tekort om aan dit meer
dan 3 SterreRestaurant te
geven. Sterreke prestatie!

TURNKRING D&V
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Pin da turnzakje van de Cadetten
Mortsel-Dorp zaten te gekke capriolen.
De M&M’s nestléden zich kleurrijk in de
toestellen.

De snoepertjes zetten volmondig
de tanden in hun nummer smar tie
chocolade pastillekes bleven daar
wel wat aan plakken.

Toen waren ze nog met 9…!
9 “kleine” Scholieren…die
kroeselden ambiancieus op het
strafa ritme ivoor de kust van
Afrika.
Bonjour micro, Nous mangeons
ene repas qui est heel spécial.
At je dat maar weet, ké de hele dag
gebakken.

Merci, daar krijg je geen drie maar
neger zoenen voor: xxxxxxxxx
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TURNKRING D&V

De jongens en meisjes van de Leiding waren ‘s zaterdags op
hun zondags gekleed.
Ze huppelden vrolijk en sprongen
gezwind rond en over de eettafels
en Picten nics liever dan een
schransfestijn mee.

Ne stapelendezotte Party die ze daar in elkaar
hebben koelgeboxt.

Als kers op de taart legden Turnkring & Kinemusikei hun
weight in de schaal. We watchten hoe ze door dik en dun de
calorieën uit hun lijf cholesterockenrolden.

Een heerlijk
suikerzoet
afgeroomd
dessertje dat echt
te vet was om de
avond mee af te
sluiten!

Je bent precies wat bijgekomen? Begin vanaf morgen maar
aan je dieet.
TURNKRING D&V
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De bindingsnummers deden ons
ook dit jaar weer watertanden.

Sappige tussendoor(denker)tjes die à la carte
werden gepresenteerd om de verschillende
gerechten aan elkaar te dresseren.

Ook bij Kinemusikei serveerden ze smakelijke gerechten.
Wat er daar precies op het menu stond, kan je lezen in hun
kookboek.
Het was wederom een show om onze vingers bij af te likken!
We hebben helemaal niet op onze honger moeten zitten.
Benieuwd wat ze volgend jaar gaan opdienen.
Sylvain Van Genechten
Is ‘t eten nog nie gereed!?
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TURNKRING D&V

Brevettendag 2012
Op zondag 22 april was er een grote opkomst van turn(st)ers in
turnhal De Sterre.

De ochtend werd ingezet met een algemene opwarming.
Door de grote opkomst ‘wel meer als 50 gymnasten’ werd de groep
verdeeld per leeftijd om zo een vlot wedstrijdverloop te hebben.
De oefeningen werden met veel
inzet uitgevoerd om zo het maximaal
aantal punten te behalen.
Het was dan niet onoverkomelijk dat
er hier en daar wel eens een teen of
een been geplooid werd dat dan als
kleine of grote fout werd
aangerekend.
De gediplomeerde juryleden corrigeerden de
oefeningen die de gymnasten turnden.
Ze gaven de nodige aftrek bij fouten en
bonussen bij extra’s.
Iedere gymnast(e) haalde het beste van
hem/haar naar boven om zeker een brevet en
zo mogelijk een podiumplaats te veroveren.
TURNKRING D&V
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Daguitstap 2012
Na een voormiddag hard werken was het tijd voor wat
ontspanning.
Door het minder goede weer was er een kleinere opkomst van
gymnasten.

Maar dit wil niet zeggen dat we
ons niet enorm goed geamuseerd hebben.
Van het slechte weer was er
dan ook al snel niets meer te
zien en maakten de wolken
plaats voor zon.

De vlotters werden naar
hartenlust gebruikt om
over het water te geraken.

