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Voorwoord
Beste clubleden en medewerkers
Met nog een paar toffe activiteiten voor de boeg in diverse deelverenigingen, naderen we
stilaan de vakantie en zit ons sportjaar 2013 - 2014 er weer op. Ik hoop dat het een leerrijk en
prettig seizoen geworden is voor iedereen.
Zoals elk jaar proberen we niet te veel achteruit te kijken maar staat onze blik reeds gericht op
het volgende sportjaar en hoe we ons aanbod het best kunnen organiseren.

Dit uniek gebeuren wordt omgezet naar een permanent streven van bovenlokale besturen
zoals de provincie Antwerpen om G-sport te promoten en G-sporters te integreren in
sportclubs.
Wie hierover meer wil weten kan terecht op de verschillende websites van o.a. stad Mortsel
maar meer uitgesproken op http://www.special-olympics.be/nl/europese-spelen/
Ik wens iedereen nog een zonnige vakantie toe en voor onze studenten goede
examenresultaten.
Luc Follaets
voorzitter KMS vzw

De besturen van de deelverenigingen zijn dan ook reeds druk bezig met het samenstellen van
het programma en het zoeken naar de bijpassende begeleidingsteams. Zij zorgen er ook voor
dat de nodige ondersteunende bestuurs- en medewerkersploeg klaarstaat.

Bijna vakantie

Bij deze wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het verleden, het heden en hopelijk
ook de toekomst. Vrijwilligers zijn goud waard, zonder hen bestaat het clubleven niet.
Belangeloze inzet is geen evident gegeven en de prioriteiten bij de besteding van de schaarse
vrije tijd liggen vaak elders.
Het op peil houden van goed samengestelde medewerkersploegen zal dan ook een focus
punt zijn voor het volgende sportjaar zodat we continuiteit en een kwaliteitsvol aanbod kunnen
waarborgen.
Graag had ik ook nog een woordje gezegd over de Special Olympics. België is het gastland
voor deze Europese Zomerspelen die om de 4 jaar georganiseerd worden.
In tegenstelling met de Paralympics waar vooral atleten met een lichaamlijke handicap aan
bod komen, zijn deze spelen gericht op atleten met een verstandelijke handicap.
Deze spelen hebben plaats van 9 to 20 september en starten met het aansteken van het
Olympisch vuur in Griekenland op 3 september. De fakkel zal tussen 9 en 13 september
verschillende steden in Belgie doorkruisen waaronder ook Mortsel, om uiteindelijk het
Olympisch vuur te ontsteken tijdens de openingsceremonie op de Heizel op 13/09 in de
namiddag.
Mortsel, Hove en Lier stellen zich op als gastregio voor de Litouwse delegatie en staan in voor
de huisvesting en ondersteuning van de atleten, familie, coaches en begeleiding.
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Werkten mee aan deze Heraut
Yves Adriaenssens | Bart Carmen | Dries Carmen | Gerd Clijsters | Erik Cop |
Helga Deuvaert | Luc Follaets | Sven Leemans | Jan Liekens | Charlotte Poppeliers |
Lily Roels | Annemie Urbain | Jeroen Vande Casteele | Danny Winkelmans |
Bart Verbraeken | Sven Wolters | Willy Wolters

i

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 vzw
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Personalia

Turnkring D&V

LISA werd geboren op 21 mei 2014. Zij is het dochtertje
van Benny Verbraecken (turnleider AGH) en
Marijke Verbueken.
Wij wensen hen van harte proficiat!

turnkring.d-en-v.be
Beste clubgenoten
De grote vakantie lonkt. We merken het aan het mooie weer, de langere
dagen, de luchtigere kledij. EN aan ons sportjaar dat ook langzaamaan ten
einde loopt.

Jacqueline Schelfhout, echtgenote van Rik Holvoet
(Turnkring D&V Blijf-Fit) overleed op 5 februari 2014.
Op 9 maart 2014 overleed Dirk Van Berckelaer, broer
van Marc Van Berckelaer (Turnkring D&V Seniores) en
schoonbroer van Anouck Tuerlinckx (turnleidster).
Frans Verhaegen overleed op 17 maart 2014. Hij was
de schoonvader van Paul Vertongen (bestuurslid Turnkring D&V) en grootvader van
Michiel Vertongen (turnleider).
Op 3 april 2014 overleed Roger Ceuppens, schoonbroer van Jan Liekens. Roger was
lang lid van Turnkring Deugd en Volharding en was mede één van de betere AGH-turners,
zowel bij de scholieren als bij de juniores, in het begin van de jaren ’60. Roger was ook
één van de 5 leden van de groep ‘Knock Abouts’ die van 1959 tot 1965 optraden zowel
in binnen- als in buitenland. Hij bracht met zijn ongelooflijke reeks flik-flakken menig
meisjeshoofd op hol, de oh’s en de ah’s waren toen niet te tellen. Deze Knock Abouts
brachten een nummer met acrobatische sprongen en acrobatische standen op een
clowneske manier.
Christiane Beckers (Joledi Volleybal Recreatie) nam op 13 mei 2014 afscheid van haar
zus Maryse Beckers. Zij was pas 44 jaar oud.
Op 69-jarige leeftijd overleed Robert Wuyten (ex-medewerker Turnkring D&V) op
28 mei 2014. Hij is de vader van Gert Wuyten (ex-turnleider Gymplus).
Wij bieden de families onze innige deelneming aan.

We hebben in de afgelopen maanden zeker niet stilgezeten met tal van
activiteiten voor onze gymnasten jong en ouder, en hun leiding. Herinner je je
nog de fantastische turnshow met het unieke decor van boeken en literatuur?
Onlangs nog organiseerde onze kring samen met de zustervereniging
Movimento een recreatoernooi toestelturnen in sporthal ‘Den Drab’. En
het ging niet alleen om turnen. Voor de aanwezigen zeggen de woorden
pannenkoek, hamburger en hotdog waarschijnlijk meer. Bedankt iedereen
voor jullie inzet, van wedstrijdgymnast tot broodjessnijder.
Deze korte schets geef ik maar even mee om aan te tonen dat in het
verenigingsleven voor ieder met een sportieve ingesteldheid wat te rapen valt.
Klein of groot, dik of dun, sterk of minder sterk, met veel of weinig tijd: voor
ieder hebben we wel een job achter de hand.
Maar ook voor jong en oud! Vaak vergeten we de jobs ‘achter de coulissen’.
Ouders die de turnkring ook kunnen helpen door enkele uurtjes van hun vrije
tijd op te offeren voor de ganse groep.
Wist je dat zonder medewerkers aan het licht en het geluid het toch maar een
saaie show zou zijn?
Wist je dat we al jaren mogen rekenen op afdelingsverantwoordelijken die wat
administratie voor onze leden in orde brengen?
Wist je dat voor onze werking inderdaad geld nodig is? We kunnen rekenen
op subsidies maar iemand moet er wel het papierwerk voor doen.
Wist je dat het bestuur elke maand samenkomt om de werking van de
turnkring te bespreken, acties op te volgen en nieuwe acties te lanceren?
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Turnkring D&V
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Wist je dat onze materiaalverantwoordelijken regelmatig het turnmateriaal
inspecteren en repareren om ongelukken in de lessen te vermijden?
Een turnkring is er in de eerste plaats voor de gymnasten, maar zonder
omkadering hebben we helaas geen kans op overleven. Daarom lanceer
ik een oproep aan alle Turnkring D&V-sympathisanten, maar vooral naar u:
ouders. Meld je aan als medewerker en WIJ BEZORGEN JE DE JOB VAN
JE LEVEN. Je aanmelden kan via onze site, via mail of spreek gewoon de
verantwoordelijke of trainers aan.
Lig je dus binnenkort op je luchtmatrasje te dobberen op de Middellandse
Zee, genietend van je welverdiende vakantie, denk eens na of je niet die
enkele uren per maand kan missen om Turnkring D&V mee te helpen groeien
als echte en hechte Mortselse turnvereniging. Honderden deden het je voor
(sinds 1920), nu is het aan jou om je steen(tje) bij te dragen.
Via deze weg wil ik deze keer speciaal bedanken voor hun hulp en steun:
Paul, ons nieuwste raadslid in het bestuur en Tom en Tinne, enthousiaste
ouders en een voorbeeld voor velen.
Blijf vooral plezier hebben in wat je doet voor de club!
Bart Carmen
voorzitter Turnkring Deugd en Volharding
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Turnkring D&V

Dit sportjaar zijn er 3 jongens van Gymplus gestart in de topsportschool
te Mechelen. Zij turnden oorspronkelijk onder leiding van Pieter Van
Regenmortel en Benny Verbraecken te Mortsel. Wij vonden dat deze
toptalenten ook een interview verdienden en hebben hen daarom
enkele vragen gesteld.
 Wat was je beste wedstrijdresultaat het voorbije jaar?
Pieter Weyn: Het Belgisch kampioenschap. Daar behaalde ik een
mooie 6de plaats.
Briek Janssens: Tweede plaats op het Vlaams kampioenschap.
Milo Patel: PV 1. Ik behaalde daar de 12de plaats met 71 punten.
 Wat is het leukste aan je nieuwe school?
Pieter Weyn: In het begin vond ik mijn nieuwe school niet zo leuk. Nu
heb ik veel nieuwe vrienden gemaakt. Op de speelplaats knikkeren we
vaak. Nu vind ik het er super!
Briek Janssens: De speelplaats.
Milo Patel: Mecano op de speelplaats. Dit is een soort klimrek.
 Wat is het leukste turnmoment van het voorbije seizoen dat je je
nog herinnert?
Pieter Weyn: De turnshow van D&V. Die was juist na de wedstrijd.
Briek Janssens: Toen ik op het podium stond tijdens het Vlaams
kampioenschap en ik mijn zilveren medaille kreeg.
Milo Patel: Gymania.
 Op welke beweging die je dit jaar nieuw geleerd hebt, ben je het
meest trots?
Pieter Weyn: Moy uit handstand (aan de brug).
Briek Janssens: Streksalto van de rekstok.
Milo Patel: Streksalto van de rekstok.
 Welke beweging wil je volgend jaar graag kunnen?
Pieter Weyn: Homna (aan de ringen) en kleine reus (aan de brug).
Briek Janssens: Reuzenzwaai-dubbele salto van de rek en rondat-fliktemp-flik-salto hele schroef.
Milo Patel: Kodi in de trampoline.
Turnkring D&V
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Aantal: 13

Meisjes: 5

Jongens: 8

Turners: alle kleuters door elkaar
 Leukste toestel? Trampoline.
 Minst leuke toestel? Als ik geen tikker mag zijn bij het spelletje
op het einde van de les. Of als ik dan te moe ben!
 Leukste opwarming? Als vliegtuig tussen de gebouwen
vliegen of gewoon heel hard lopen.
 Wat vind je van je leiding: Keeeeiiiiii tof!!
 Favoriete D&V-activiteit: Turnshow en toen de Sint er was.
(Red.: Vriendjesdag)
 Jaardoel: Veeeel turnen!
Trainers: Rikki & Stef
 Leukste toestel? Rekstok, zegt Stef.
 Minst leuke toestel? Rekstok, zegt Rikki.
 Wat vind je leuk aan je groep: Het is een enthousiaste,
levendige groep die steeds de oefeningen juist proberen uit
te voeren. Het is altijd super leuk als ze uiteindelijk een
beweging beethebben.
 Favoriete D&V-activiteit: Vriendjesdag.
 Jaardoel: De beginselen van brug en rek aanleren.
Verantwoordelijke:
Marika Mertens
Dit groepje gemotiveerde,
vrolijke kleuters heeft een
toffe interactie met beide
trainers. Een uurtje toekijken
is altijd leuk, ik geniet ervan
hun turnvorderingen te zien!
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Aantal: 14

Meisjes: 5

Jongens: 9

Turnster: Lorelein Winkelmans
 Leukste toestel? Plint, handstand eraf doen is superleuk.
 Minst leuke toestel? Vooruit koprol, dat is gewoon niet leuk!
 Leukste opwarming? Met het huisje, dan mogen we op de
valmat springen.
 Wat vind je van je leiding: Heel leuk en heel lief.
 Favoriete D&V-activiteit: Turnshow, dan mogen we laat
opblijven.
 Jaardoel: Borstomtrek, want dat kan ik nog niet zo goed.
Trainers: Sarah & Anouck
 Leukste toestel? Airtrack, daar kan je leuke reeksen op springen.
 Minst leuke toestel? Grond, omdat kleuters hier nog niet zo veel
mogelijkheden hebben. En paard, dat kunnen wij zelf niet eens!
 Wat vind je leuk aan je groep: De fantasie maakt het lesgeven aan
deze groep zo leuk! Wij doen berenrollen (koprol voorwaarts),
over krokodillenwater stappen (evenwicht op de balk),
draaien rond de takken van de bomen (borstomtrek), …
 Favoriete D&V-activiteit: Turnshow(Sarah) & turnkamp(Anouck)
 Jaardoel: Alle kleuters meegeven dat turnen echt leuk is!
Verantwoordelijke:
Marika Mertens
Ze zijn enthousiast,
werken goed samen,
zijn behulpzaam waar
gevraagd, steeds
nieuwsgierig en altijd
beleefd.

Turnkring D&V
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Aantal: 19

Meisjes: 12

Jongens: 7

Turnster: Lena Van den Branden
 Leukste toestel? Bok. Tussen-de-steun lukt me al soms.
 Minst leuke toestel? Springplank! Of misschien toch niet
want die heb ik nodig voor mijn tussen-de-steun.
 Leukste opwarming? Met de banken. En Tikkertje? Oh jaaaa,
maar dat doen we pas op het einde van de training!
 Wat vind je van je leiding: Super tof, ze geven heel goed les.
Stijn is ook erg grappig, hij is een echte babbelkous!
 Favoriete D&V-activiteit: Op de turnshow de show stelen!
 Jaardoel: Overslag! (Red: Op dit moment verslikt de leiding
zich!) En salto voor en achter op trampoline.
Trainers: Felix, Sarah en Stijn
 Leukste toestel? Sprong. Op deze leeftijd heb je op dit toestel
veel speelse mogelijkheden met een goede opbouw.
 Minst leuke toestel? Brug. zegt Sarah. Ik kan dit mannentoestel echt niet!
 Wat vind je leuk aan je groep: De combinatie van grappig,
aangenaam, schattig en druk. Ze geven zelfs live dansoptredens! Bijvoorbeeld: ‘pesten is niet cool!’
 Favoriete D&V-activiteit: Turnkamp, 1 week dolle pret met
iedereen samen!
 Jaardoel: Borstomtrek aan de rekstok
en salto voorwaarts met hulp.
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Aantal: 14

Meisjes: 4

Jongens: 10

Turnster: Ellen De Cauwer
 Leukste toestel? Paard, omdat het mijn lievelingsdier is.
 Minst leuke toestel? Klimrek, ik vind dat meer om op te spelen.
 Leukste opwarming? Hockey, in ploeg opwarmen is altijd
leuk. Zeker als het buiten met goed weer kan.
 Wat vind je van je leiding: Leuk, ze geven goed les.
 Favoriete D&V-activiteit: Jeugdnamiddag. Dan gaan we
meestal zwemmen en dat doe ik supergraag.
 Jaardoel: Mijn doel is elk jaar meedoen aan de turnshow.
Dit jaar kan dus al niet meer stuk!
Trainers: Toon & Charlotte
 Leukste toestel? Brug. Dit toestel is altijd een uitdaging,
bovendien leren we hier zelf vaak nog veel van bij.
 Minst leuke toestel? Grond, dan moeten we op onze knieën
gaan zitten en dat is allesbehalve aangenaam!
 Wat vind je leuk aan je groep: Deze energieke groep zit vol
positieve verrassingen. We hebben een erg leuk jaar achter
de rug. Hopelijk vonden zij het even fijn als wij!
 Favoriete D&V-activiteit: Turnkamp
 Jaardoel: We hopen dat ze allemaal iets hebben bijgeleerd en
volgend jaar met veel enthousiasme terugkomen!