Deze dag kwam helaas al snel tot zijn einde maar volgend jaar
staan we er weer om er een superplezante brevettendag van
te maken. Tot dan!
30

TURNKRING D&V

5 en 6 mei 2012:
Sporthal ‘Den Drab’ Mortsel
Het door de GymFed nieuw
opgezette wedstrijdcircuit
‘recreatieve toernooien’
kende dit jaar een enorm
succes. Deze competitie
wordt geturnd door
gymnasten die wekelijks tot
4 uur trainen. De
competitievorm en jurering
wijkt licht af van wat gekend
is bij het A- en B-niveau met
de bedoeling recreatieve
gymnasten ook de kans te
geven zich eens te meten op de wedstrijdvloer, in een individuele of
groepscompetitie. Meer hierover kan u vinden op de website van de
GymnastiekFederatie Vlaanderen (http://www.gymfed.be) , op onze eigen
website (http://turnkring.d-en-v.be) of vraag even na aan onze Recreajuryleden: Tom en Tinne De Weerdt.
Reeds lang op voorhand werden
plannen gesmeed om ook een Recreatoernooi naar Mortsel te halen en na

de organisatie van het Vlaams
Kampioenschap AG tijdens het
weekend van 31/3 en 1/4 achtte
niemand het nog voor mogelijk
(lees alles hierover op pagina 34-35
en op http://www.gymplus.be).
TURNKRING D&V
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Waar gaan de vrijwilligers vandaan blijven komen? Toch werd er een
oplossing gezocht en gevonden in de gezamenlijke organisatie door D&V
en Movimento van dit mooie evenement. Uiteraard is de GymFed mee
verantwoordelijk voor het goede verloop.
Er werd dus hard gewerkt om de vrijdagavond voor het toernooi de
verzamelde toestellen naar de sporthal te vervoeren en de wedstrijdvloeren klaar te maken. Er werd met een dubbele set gewerkt, dus alles
moest dubbel opgesteld worden.
Tijdens het weekend werden 350 gymnasten verwacht die in 5 wedstrijden, elk in hun categorie, zich konden meten. Organisatorisch werd
alles in goede banen geleid door Wouter Delva van Movimento en ‘onze’
Nele Boeykens met hun respectievelijke werkploegen. Nathalie van
Movimento nam deskundig de wedstrijdleiding op zich. Onze partnerclub
Gymplus leverde het 1-2-3 podium en vloerafbakening met promotiemateriaal. Tijdens het weekend kon ook lekker gesmuld worden van
hamburger,
cheeseburger,
hotdog of
pannekoek.
Een initiatief
van D&V dat
veel succes
kende bij de
hongerigen.
En Gerd
vertroetelde de
juryleden en
trainers weer met ontbijt of middagmaal. Liesbeth en Jan mochten alles
aan mekaar praten en deden dat ook
als volleerde professionals.
En de resultaten mochten er ook zijn.
Op 21 en 22 april hadden de Recreagymnasten zich al kunnen bewijzen in
Oostakker waar Joppe, Tiemen en
Jasper respectievelijk met brons, zilver
en goud naar huis kwamen.
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Op 5 en 6 mei traden voor D&V
volgende gymnasten aan: Tiemen,
Jasper, Dries, Jeroen en Joppe.
Tiemen behaalde in zijn reeks een
gouden medaille en Jasper, Dries,
Jeroen en Joppe mochten allemaal met
een zilveren plak naar huis. Proficiat
jongens, dit beloofd voor volgend
sportjaar!

Het was hard werken
dit weekend maar
iedereen kon na het
opruimen op
zondagnamiddag
met een voldaan
gevoel naar huis.
Een extra proficiat
ook voor onze
Recreajuryleden
Tom en Tinne die hun
vuurdoop met glans
doorstonden.

TURNKRING D&V

33

VLAAMS KAMPIOENSCHAP AGH TE MORTSEL
Zaterdag 31 maart en zondag
1 april hadden de Vlaamse
Kampioenschappen Artistieke
Gymnastiek Heren te Mortsel
plaats.
Onder kundige coördinatie van
Sven Leemans werd dit een
meer dan geslaagd succes. De
prima organisatie en de topaccommodatie werden zowel
door trainers als turners en juryleden gesmaakt. Ook het talrijk
opgekomen publiek deed mee
een duit in de spreekwoordelijke
zak om van dit weekend een
geslaagd turnfestijn te maken.
De jongens van Gymplus en
Deugd en Volharding zetten
vanzelfsprekend hun beste
beentjes voor.

Een stralende Joris Janssens
op de 2e plaats bij Beloften B

Bij de Benjamins A2 behaalde Robbe
Bernaerts een verdienstelijke 5de
plaats met 89,50 pt. Een ongelukkige
val bij de vloeroefening deed hem
de das om, maar wij zijn ervan overtuigd dat hij op het Belgisch
Kampioenschap binnen 14 dagen te
St.-Niklaas weerwraak zal nemen.
Bij de Benjamins A1 moest Wouter
De Langhe nog verstek geven wegens
een hielblessure, hopelijk kan hij zich
opnieuw verdedigen tijdens het
Belgisch.
Lander Hendricx op het hoogste
schavotje bij Juniors B
34

TURNKRING D&V

Een glunderende Pieter Weyn op
het hoogste schavotje bij Pupillen 1

Bij de Beloften B mocht Joris
Janssens het podium betreden,
hij behaalde de zilveren medaille
met 78,50 pt. Joris turnde een
puike wedstrijd en papa Bart
(voorzitter van Gymplus) was
zeker zo fier als de zoon toen hij
deze de zilveren medaille kon
omhangen.
Bij de Juniors B wordt het
blijkbaar een vaste gewoonte dat
Lander Hendricx op het hoogste
schavotje komt te staan, een
verdiende gouden medaille met
80,05 pt.
Zowel Lander als Joris, kom op mannen, nu naar het Belgisch.
Zondag stonden de Pupillenwedstrijden en de Benjamins C op het
programma.
Weer een geslaagde wedstrijd voor
Gymplus. Pieter Weyn kroonde zich
tot numero uno tij de Pupillen 1
met een score van 72,50 pt. Briek
Janssens behaalde de 7de plaats met
66,65 en Milo Patel turnde de 12de
plaats met 62,95 op 21 deelnemers.
Bij de Pupillen 2 turnde Rafaël
Streffer een 24ste plaats op 28 deelnemers met 67,25 pt.
Matthijs Collyn van Deugd en
Volharding veroverde bij de
Benjamins C de zilveren medaille
met 56,65 pt.
Alle deelnemers bedankt voor de
mooie wedstrijden en proficiat met
de behaalde resultaten.
TURNKRING D&V

Bij Benjamins C turnde Matthijs
Collyn zich naar de 2de plaats
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Hout creaties
maatwerk meubilair
vloeren deuren keuken badkamer
dressing
Tijdloos en eenvoud op maat

Dirk Ivo
Heuvelstraat 72
2530 Boechout
ivodirk@gmail.com
0473723295

Joledi
volleybal en damesturnen
Beste volleyballers en turnsters
Het einde van het sportjaar is weer in zicht. De competitie is
volledig afgelopen en binnen enkele weken zit het er ook voor de
recreanten en de damesturners weeral op.
Hopelijk heeft ook dit jaar iedereen zich weer geweldig geamuseerd
met het beoefenen van zijn favoriete sport.
Als eerste wil ik de jeugd feliciteren met hun welverdiende 3de
plaats in hun competitiereeks. Als bestuur zijn wij fier dat zo’n toffe
groep zich wekelijks wil inzetten om de wedstrijd te winnen.
Volgend sportjaar doen we er nog een schepje bovenop. Jullie
mogen dan aantreden in de scholierenreeks. Tim en Tinne gaan
jullie niet meer zien op de training maar we hebben ondertussen al
een volwaardige opvolgster. Smeer jullie beentjes maar tijdig in voor
het volgend seizoen want Laura heeft er zin in.
Ladies first.
Onze dames hebben een 6de plaats gehaald in hun reeks. Vorig
jaar was er kans op een promotie dus wat extra training voor het
volgend seizoen kan zeker geen kwaad.
Onze herenploeg in Sporta heeft het ook niet zo gemakkelijk
gehad. Zij zijn op de 10de plaats gestrand. Ook hier kan een extra
training geen kwaad. Volgend seizoen meer winnen, mannen!!!!!
Alleen zo kan je voor de titel gaan.
Als laatste competitieploeg hebben we onze herenploeg in de
Vriendenclubs. Zij eindigden knap op de laatste plaats in hun
afdeling. Ondanks hun laatste plaats wonnen zij wel de bekerfinale
in Vriendenclubs. Proficiat gasten, maar volgend jaar wel beter
scoren in de competitie, hé. Deze ploeg zal trouwens volgend
seizoen aantreden in Sporta, dus concurrentie voor onze andere
herenploeg.