Turnkring D&V
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Aantal: 22

Meisjes: 12

Jongens: 10

Turnster: Malena Vlieghe
 Leukste toestel? Sprong op de plint, want dat kan ik goed.
 Minst leuke toestel? Rekstok, dat kan ik dan weer niet goed.
 Leukste opwarming? Op muziek!
 Wat vind je van je leiding: Leuk, maar dan soms ook weer
niet zo leuk als ze te streng zijn.
 Favoriete D&V-activiteit: Turnkamp!
 Jaardoel: Beter worden!
Trainers: Mitch, Daan, Bert
 Leukste toestel? Brug met zijn ontelbare mogelijkheden.
 Minst leuke toestel? Ringen, omdat we er zelf maar een
kleine voorkennis van hebben.
 Wat vind je leuk aan je groep: Fantastisch dat ze altijd zo actief
zijn. Bovendien zitten er ook echte grappenmakers tussen!
 Favoriete D&V-activiteit: Turnkamp… Uiteraard!
 Jaardoel: Zoveel mogelijk kindjes leren turnen… Uiteraard!
Verantwoordelijke: Gerd Clijsters
Het is een lawaaierige, maar gezellige bende. Het heeft de leiding
dan ook bloed, zweet en tranen gekost om de lessen in goede banen
te leiden, maar vooruitgang in hun turnen is er wel degelijk! Het
jaar is omgevlogen, maar elke week heb ik hier met plezier gezeten.
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Aantal: 7

Meisjes: 6

Jongens: 1

Turnster: Marit Govaerts
 Leukste toestel? Balk, want ik vind evenwichtsoefeningen
leuk. Bij de vraag of ze niet veel van de balk sukkelt, antwoordt ze
met een leuke woordspeling: Dat valt mee!
 Minst leuke toestel? Als ik moet kiezen…ringen!
 Leukste opwarming? Handbal waarbij de goal een open plint
is. Plintenbal! (© Copyright Erik)
 Wat vind je van je leiding: Grappig, bijvoorbeeld als we even
rusten, roept Erik: “We zijn geen voetballers eh!!“
 Favoriete D&V-activiteit: Turnkamp! Vooral alle
avondspelen, dat is zo een beetje van alle sporten.
 Jaardoel: Rol op de balk. En salto met de trampoline als het moet!
Trainer: Erik
 Leukste toestel? Brug! Hierop kan je leuke dingen aanleren
die eigenlijk niet zo moeilijk zijn.
 Minst leuke toestel? Dat bestaat niet!
 Wat vind je leuk aan je groep: Leuk dat er maar 7 zijn, zodat
we intensief kunnen trainen. Maar ook minder leuk want
hoe meer zielen hoe meer vreugde!
 Favoriete D&V-activiteit: Turnshow & turnkamp. In beide
activiteiten kan creativiteit de vrije loop gaan.
 Jaardoel: Salto voorwaarts, maar dat hoeft niet persé dit jaar.
Mijn motto is: kwaliteit boven kwantiteit!

Turnkring D&V
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Aantal: 20

Meisjes: 4

Jongens: 16

Turner: Matthijs Luyckx
 Leukste toestel? Ringen. Ik zou graag kruishang kunnen, maar
dat lijkt me te moeilijk en dan moet je bv. op je eten letten.
 Minst leuke toestel? Paard, al een geluk doen we dat niet vaak.
 Leukste opwarming? In groep met veel competitiviteit!
 Wat vind je van je leiding? Goed, niet te streng. We zijn erg vrij
dus kunnen zelf veel uitproberen.
 Favoriete D&V-activiteit: Turnkamp. De triatlon en het
airtrackglijden zijn schitterende klassiekers!
 Jaardoel: Dubbel gestrekte salto in de maxitrampoline.

:LVWMHGDW«

 HULQRQ]HWXUQNULQJNOHXWHUVURQGORSHQHQZH
KLHUKHHOILHURS]LMQ"
 ZH PHW RQ]H WXUQNULQJ KHW 4*\P ODEHO
SUREHUHQWHKDOHQ"'LWODEHOEHZLMVWGDWZHHHQNZDOLWDWLHIVWHUNH
FOXE ]LMQ ZDW RQV H[WUD VXEVLGLHV RSOHYHUW ZDDUPHH ZH
ELMYRRUEHHOGQLHXZHWRHVWHOOHQDDQNRSHQ"
 MH ]HNHU VQHO PRHW LQVFKULMYHQ YRRU RQV EDQJHOLMN IDQWDVWLVFK
NDPSRPGDWZHELMQDDDQRQ]HPD[LPXPYDQ]LWWHQ"
 GLWNDPSpFKWpFKWpFKWEDQJHOLMNIDQWDVWLVFKLV"

Trainers: Sven & Charlotte
 Leukste toestel? Tumbling/fasttrack.
 Minst leuke toestel? Ringen. zegt Charlotte. Ocharme Matthijs!
 Wat vind je leuk aan je groep: Met deze pubers kan je echt goed
lachen. Ze proberen heel veel nieuwe bewegingen uit.
Sommigen doen ondertussen al bijvoorbeeld tripel salto!
 Favoriete D&V-activiteit: Turnkamp. Eén zotte vakantiesfeer
waarbij je alle kinderen beter leert kennen.
 Jaardoel: Nog meer en moeilijkere bewegingen aanleren!

 KHW VSURQJSDDUG LQ  ZHUG YHUYDQJHQ GRRU GH µSHJDVXV¶
RPGDW PHQ VWHHGV PRHLOLMNHUH VSURQJHQ WXUQGH HQ KHW
VSURQJSDDUGGDDURPWHRQYHLOLJZHUG"
 µSHJDVXV¶HHQJHYOHXJHOG
SDDUG LV XLW GH *ULHNVH
P\WKRORJLH"
 RQ]H WUDLQHU 0LFKLHO RS
GLW JHYOHXJHOG SDDUG HHQ
µ\XUFKHQNR¶NDQ"
 KHWVXSHUPRHLOLMNLVRPXLWWHOHJJHQZDWHHQµ\XUFKHQNR¶LV"
 GH JURRWVWH MRMR RRLW  PHWHU HQ  FHQWLPHWHU KRRJ ZDV HQ
NLORZRRJ"
 ZLMHHQFOXEOLHGKHEEHQ"%HQLHXZG"2SRQ]HZHEVLWHNDQMHGLW
OLHGEHOXLVWHUHQ=LQJDOYDVWPHWRQVPHH
 HUHHQQLHXZWUDLQLQJVSDNLQGHPDDNLV"
 GH]H+HUDXWGHGLNVWHXLWJDYHLVWRWQXWRH"
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Leesvoer van turnshow 20l4
Metershoge boekenzuilen bladwijzerden ons de
weg naar een D&V-bestseller van formaat.
Via mooie staaltjes boekvouwkunst en het
Gulden Boek, begaven we ons filosofisch naar
het bureautje waar onze tickets werden getypt.
Langsheen
een steegje
van 3,9 ton
oud papier
wurmden
we ons
tot in het
midden van
het sporthalverhaal alwaar we een zicht kregen op het
fluwelen Bigboek.
Daar zat een bundel hoogstaande Literatuur in verborgen.

De hoofdredacteurs Tom en Bart vertelden ons
over de verhaallijn die de Turnkring volgt en in welke
richting ze de inkt laten vloeien.
Ze waren zo nobel om prijzen te geven aan
de schrijvers die al 5, 10, 15, 20, 25 of 30
meesterwerkjes hebben afgeleverd.

Toen dat vertelseltje bijna uit
was, ontwaakten de Kleuters B
De Perenpit & B Mortsel-Dorp.
Als volleerDe zandmannetjes
strooiden ze plezante oefeningetjes
in het rond wat ons aan het
dromen bracht.

De fantasystische kronieken die door
AGH Gymplus & Gymfed werden geschreven,

gingen van uitstekende basis Nar sublieme
moeilijkheid.
’t Is ni aan alle turners gegeven om op dit
niveau te presteren.

De Cadetten B Mortsel-Dorp konden niet
blijven stilzitten in hun schoolbank.
Ze turnden het zo beestig uit dat de
meesters er the wall van opliepen.