JOLEDI
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De balkapoenen hebben zich dit jaar geweldig vermaakt onder
leiding van Kaat en Eline die spijtig genoeg volgend seizoen de
training niet meer hervatten. We zullen dus met een nieuwe leiding
aan de slag gaan.
Ook het bestuur van Joledi staat niet stil. Niet alleen de voorbereiding naar volgend seizoen is van belang. Ons verder bestaan
van onze club zijn ook onze zorgen.
Tim Follaets en Phillipe Van Hecke willen zich in ons bestuur
engageren om onze jeugdwerking verder op gang te trekken.
Al verschillende voorstellen liggen op de tafel en in september zal je
er zeker van horen.
Als laatste wens ik de recreanten en turnsters nog een goed einde
van dit sportjaar toe. Geniet van de vakantie en tot in september
voor een nieuw sportseizoen.
Aan iedereen: bestuur, leiding, coaches, ploegverantwoordelijken,
medewerkers en sympathisanten, bedankt voor jullie inzet in het
voorbije sportjaar.
Bart Verbraeken
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>Onze competitieploegen
Eindklassement
HEREN • 4de afdeling A • SPORTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dosko@Volkshuis 2
Don Bosco Hoboken VC
Sveka Schoten 2
Oxaco VC 2
Woka H3
WEK Loenhout
Sloep VC 2
Vojaka 1
Ampersand 2
Joledi
Volley Lint 5

20 16
20 10
20 10
20 8
20 5
20 5
20 2
20 4
20 3
20 2
20 1

3
4
4
2
5
3
2
0
3
1
0

0
1
1
3
1
4
3
2
0
2
0

1
2
1
0
3
1
4
3
1
0
1

0 0
2 1
2 2
2 5
3 3
1 6
2 7
2 9
5 8
4 11
4 14

59
51
49
41
42
39
31
26
25
19
9

6
21
21
29
34
35
47
46
45
50
57

58
46
45
35
35
33
22
19
18
13
4

0 0 53
1 1 46
2 3 39
3 2 40
3 2 40
2 5 32
2 5 33
3 9 21
2 11 14
3 12 11

12
22
26
27
28
34
36
41
51
52

49
39
34
34
33
26
25
16
8
5

DAMES • 5de afdeling B • SPORTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

JOH Volley
Volley Lint 5
Volley Niel
Sloep VC 3
VOS Reinaert 5
Joledi
Vlug Vooruit 2
WEK Loenhout 3
Fixit Wuustwezel 5
Osta Berchem 2

18 11
18 9
18 7
18 6
18 6
18 4
18 4
18 3
18 0
18 0

3
1
3
4
3
4
1
1
1
0

3
3
1
1
2
0
4
2
1
2

1
3
2
2
2
3
2
0
3
1

Verklaring kolommen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Gespeelde wedstrijden
Wedstrijden gewonnen met 3 - 0
Wedstrijden gewonnen met 3 - 1
Wedstrijden gewonnen met 3 - 2
Wedstrijden verloren met 3 - 2
Wedstrijden verloren met 3 - 1
Wedstrijden verloren met 3 - 0
Gewonnen sets
Verloren sets
Puntentotaal
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MEISJES • Cadetten Buiten Competitie • AVF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wavoc Waverse VBC 2
V.C. Herenthout
Joledi Mortsel
WOVo Malle
Boxx Fixit Kalmthout
Wavoc Waverse VBC 1
M Siks V.K. Blaasveld
Rijkevoc-Rijkevorsel
Vojaka Brecht
Vos Schilde