Om de leerlingen de les te spellen, kregen ze
een prefecte nota in hun agenda: Straf-werk
van heel de klas!

Het zou een behoorlijk belezen avond worden, daarom werden er voor de Kleuters
A De Perenpit & A Mortsel-Dorp alvast schattige Verhaaltjes voor het slapengaan
voorgelezen.

De Miniemen Mortsel-Dorp jaagden ons door
het bos.
Maar publiek, u hebt zo’n grote ogen?
Dat is om beter te kunnen zien.
En u hebt zo’n grote oren?
Dat is om beter te kunnen horen.
18
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En u hebt zo’n grote mond?
Dat is omdat die wijd open stond van verbazing van wat de
Roodkapjes uit hun turnmandje haalden.
De boze wolfkes (waarvan naar ’t schijnt 1 echte!) waren
helemaal zo kwaad nog niet en hapten zich een weg door het
lekkere nummer.

Thriller ende beef want van deze nightlectuur komen zeker de
haren in je nek overeind.
Zij kwamen er echter niet helemaal zonder kleerscheuren vanaf.

Muisstil piepten we in het volgende boek...

Een Trio jonge meiden volgden elkaar
op met verbluffend mooie turndelen.
Logiesch dat daar heel wat trainingsuren
aan voorafgaan.
Als Ge Die van Gymplus aan het werk
zag, spreekt het boekdelen dat we daar
het laatste nog niet van gelezen hebben.

Geronimo, sta Stil! ’t Onderste van hun tong lieten de Miniemen Lusthovenlaan zien.
Enof ze kaas hadden gegeten van de turnsport. ‘k At het in de gaten hoe ze speels langs de
beklemmende vallen keesden.

Een sterk staaltje vol vermoeden dat ze
nog een vervolg in de pen hebben zitten.

Miljonairdedju, er gaat hier precies een decadent feestje beginnen!
Er werd big gespendeerd in
het inoefenen van de jazzy
danspasjes.

Wil je op de hoogte blijven
van mode, gezondheid,
beroemdheden e.d. in
de Street? Dans moet
je je abonneren op de
Cosmopolitan.

Charles stond Ther bij en
vond het great swingen.
De prestigieuze mister
Gatsby had kosten nog
moeite gespaard om de
Seniores in het sjiek te
steken.

Al shakend schudden de
Andiamo-meiden een trend
settende Demo ten tonele
die mag gaziene worden.

Terwijl wij onze nagels afbeten,
beten de Aspirant-Seniores en
Juniores zich gelijk zombies
angstaanjagend vast in een griezelig
goed nummer.
20
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Tijdens de Poëtische Pauze zetten Peterke en Pol de juiste Toon door enkele gedichtjes
voor te dragen.
Wie zich moest ontdoen van een (Vinkeveense?) plas, kreeg een portie geschreven rijmpjes
voorgeschoteld.
Turnkring D&V
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O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?
En zo bleef die Julia maar doorbabbelen.

Willy wel of nie geteletijd
machiend worden naar een
van der Steengoed avontuur?

De Capulets en
Montagues Ham let
wel wat gehad met
die 2 tortelduifjes.

Als si do nie wil, schanuldelijk!
Bon, heide ’n kans gehad om
mee te doen met de Suskes
en Wiskes.

De Recreatieve
wedstrijdgroep
wierp zich in een
wondermooie strijd
waar, in tegenstelling
tot het toneelstuk,
enkel winnaars
overbleven.

De Cadetten A Sint-Lutgardis
staan met strip op nummer 1
van de getekende boekjes.

De Cadetten Abracadabra Lusthovenlaan perzischte betoverende oefeningetjes uit hun
hoge hoed.
We zagen
Oosterse
magie die
op een
hand
geknoopt
tapijtje
werd
tentoon
gesteld.
Ala din sprookjes gelooft, verteller het verder. Oké, ik sul tan iedereen zeggen.

Total geëmancipeerd en vol devotion
dansten de hippe meiden van Fitopia
hop naar een krachtige performance.
Wij sloegen steil achterover van
bewondering.
De rappe moves werden met stijl
en loepzuiver (met grote ‘Elle’)
uitgevoerd.
22
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Normaal balken ze in Een. Wei
zagen deze ezels zich echter
langs en over een bruggetje
waaghalzen .
Onze muil viel open van al die
spectaculaire bokke, euh…
ezelsprongen.
Koppig trokken ze de ene na
de andere oefening uit hun
mouw.
Donk, I ej ore van een ezel in deze pagina gemaakt om herkenbaar
te zijn.

Tumbling Gymplus liet zien dat zij perfect tussen de lijntjes kunnen turnen.
Wervelend Schoon
schreven de soepele
doch vormgespannen
schrijfstokken verschillende
handschriften op die ene
regel.
Hun schrift bleek wel
een beetje te klein om alle
oefeningen in te kunnen
noteren.
Turnkring D&V
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20 Apostelen cruiseten door De Bijbel en stonden stil bij enkele belangrijke momenten.

Maar om die Hiërogliefen te ontcijferen moet je wel moeite doen:
http://www.discoveringegypt.com/hieroglyphic-typewriter.html

Onze Vader,
die van in de
hemel zijn
Cadetten B
Sint‑Lutgardis
& Scholieren
in het alziend
oog hield,
zag dat het
goed was en
gaf dan ook
Zijn zegen.

Daar moet ik toch geen tekeningske bij maken, hé? Of toch…

Hij galmde: “Djeezus, ga in vredesnaam nog maar
wat door met dergelijke niet misse vieringen. Amen.”

Hoog tijd voor een nummerke.
Meer bepaald nr. 18 (+).
3 zwoele nymphomanes van Gymnastica
Oud-Turnhout deelden duidelijk de lakens
uit in deze Kamasutraanse bedlectuur.
Ze brachten zichzelf en ons naar
het hoogstepunt met een verleidelijk
oogstrelend avontuurtje.

Toetanchamon nam als
een ware architect de
Leiding om zijn piramides
te bouwen.
Ingewikkelde oefeningen
werden in een mummie
van tijd uit de doeken
gedaan en op ons
netvlies gebeiteld.
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En toen, beste kijkbuiskinderen, bladerden we naar Het laatste hoofdstuk in de gazet.

Met alle leden van de Turnkring werd er ritmisch gepropt, geklopt en gescheurd dat het een
lieve leeslust was.
Meneer De Uil was zo onder de indruk van dit wervelende eindnummer dat hij zijn verendek
achterstevoren had gekamd… of is dit een fabeltje?

Om al deze papieren bij elkaar te
binden, hielpen enkele geletterden
ons aan vrolijke, dramatische,
doordenkende en memorabele geheugensteuntjes.

Tenslotte kwam er een varken met ne lange snuit en het verhaaltje is uit.
Einde.

De boekenwurm
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Onze turnkring organiseerde samen met
Movimento in het weekend van 3 en 4 mei
een Recreatoernooi. Van hamburgerplaat tot
rekstok, van juryleden tot loopmeisjes… wij
zorgden voor alles! Maar natuurlijk niet zo
belangrijk als de geweldige prestaties van
onze eigen gymnasten. Na verloop van dit toernooi heeft onze
Recre@-groep een leuk gedichtje in elkaar gestoken:

?

Knikkende knieën, afgebeten nagels en een slapeloze nacht,
dat hadden de gymnasten niet verwacht.
De toestellen klaar en iedereen paraat,
ook de trainers in perfecte staat.
Vele medailles werden veroverd,
iedereen was helemaal betoverd!
Na een hele dag leveren van prestaties,
kregen ze vele traktaties.
Hamburgers en hotdogs in het kraam,
waar D&V en Movimento een heel weekend hebben gestaan.
Ben je nu 1, 2, 3 of 4, bij de recrea heb je altijd plezier!

Wij als trainers zouden graag Jelle, Toon, Jasper, Dries, Emma,
Maité, Axelle en Lise een dikke proficiat wensen met de behaalde
resultaten. Jullie hebben er hard voor getraind en jullie beste
beentje voorgezet.
Goed gedaan!
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Brevettendag 2014

Daguitstap

Op zondag 18 mei stond de leiding al vroeg paraat in turnhal De Sterre om de leden te
ontvangen die meededen aan de brevettendag.
Zo’n 50 kinderen hadden zich wekenlang voorbereid om een brevet te bemachtigen en de
top 3 van elke groep kreeg natuurlijk een medaille.

Na de prijsuitreiking konden ze naar het Zilvermeer vertrekken. Met zo’n 25°C en ongelofelijk
veel zon genoten ze van een leuke namiddag.
Na een picknick op het gras konden ze
in het water duiken (hoewel sommigen
het water wel heeeeel koud vonden), van
de glijbaan roetsjen of vlogen, en spelen
in de speeltuin.

Na een algemene opwarming werden de leden verdeeld in leeftijdscategorieën. Hierna zagen
we miniemen, cadetten, scholieren, één junior, de recreatieve gymnasten en Gymplus zich
voorbereiden om hun beste beentje voor te zetten.
Op de tribunes zaten ook ouders die kwamen supporteren voor hun liefste spruiten.
Allemaal deden ze hun best om de oefeningen, die ze trouwens helemaal vanbuiten moesten
leren, op hun allerbest uit te voeren.
Na het groeten van de jury begon hun oefening. Af en toe
vergaten ze hun tenen te strekken en hier en daar was er wel
eens iets dat misliep.
De jury bekeek dit aandachtig
en gaf hen punten op de
uitvoering.
Roetsjen van de glijbaan

De jury keek af en toe
wel streng,

Genieten van de zon

maar de oefeningen
mochten er zijn!

Nadat alle oefeningen afgelopen
waren, begon de leiding snel alles
uit te rekenen. De kinderen werden
verzameld op de vloer en wachtten
vol spanning op de uitslagen.
Dan het moment waarop iedereen
aan het wachten was:

d e p r i j s u i t re i k i n g !
De top drie van elke groep mocht
plaatsnemen op de rode blokken
van de turnhal en werden hartelijk
gefeliciteerd met een medaille.
Uiteindelijk hebben alle kinderen
mooie punten verdiend en konden
ze met een grote glimlach hun
diploma mee naar huis nemen.

Een dikke PROFICIAT!
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Alle miniemen samen op de foto

Spaghetti-avond
Na deze enorm fijne dag kon de leiding, het bestuur
en de medewerkers van Deugd en Volharding
nog smullen
van een lekker
bord spaghetti.
De dag werd
gezellig afge
sloten met een
glaasje wijn en
het spelletje
‘muurke klop’
totdat de zon
onderging.
Een lekkere spaghetti

En muurke klop!

Turnkring D&V
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Samen spelen is zoveel leuker!
1D GH EUHYHWWHQGDJ YRQG GH OHLGLQJ GDW DOOH FDGHWWHQ RS
GRQGHUGDJ LQ /XVWKRYHQODDQ HQ6LQW/XWJDUGLV  ZHO HHQV PRFKWHQ
UXVWHQ YDQ DO GDW WXUQHQ :H ]LMQ VDPHQ QDDU KHW SDUN JHJDDQ HQ
KHEEHQVSHOOHWMHVJHVSHHOG

´7LN WDN ERHPµ ZDV HQRUP
VSDQQHQG'HOHGHQVWRQGHQNODDU
RP GH EDO VQHO RYHU WH QHPHQ HQ
GRRU WH JHYHQ YRRUDOHHU GH ERP
RQWSORIWH




'DDUQD PDDNWHQ ZH HHQ JURWH
FLUNHO HQ VSHHOGHQ ZH ´.DW HQ
PXLVµ 'H OHGHQ YRQGHQ KHW
JHZHOGLJ RP KXQ OHLGLQJ XLW WH
GDJHQHQKHQYHHOWHODWHQORSHQ-


7LMGHQV KHW VSHO ´.LHNHERHµ
YHUVWRSWHQ GH FDGHWWHQ ]LFK RS DOOH SOHNMHV LQ GH ERVVHQ HQ DOV GH
OHLGLQJDOOHOHGHQKDGWHUXJJHYRQGHQ]DWGHOHVHUZHHUDORS


1RJVQHOHHQJURHSVIRWRHQWHUXJQDDUKXLV
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Informeer bij onze
Mevrouw van de Stock,
vis er ene uit voor
slechts 7,5 euro
en je kan gaan stoefen
bij je Goegebueren!

Turnkring D&V organiseert ook dit jaar
Sfinks Dagsecurity.
24 - 25 - 26 en 27 juli
We zijn nog op zoek naar mensen
die één of meerdere shifts willen meedraaien!

TOEDELOE !

Je helpt je sportvereniging en
maakt een fantastisch festival mee (zonder zweten).

INFO: Marianne Mortelmans-Eelen
Heldenhuldenlaan 87
2640 Mortsel
Best even telefonisch afspreken
Tel: 03 295 88 30

Alle hulp is welkom van 18 tot 88 jaar.
Alle voorwaarden via onze site of op:

Sfinksdagsecurity.d-en-v.be
Aarzel niet en schrijf je vandaag nog in.
We contacteren je dan persoonlijk voor het onvergetelijke vervolg. -->
tot op Sfinks!
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Bossaball Club Mortsel
bossaball.d-en-v.be

NIEUW

Allereerst willen wij het bestuur van Deugd en Volharding vzw bedanken om
ons te helpen bij de oprichting van een Bossaballclub in Mortsel. We kunnen
met trots terug kijken op een eerste geslaagd seizoen Bossaball in Mortsel!
Onze jongste groep +14 jaar zit helemaal vol en onze groep +17 jaar zit
bijna helemaal vol. En het allerbelangrijkste is dat ze allemaal al verslaafd zijn
aan de nieuwe sport Bossaball. Helaas voor onze collega’s van de turnkring
en Joledi Volleybal zal over enkele jaren niemand meer willen turnen of
volleyballen. Bossaball is the next big thing!

Internationaal Clubtornooi (België-Nederland)
30 maart 2014

Het is een feit, het eerste internationaal tornooi van de jongste Bossaballers -17 heeft plaats
gevonden. Dit tornooi ging door in onze Bossaballclub van Puyenbroeck op 30 maart 2014.
3 teams waaronder onze Bossaballspelers van club Mortsel (BEL), 1 team van club Almere
(NL) en 1 team van club Utrecht (NL), hebben gestreden voor de titel.

De laatste maanden hebben er heel wat Bossaballactiviteiten plaatsgevonden.
Hieronder een sneak preview van de verslagen die je op de volgende pagina’s
kan terugvinden.
Onze jongste spelers hebben het voor de allereerste keer tegen de andere
jongeren van de Nederlandse clubs opgenomen in een tornooi op 30 maart.
Ze eindigden na een bloedstollende finale uiteindelijk 2de.
Van 12 tot 19 april zijn enkele van onze spelers samen met spelers uit de
andere Bossaballclub een weekje gaan trainen in Barcelona. Zij hebben daar
voor de eerste keer hun skills laten zien aan de uitvinder van Bossaball. Hij
zag dat het allemaal wel goed zat in de Belgische clubs.
Op 23 april heeft het allereerste Belgische kampioenschap plaatsgevonden
waar 16 teams, die bestonden uit Bossaballclubs en andere sportclubs, het
tegen elkaar opgenomen.
Als kers op de Bossaballtaart heeft de vice-wereldkampioen België op
28 mei tijdens een tornooi het nog eens opgenomen tegen wereldkampioen
Bossaball Nederland. Deze keer trok het Belgische team aan het langste eind.
Tijdens hetzelfde tornooi is er een 2de Belgische selectie ontstaan met de
beste spelers uit Mortsel en Bossaball Club Puyenbroeck. Zij hebben het er
zeer goed vanaf gebracht en eindigden uiteindelijk 5de op het tornooi waar
12 teams aan hebben deelgenomen.
Er zitten nog veel nieuwe Bossaballactiviteiten aan te komen. Als alle aan
vragen goedgekeurd worden, kunnen we eind augustus het allereerste
Bossaballtornooi in Mortsel organiseren. Tijdens dit tornooi kunnen 6-12
teams het tegen elkaar opnemen.
Voor meer nieuws, ga snel naar http://bossaball.d-en-v.be of volg ons op
facebook.com/BossaballBelgium.