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

15
15
11
10
7
8
5
5
1
0

3
1
0
2
2
0
2
2
0
1

0 0
2 0
1 6
0 6
4 5
1 9
3 8
1 10
1 16
0 17

54
52
38
38
36
30
33
27
6
5

7
14
23
26
34
34
38
39
51
53

51
49
34
33
29
25
22
20
4
2

1
0
0
3
5

38
33
27
26
26

20
29
31
32
38

Verklaring kolommen
1
2
3
4
5
6
7
8

=
=
=
=
=
=
=
=

Gespeelde wedstrijden
Wedstrijden gewonnen met 3 - 0 of 3 - 1
Wedstrijden gewonnen met 3 - 2
Wedstrijden verloren met 3 - 2
Wedstrijden verloren met 3 - 0 of 3 - 1
Gewonnen sets
Verloren sets
Puntentotaal

HEREN • 1ste afdeling • KAVVV
1
2
3
4
5

Pannenhuiseke 1
‘t Schuurke
Meteoor
Sportief
Joledi

16
16
16
16
16

6
4
4
4
1

4
2
1
2
3

2
3
3
0
1

3
1
5
5
5

0
6
3
2
1

35
24
21
21
18

Verklaring kolommen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Gespeelde wedstrijden
Wedstrijden gewonnen met 3 - 0
Wedstrijden gewonnen met 3 - 1
Wedstrijden gewonnen met 3 - 2
Wedstrijden verloren met 3 - 0
Wedstrijden verloren met 3 - 1
Wedstrijden verloren met 3 - 2
Gewonnen sets
Verloren sets
Puntentotaal
JOLEDI Volleybal

Weer den Beker gewonnen!
Ze hebben het weer klaargespeeld, de mannen!!
Enkele wedstrijden tijdens het sportjaar waren niet
om over naar
huis te schrijven
bekercompetitie
hun mannetje. Ze
geluk dat de
de eerste match
waardoor ze
halve finale
hebben ze dan

JOLEDI Volleybal

maar in de
stonden ze wel
hadden wel
tegenstander in
forfait gaf
sowieso in de
zaten. Die
gewonnen met
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3-0 zodat een Joledi-herenploeg voor de vijfde keer de finale mocht
spelen.
Dat Pannenhuiseke 1 een waardige tegenstander is, zullen ze geweten
hebben want het was pas in de vijfde set dat de winnaar gekend was.
Proficiat heren!
In 2002-2003 heeft de toenmalige herenploeg de beker in de wacht
gesleept en de huidige ploeg heeft vorig seizoen en ook nu weer de
beker in ontvangst mogen nemen. Dit gebeurde tijdens de
kampioenenviering op 11 mei ll. waar ze in
de bloemetjes werden gezet.
Dit is voor de laatste keer want volgend seizoen zullen zij zich
aansluiten bij de Sporta-federatie.

Proficiat!
Het is al wel een tijd geleden maar in januari hadden
we onze wafeltjesslag. Er was één verkoper die er met
kop en schouder bovenuit stak, nl. Julien Daemen heeft
maar liefst 81 dozen verkocht!
Lise Wolters is ook een vermelding waard. Zij verkocht
16 dozen.
Iedereen die zich ingezet heeft om wafels te kopen of
verkopen is van harte bedankt voor hun inzet!
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Onze recreatieploeg van vrijdagavond heeft deelgenomen aan een
volleybaltornooi georganiseerd door Okra. Dit is hun verslag:

Nationaal Volleybaltreffen
in Sint-Gillis Dendermonde
vrijdag 27 april 2012
Ondanks de vele files waren onze vier Antwerpse
auto’s net op tijd voor het eerste fluitsignaal dat
de start aankondigde van het volleybaltornooi.
Wij, Antwerpen 1 en Antwerpen 2, beseften dat
wij als underdogs aantraden.
De start was nochtans fantastisch: 8-0, ja watte!
Maar vlug keerde het tij en moest Antwerpen 1 in
achtervolging.
Onze tegenstrevers ondervonden lastige wedstrijden,
de teams breachten spannende volleybal en als
Antwerpen 2 ‘n setje won, gaf dat ons ‘n morele
opsteker. Maar we hebben sowieso, zware tobbers
gehad.
Aan gejuich en aanmoedigingen geen gebrek, de
sfeer was optimaal, iedereen speelde en ondanks
onze ‘gehavende’ Antwerpse ploegen, waren allen
tip-top tevreden over deze toffe volleybaldag.
Wij duimen reeds voor volgend jaar: het 10de
Nationaal Tornooi.

JOLEDI Volleybal
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Vriendjesdag
bij de balkapoenen ...
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... en

pen training

bij de cadetten

JOLEDI Volleybal

45

Ze gingen voor de overwinning!
Jong tegen niet-meer-zojong, getraind tegen
ongetraind, ... Een
ongelijke strijd op
papier maar toch durven
de ouders de uitdaging
aangaan om tegen hun

dochters een
vcolleybalwedstrijdje te spelen.
En ja, de techniek
was bij de ouders
niet altijd zo best
en de afspraken
wie nu wel de bal moest
aanpakken waren ook
niet zo best gemaakt. En
dus viel er wel eens een
balletje op de grond.
Maar de inzet was oh zo
groot en dat maakte (bijna) alles goed.
De eerste set werd dan ook maar nipt met
26-24 gewonnen door de dochters. Dan moet de ouders de
moed even een beetje in de
sloefen gezonken zijn want, niettegenstaande de scheidsrechter
hun technische fouten iets meer
door de vingers keek dan die van
de dochters, verloren ze ook deze
tweede set met 25-18.
In set drie versterking voor de
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ouders en de sterke wil om het tij te keren. En opnieuw een heel
spannende set. Met het net op hoogte voor meisjes cadetten lukt
het enkele papa’s om een paar mooie punten te scoren en doen
de mama’s hun uiterste best in de verdediging. Maar helaas,
26-24 is opnieuw het resultaat in het voordeel van de dochters.

De wisselbeker hebben ze dus voor het tweede jaar binnengehaald. Maar de papa’s en mama’s willen absoluut de eer
redden en er wordt nog een vierde set gespeeld. Alleen, met al
drie sets in de armen en benen wil het in deze set toch niet meer
zo lukken en dan toch weer een 25-20 nederlaag.
Maar volgend jaar! Dan... hangen ze het net op herenhoogte en
gaan ze
misschien
wel bij
Joledi
Recreatie
oefenen...
Willy

JOLEDI Volleybal
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DAMESTURNEN
Hallo
Ik ben Katrien en geef sinds dit jaar elke donderdagavond
turnles aan een groepje vlotte, sympathieke en vooral fitte,
sportieve dames! Naast de wekelijkse conditie-, stretching- en
buikspieroefeningen is er ook tijd voor leuke variaties!
Zo
dansen
we soms,
spelen we
met de
ballen,
springen
we
touwtje
en zelfs
reisje
rond de
wereld
moet
kunnen.

Ja, je voelt het al, hier wordt
niet alleen hard gewerkt aan
het lichaam, maar we maken
ook tijd voor een babbeltje en
een grapje. Dus wie zin heeft
om ons groepje te komen
vergroten is zeker welkom!!
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Er wordt dus niet alleen hard gewerkt aan de conditie, met
veel dank aan de lesgeefsters, maar aan het einde van het
turnseizoen wordt ook aan ontspanning gedacht.

Zo werden de dames van dinsdagmorgen
uitgenodigd door Annemie voor een
gezellig samenzijn met een hapje en een
drankje. Bedankt, Annemie voor alle moeite
en Griet voor de lekkere taart, we hebben
ervan genoten!
Hopelijk kunnen we
nog genieten van
zomerse(!) dagen
zodat we in september er weer flink
tegenaan kunnen gaan.
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