Het was een hele uitdaging, maar onze spelers hebben zich hard verweerd tegen de
Nederlandse teams. Het was een spannende dag voor alle teams en na spectaculaire rally’s
en harde smashes zijn onze jonge beloftes in de finale geraakt tegen het team van Almere.
De spanning van de
finale was te snijden
op het veld. De bal
ging van links naar
rechts en niemand
durfde een fout te
maken. Het team van
Mortsel speelde zeer
goed, maar moest de
titel aan het team van
Almere laten.
Team Mortsel verloor de finale na 3 spannende sets met de setstanden van 15-21 (set 1),
21‑18 (set 2) en 8-15 (set 3).
De trainers waren zeer tevreden met de prestatie van de jongens en meisjes!! Nog eens een
dikke proficiat voor onze jonge Bossaballtalenten van Mortsel!
1ste plaats: Team Almere (NL)					
2de plaats: Team Mortsel (BEL)					
3de plaats: Team Utrecht (NL)

Het bestuur
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In de toekomst zullen er meer tornooien worden georganiseerd. Zo zal er eind augustus naast
Bar4 van Mortsel (Fort IV) weer een internationaal tornooi plaatsvinden, waar onze jonge
beloftes terug kunnen strijden voor de titel! Meer info kan je vinden op onze website.
Jeroen Vande Casteele

Trainingsstage Barcelona
12 tot 19 april 2014

Van 12 tot 19 april is een selectie van Bossaballers van Bossaball Club Mortsel en
Puyenbroeck op stage geweest naar Barcelona. Ze werden er getraind door de 3 Belgische
trainers (Jeroen, Sven en Wouter). Tijdens de stage werd de Bossaballtechniek bijgeschaafd
en tegelijk moesten de spelers ook zelf leren training geven. Dit laatste werd gedaan door
de spelers training te laten geven aan Spaanse spelers om hen ook op een hoger niveau te
brengen. Na een paar dagen hard trainen kwam Filip Eyckmans, de uitvinder van Bossaball
op bezoek. Zo kon hij ook zien welk niveau we in België hebben.
Filip was vergezeld door enkele partners van Italië, die ook een club willen oprichten in Rome.
Twee maanden later, op 6 juni 2014 is een nieuw veld aangekomen in Rome. Zeer binnenkort
zullen ze dus ook daar een Bossaball Club hebben.
Omdat de boog niet altijd gespannen kan staan, kregen we één dagje vrij. Tijdens die vrije
dag hebben we Barcelona bezocht.
Wie weet gaan we volgend jaar op trainingstage naar Rome en kunnen we Rome gaan
bezoeken? Hop naar de volgende trainingsstage!
Dries Carmen
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Open Belgisch Kampioenschap Bossaball 2014
23 april

Op 23 april werd het allereerste Open BK Bossaball georganiseerd door Bossaball Belgium vzw
in samenwerking met 5 studenten uit Brugge. 16 teams hebben zich ingeschreven om het
op te nemen tegen teams uit de 2 Bossaballclubs en teams die bestonden uit volleyballers,
voetballers, gymnasten, ... Er werden voor de eerste keer in België 3 velden naast elkaar
opgesteld. Dit leverde het mooie beeld hieronder op.
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Het team uit Mortsel bestond uit
Kaat Leemans, Matthijs Luyckx,
Eline Andriessen, Vincent Bouas
en Michiel Vertongen. Desondanks
het voor sommigen de allereerste
keer was dat ze meededen aan een
Bossaballtornooi heeft het team
een mooie prestatie neergezet en
eindigde het uiteindelijk 5de.

wereldkampioenschap tegen elkaar speelden,
het opnieuw tegen elkaar hebben opgenomen.
Deze keer trok het Belgische team met trainers
Jeroen en Sven aan het langste eind en wonnen
ze het tornooi in Utrecht in een finale tegen
wereldkampioen Bossaball Nederland.
Tijdens dit tornooi is er een tweede Belgisch
team ontstaan met 2 van onze eigen
Bossaballers Dries en Mathijs. Zij eindigden na
een succesvol tornooi uiteindelijk 5de.

Vincent smashte
na een set van Kaat

Hop naar het volgende tornooi!

Deze keer mocht Dries Carmen voor de eerste keer meespelen met het Belgische team waar
ook Jeroen en Sven deel van uitmaken. Het Belgische team was favoriet en won uiteindelijk
het tornooi in een finale tegen een volleyballteam uit 1ste divisie. Zo werd er nogmaals
bewezen dat volleyball slechts een deel is van wat je allemaal moet kunnen om een goede
Bossaballer te worden.

V.l.n.r. Gilles, Wouter, Jeroen, Sven, Geert
Samuel, Stijn, Dries, Matthijs

Sven Leemans

1ste plaats TEAM BELGIUM
(v.l.n.r. Dries Carmen, Jeroen Vande
Casteele, Sven Leemans, Wouter Jacob)
2de plaats TEAM LUBBEKE
3de plaats TEAM PUYENBROECK
De organisatie van het tornooi heeft
de ambitie om dit tornooi jaarlijks te
organiseren en elk jaar groter te maken.
Zo zullen er volgend jaar mogelijk 4
velden opgesteld worden en kunnen
er nog meer teams deelnemen aan dit
tornooi. Wij kijken alvast uit naar het
volgende Open BK Bossaball met nog
meer teams uit Bossaball Club Mortsel.
Sven Leemans

Bossaball Tornooi Utrecht (NL)
28 mei 2014

Bossaball Belgium vzw organiseert samen met de Nederlandse clubs enkele tornooien per
jaar. Vier van deze tornooien maken deel uit van een heuse “BENE League”, waaraan alle
clubs van België en Nederland mogen deelnemen.
Het tornooi in Utrecht was een tornooi dat deel uitmaakte van deze “BENE League”. Wat
het tornooi deze keer speciaal maakte was dat de teams die in de finale van het laatste
42
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Joledi
joledi.d-en-v.be

Beste sportliefhebbers

Kwaliteitsonderwijs in een gezellige sfeer

GITAAR
PIANO - KEYBOARD
ZANG
MUZIKALE VORMING
POP ENSEMBLE
THEATER
VERBALE EXPRESSIE

Het competitieseizoen 2013 – 2014 is weeral ten einde. Ook voor onze
recreanten van maandagavond en de turnsters is het binnenkort vakantie.
Hopelijk is het voor iedereen een tof sportjaar geweest en kan je nu gaan
genieten van een deugddoende en hopelijk zonnige vakantie. Het bestuur
echter is reeds bezig met de voorbereidingen naar volgend seizoen. Vooraleer
ik daarop verder ga, wil ik nog even een blik werpen op dit sportjaar.
Onze meisjesploeg heeft een welverdiende 7de plaats behaald. Niet alle
wedstrijden waren van een hoog niveau en soms was de ploegsfeer een
beetje zoek. Toch hebben zij een serieuze vooruitgang geboekt. Het spelen
met een vaste spelverdeler gaat zonder moeite. Iedereen kent zijn posities
en dat zie je al snel tijdens de wedstrijden. De laatste bijeenkomst voor dit
seizoen was de wedstrijd ouders tegen de meisjes. Voor de tweede keer op
rij zijn de ouders erin geslaagd om deze wedstrijd te winnen. Proficiat! Als
afsluiter van het sportjaar zijn we met z’n allen gaan eten te Edegem. Het was
weer heel gezellig om op deze manier het seizoen volledig af te sluiten.
Het volgend seizoen gaan de meisjes in een ander verbond spelen. Zij
zullen zich moeten bewijzen in de damesreeks 5b van Sporta. De trainingen
blijven normaal op dinsdag en donderdag en Maarten heeft laten weten dat
hij volgend seizoen verder training wil geven. We zijn nog op zoek naar een
ploegverantwoordelijke en coach. Langs deze weg wil ik ook Koen en Tanja
bedanken om deze taken op zich te nemen in vorige seizoenen. Ook Eric
en Anneleen wil ik bedanken voor de sponsoring van de nieuwe truitjes en
het wekelijks onderhoud ervan. Hopelijk kunnen we volgend seizoen weer
rekenen op bereidwillige ouders om deze taken op zich te nemen.
Ladies First.

De cursussen worden gegeven in Edegem
en starten in januari - april - oktober of ga mee op
zomerworkshop in augustus.
meer info vind je op www.cdemusic.be of bel ons op 03 288 12 34

Onze dames hebben een 8ste plaats gehaald in hun reeks. Daar er bij Sporta
een nieuwe indeling werd gemaakt mogen de dames volgend seizoen
aantreden in reeks 4b. Een promotie naar een hogere afdeling. Begin dus
maar tijdig aan de fysiek te werken want het zal niet gemakkelijk worden.

Joledi
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De herenploeg in 3de afdeling B behaalde een 6de plaats in hun reeks. Zij
blijven volgend jaar in dezelfde reeks spelen maar er zijn wel enkele nieuwe
ploegen. Volgend seizoen mee naar de titel strijden?
De herenploeg in 5de afdeling eindigde op een 7de plaats. Zij moeten, net
zoals de damesploeg, in een reeks hoger gaan spelen. De laagste reeks is
weggevallen waardoor alle ploegen naar boven opschuiven. Veel succes in
4de afdeling A, heren!
Ook voor de allerkleinsten van Joledi zit het seizoen er op. Zij hebben
wekelijks plezier gehad van de trainingen die Fien en Annelies gegeven
hebben. Dat het leuk was, was duidelijk te merken want op de laatste
woensdag hebben de trainsters heel wat knuffels gekregen van de kinderen.
Hopelijk zie wij jullie volgend seizoen allemaal weer verschijnen.
De alleroudste leden – recreatie – geven het evenwel nog niet op. Die van
maandag blijven nog tot aan de grote vakantie hun wekelijks balletje slaan
en die van ‘s vrijdags stoppen al helemaal niet. Soms willen hier de knoken
of de spieren wel eens tegenpruttelen en wordt er niet meer zo hoog
gesprongen aan ‘t net als vroeger. Maar opgeven doen ze het niet. Zij meten
zich zelfs regelmatig met andere recreatieploegen wat de clubgeest zeker ten
goede komt.

Wafeltjes slag 2014
Hij is niet te kloppen, onze beste verkoper sinds jaren,
den Julien. Ook dit jaar zette hij zijn beste beentje voor en
verkocht zo maar eventjes 52 dozen!
Wie zeker ook in de bloemetjes mag gezet worden is
Caro: 23 dozen, gevolgd door
Astrid en Murielle: 15 dozen
Philippe: 10 dozen.

Dit sportjaar was ook een groot succes voor onze afdeling Damesturnen.
De dames werkten een gans seizoen aan hun conditie onder de professionele
leiding van Aline. Om het jaar op een leuke manier af te sluiten zorgde Annemie
ervoor dat een gezellige receptie kon doorgaan in Sporting Club Hove en een
geschenk aan Aline kon overhandigd worden, in naam van alle dames.

In totaal werden 203 dozen verkocht.

Tot slot wil ik ieder van jullie bedanken voor de inzet van het voorbije sportjaar,
het bestuur, leiding, coaches, ploegverantwoordelijken, medewerkers en
sympathisanten. Hopelijk kan ik ook volgend jaar op jullie steun rekenen.
Geniet van de vakantie en tot in september voor een nieuw sportjaar.

Wij danken alle verkopers voor hun inzet wat de clubkas
tengoede komt zodat het lidgeld zo laag mogelijk kan
gehouden worden.

Bart Verbraeken

Hopelijk levert iedereen volgend jaar een inspanning en
mogen we van élk lid een bestelling ontvangen.
Het bestuur
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Volleybal
Onze competitieploegen
Eindklassement
Verklaring kolommen

Meisjes • Scholieren Regionaal Reeks 2 • AVF
1

BVMV Merksplas (bc)

20

15

3

0

2

55

15

51

2

Gelmers Hoogstraten 1

20

12

2

2

4

50

25

42

3

Boechoutse V.C. 2 (bc)

20

12

2

2

4

47

26

42

4

VST Lions

20

13

0

1

6

45

25

40

5

Arvoc Arendonk 2

20

10

1

5

4

45

37

37

6

Geel Zwart Wijnegem

20

8

1

2

9

36

41

28

7

Joledi Mortsel (bc)

20

6

3

1

10

34

43

25

8

Sveka Schoten

20

5

4

1

10

31

43

24

9

WOvo Malle

20

7

0

0

13

28

43

21

10

V.C. Retie 2

20

4

2

3

11

29

48

11

VBC Power Ravels

20

0

0

1

19

6

60

1 = Gespeelde wedstrijden
2 = Wedstrijden gewonnen met
3-0 of 3-1
3 = Wedstrijden gewonnen met
3-2
4 = Wedstrijden verloren met 3-2
5 = Wedstrijden verloren met 3-0
of 3-1
6 = Gewonnen sets
7 = Verloren sets
8 = Puntentotaal
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Kokaz 5

22

2

Jong Edegem 2

3

Simikos

4

20

17

3

0

0

0

0

60

3

0

60

Kokaz 3

20

10

6

1

0

2

1

53

17

0

50

3

Mentha

20

10

2

2

1

3

2

47

24

0

41

4

Blokkeer Zandhoven

20

6

4

1

2

3

4

40

33

0

34

5

Volmar Ekeren

20

4

6

1

1

3

5

38

35

0

33

6

Joledi 1

20

6

2

1

3

2

6

35

37

0

29

7

Meteoor

20

3

5

0

1

2

9

28

41

0

25

8

Sveka Schoten 3

20

3

4

1

1

7

4

33

42

0

24

9

Cantincrode 1

20

4

1

2

1

2

10

25

44

0

20

10

Dosko@Volkshuis 2

20

1

2

2

0

6

9

21

51

0

13

11

Osta Berchem

20

0

0

0

1

5

14

7

60

0

1

1

Komart 3

18

6

6

2

3

0

1

48

22

0

43

2

Komart 4

18

5

3

6

2

1

1

47

27

0

38

3

Pannenhuiseke VK 2

18

5

4

4

2

1

2

44

27

0

37

4

Hellvoc

18

5

5

1

3

3

1

42

28

0

35

5

Patria

18

7

3

0

2

3

3

37

27

0

32

19

6

Kokaz 5

18

4

3

1

2

4

4

32

35

0

25

1

7

Joledi 2

18

2

2

3

4

3

4

32

41

0

22

8

Woka 3

18

5

0

2

2

5

4

30

37

0

21

9

TESLA Lint VC 7

18

2

2

2

1

7

4

27

42

0

17

Oxaco VC 3

18

0

0

0

0

1

17

1

54

0

0

10

13

3

3

2

1

0

62

18

0

56

22

8

8

2

1

2

1

58

24

0

53

22

10

3

6

1

0

2

59

24

0

52

Wemmenem

22

7

5

2

6

2

0

56

33

0

46

5

Woka 4

22

5

4

4

3

2

4

47

39

0

38

6

Vojaka 4

22

5

5

1

3

3

5

42

40

0

35

7

Fixit Wuustwezel 4

22

3

4

4

1

5

5

40

45

0

30

8

Joledi

22

4

3

3

2

4

6

38

45

0

29

9

Osta Berchem 2

22

2

2

2

3

8

5

32

54

0

19

10 TESLA Lint VC 4

22

0

5

1

2

4

10

26

55

1

18

11 VOS Reinaert 5

22

3

1

0

2

5

11

21

55

2

12

12 Sveka Schoten 5

22

0

1

0

2

8

11

15

64

1
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Heren • 5de afdeling • SPORTA

Dames • 5de afdeling B • SPORTA
1

1

Verklaring kolommen
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
10 =
11 =

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
Forfaits
Puntentotaal
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Einde maart dacht de
meisjesploeg er zo over:

Ik ben zeer trots op de meisjes van Joledi.
Ze zijn het seizoen niet zo goed gestart
maar ze hebben zich gedurende het hele
seizoen blijven inzetten. Zo hebben ze nu
hun 6de plaats zeker verdiend. Ondanks
dat de ploeg boven ons buiten bereik is,
zijn we niet van plan om de volgende
matchen zonder meer te verliezen. We
blijven voor de winst gaan en door in onze
laatste matchen alles op alles te zetten
proberen we toch nog zo veel mogelijk
punten bijeen te sprokkelen! Natuurlijk is
het plezier beleven aan de wedstrijden niet
minder belangrijk en vanaf volgend jaar
vliegen we er vanaf de eerste match volop
in!
HOI!
Maarten
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Na de grote vakantie mogen jullie
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Nummer 2, zo heet als een te warme thee
Nummer 3, een gezellige en toffe mie
Nummer 4, altijd heel veel plezier en gegier
Nummer 6, aanbiddelijk zoals een echte
prinses
Nummer 8, oogverblindend als ze lacht
Nummer 10, zeer schoon om te zien
Nummer 11, een echt talentje dat zie je
meteen zelf
Nummer 9, oma van de andere zeven
En tenslotte onze Maarten, altijd paraat en
Tot nu toe, nog nooit te laat
Astrid
Joledi Volleybal
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Meisjes ontmoeten hun ouders
Er stond een wisselbeker op het
spel. Bovendien bij beide ploegen
nieuwe gezichten. Maar ook aan
elke kant ‘versterking’: vriend,
broer en nonkel aan de ene kant
en trainer aan de andere kant.
Dus … enige spanning in beide
kampen?
Dat was dan ook te zien aan het
spelverloop.

Mooie fases werden wel eens afgewisseld met blunders die je gerust aan de zenuwen kon
toeschrijven. Het gevolg? Er was een beslissende vijfde set nodig om uit te maken wie de wisselbeker mee naar huis mocht nemen. Of de ouders nu werkelijk beter waren of de scheidsrechter hen misschien wat bevoordeelde laten we in het midden, maar de wisselbeker nemen
ze toch weer mee naar huis.
De officiële overhandiging van die beker moest in de inkomhal van ‘Den
Drab’ gebeuren omdat het in de cafetaria te druk was maar daar moest op
gedronken worden en dus sluiten we dit toch af met rondje in de cafetaria.
Willy
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Ontspanning na Inspanning
Na de laatste competitiematch
van de meisjesploeg zijn we met
z’n allen gaan eten en werden
we getrakteerd op een lekker
stuk taart.
Bedankt, Jasmina, voor het
initiatief.

‘Alternatieve Turnles...

Enkele weken later hebben
we met de voltallige ploeg het
sportjaar op een gezellige manier
afgesloten. De sponsor en de
medewerkers werden bedankt
met een attentie en de meisjes een foto van hun ploeg meegegeven.
Aan iedereen goede examenuitslagen gewenst! Geniet van jullie vakantie en tot in september!

Blije gezichten bij de supporters

Damesturnen

Ernstige speelsters

Omdat onze turnlerares een beetje in de war was met vakantiedata, kregen wij de gelegenheid
om een weekje langer paasverlof te houden, maar… die ontwrichte turnles moest wel opgevuld
worden en iemand had het lumineuze idee om met z’n allen te gaan ‘ontbijten’ in De Vlegel.
Het was dan wel dinsdag 1 april, maar ’t was géén grap!
Enthousiastelingen schreven in zodat er kon gereserveerd worden.
Wij kregen 2 lange tafels voor 2 x 12 mensen vlakbij de uitgang. Het personeel van De Vlegel
moet geweten hebben dat dàt het beste was, want ONS in ’t midden van de brasserie zetten
was zeer zeker géén punt. 18 tetterende vrouwen waar geen speld was tussen te krijgen.
Dat was niet te doen.
De meesten van ons waren met de fiets gekomen dus… de beenspieren waren alleszins al
gebruikt. Over die vele àndere spieren ga ik niet in detail uitwijden, maar zeer zeker de spieren
van de bovenste helft van ons lichaam zijn ruimschoots aan bod gekomen.
Er werd gezellig gekeuveld van de een naar de andere tafel, er ontsponnen zich gesprekken
o.a. tussen Marij en onze Japanse turnster (ik durf haar naam niet uitspreken want dan val
ik in affronten), ook met een oudere dame die vroeger secretaresse was en nog vele andere
dames die nu eindelijk eens hun zegje konden doen.
Ja, op zulke momenten voer je alleszins gesprekken die tijdens een turnles niet aan bod komen!
Het ontbijt was bijzonder lekker en per persoon zeker meer dan genoeg. Ook het dessertje
was niet te versmaden; alhoewel… sommige dames hebben niet één dessertje maar zeker 10
van die rijstpapjes opgegeten. Was dat allemaal omdat daar veel vitamientjes in zitten?
Ikzelf mag zeker niet klagen want ik ben De Vlegel heel zoet buitengegaan met een voorraadje
aan suikertjes voor de Ardennenweek in oktober van mijn banjoblub…
Al bij al dus een bijzonder prettige turnles.
Misschien moesten we dat eens meer doen…
We kunnen zelfs de turnjuffrouw eens uitnodigen om mee aan te zitten.
Ter bevordering van de goede groepsgeest was het dus geen slecht idee om met vakantie
data te knoeien!
Bedankt Aline, maar in ons hartje zijn we toch blij dat j’er terug bent! ’t Is maar dat die àndere
spieren nu ook kans krijgen.
Dank voor uw aandacht…!

Dolgelukkig

Lily

Toffe ploeg
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Volgend seizoen starten we op
dinsdag 2 september 2014.
Tot dan!
Joledi Damesturnen
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Dit was de afsluiter van dit dansjaar, wij kijken alvast uit naar het volgende. We starten reeds
in de eerste week van september.
In volgende editie zal je onze nieuwe lesrooster vinden, alsook op onze website uiteraard.
Studenten, ik wens jullie veel succes met de examens. Voor allen een leuke en deugddoende
vakantie gewenst. Tot september.
Annemie Urbain

Beste dansliefhebber
Ons dansjaar is weer ten einde, voor velen onder ons veel te snel! Ja, wat
leuk is, vliegt voorbij als een sneltrein.
Enkele bezienswaardige items dit jaar waren zeker DANSPROJECT en
DANCE EXPLOSION. Beide voorstellingen werden in de Mark Liebrecht
Schouwburg van Mortsel gehouden.
DANSPROJECT is een avondvullende voorstelling waar verschillende
compagnieën uit Vlaanderen aan meewerken. Manuella had dit jaar de ‘zware
taak’ op zich genomen om met de leden van de compagnie een prachtige
choreografie neer te zetten.
Nog maar pas geleden stonden alle leden op het podium op zaterdag 24 mei
tijdens DANCE EXPLOSION 6.
Er werd hard voor gewerkt en iedereen was er klaar voor om een aangename
en leuke voorstelling te geven.
Heel de zaal keek zeer vertederend naar onze allerkleinste dansertjes, ze
waren dan ook superschattig in hun gele pakjes! Als eendjes in het water
mochten zij de spits afbijten en hoe... gevolgd door de ‘witte lelies’ van de
pré-dans. Eentje was zó opgetogen dat ze pardoes naast haar stoeltje ging
zitten op het podium. Niks aan de hand, dacht ze, ik doe gewoon verder.
Alle groepen kwamen aan bod en zetten letterlijk en figuurlijk hun beste
beentjes voor. Er waren snelle nummers, ludieke nummers en ook aangrijpende nummers. Enkele reacties van aanwezigen spraken boekdelen en
doen ons veel plezier. Zo mooi; kippenvel; spannend; schattig enz...
Diegenen die er niet bij waren, hebben zeker iets gemist maar er zijn al enkele
foto’s binnengekomen, die ik jullie toch al even wil tonen. In eerstvolgende
nieuwsbrief komt er meer info hoe en waar de foto’s te verkrijgen zijn.
Ik wil alle dansers en medewerkers nog eens een superdikke proficiat wensen!!!
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Dance Explosion 6
24 mei 2014

Binnenkort kunnen jullie meer
leuke foto’s zien op onze site
http://kinemusikei.d-en-v.be

Kinemusikei
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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
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