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Beste clubleden en medewerkers,

Helaas waren mijn woorden in het september voorwoord profetisch. 
Half oktober was het al om zeep. Nauwelijks enkele weken na de start van het nieuwe seizoen 
zitten we weer met z’n allen in bubbels.

De activiteiten voor 12+ liggen stil. Gelukkig kunnen onze Blijf-Fitters genieten van de online 
sessies die momenteel georganiseerd worden. Een creatieve manier om toch in beweging te 
blijven, met dank aan onze lesgeefster die op deze wijze verstijvende spieren geen kans geeft. 
Zo moeten we misschien het woordje “huiskamerturnen” toevoegen aan de steeds langer 
wordende rij van nieuwe coronawoorden. 
Ook de 100-jarige viering van de turnkring komt eraan met vertraging.

Kerst hebben we op een heel andere manier beleefd en menig nieuwjaarsbrief zal over het 
internet voorgelezen worden. Het klassieke omslagje met een centje zal vermoedelijk plaats 
moeten ruimen voor een payconiq QR-code op afstand. 
Onze honger naar contact zullen we ondertussen nog een tijdje moeten stillen met 
E-peritieven en videogesprekken. Niemand had dit ooit een jaar geleden kunnen denken.

Corona heeft toch ook wel een positief kantje. We voelen nu pas aan wat we moeten missen 
en wat we voor corona als vanzelfsprekend vonden. Het is een beetje terug naar de roots en 
dit stemt tot bezinning. Ook het inventieve en creatieve in ieder van ons wordt uitgedaagd.

Ondertussen proberen we te roeien met de riemen die we hebben en zo ook hebben we onze 
algemene vergadering van de vzw op digitale wijze moeten organiseren. De wetgever is er 
echter nog niet uit over de wettelijke aspecten verbonden aan deze manier van vergaderen. 
Hopelijk komt ook hier snel soelaas en duidelijkheid. Nog een wijziging op rekening van corona.

De AV (Algemene Vergadering) gaf zijn goedkeuring aan de cijfers van het boekjaar en begro  ting 
alsook verkregen de bestuurders kwijting van hun taak. We namen afscheid uit het Bestuurs   orgaan  
van Annemie Urbain (voorzitster Kinemusikei) en Magda van Brempt (penning meester vzw) die 
ik hierbij bedank voor hun jarenlange inzet en toewijding. Annemie werd niet vervangen aange-
zien Kinemusikei ophield met bestaan en Magda wordt opgevolgd door Hubert De Peuter.

De financiële corona-impact op onze afdelingen blijft eerder beperkt aangezien wij tamelijk 
autonoom kunnen werken met de lidgelden en slechts voor een klein deeltje afhankelijk 
zijn van bijkomende activiteiten. Dit is ook alleen maar te danken aan al onze lesgevers en 
medewerkers die zich belangeloos inzetten voor de vereniging en dus geen kosten verslinden 
zoals soms wel het geval is bij andere sportverenigingen. Ook de stad Mortsel heeft beloofd 
om een extra duitje in het zakje te doen onder de vorm van subsidies. 

Al bij al hebben we dus nog alle troeven in huis om snel weer op 
dreef te komen van het moment dat we groen licht krijgen. Nu 
al weten we dat we nog wel even geduld moeten oefenen want 
vaccinatie is ook iets wat tijd vraagt.

Hou de moed erin en blijf gezond!

Luc Follaets 
Voorzitter KMS D&V vzw

Voorwoord

JULES is geboren op 6 juli 2020. Hij is het zoontje van 
Maarten Follaets (IT-medewerker KMS D&V vzw) en 
Marianne Remes en kleinzoon van Luc Follaets (voorzitter 
KMS D&V vzw) en Veerle Rutten (beiden medewerkers 
Joledi).

Wij wensen hen van harte proficiat!

Op 17 december 2020 overleed Hilde Heyninck  
(oud-lid Joledi Damesturnen).

 Wij bieden de familie onze innige deelneming aan.

Personalia

Werkten mee aan deze Heraut

Jeroen Bernaerts | Bart Carmen | Helga Deuvaert | Luc Follaets | Tim Follaets |  
Laura Grosjean | Jan Liekens | Lise Sierens | Daan Storms | Jeroen Vande Casteele |  
Elise Van den Hooff | Yasmine van Gogh | Tuur Vernieuwe | Hilda Vertommen |  
Willy Wolters

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
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Kath. Multisportvereniging
Deugd en Volharding vzw

Verslag van de Algemene Vergadering
van 29 november 2020

Wegens de alom gekende coronamaatregelen verliep deze algemene vergadering online.
Totaal aanwezigen op de vergadering was 22 effectief aanwezig en 2 bij volmacht. Er waren 
11 afwezigen.
Vooreerst een hartelijk welkom door de voorzitter, gezien deze bijzondere omstandigheden. 

Ontbinding Kinemusikei
Door een gebrek aan bestuursopvolging, niettegenstaande een jarenlange zoektocht, was het 
niet meer mogelijk om het verder bestaan van deze afdeling te waarborgen. Met spijt in het 
hart waren we dus genoodzaakt om deze afdeling stop te zetten. 

Bestuursorgaan
Wegens het stopzetten van de afdeling ‘Kinemusikei’ nam Annemie Urbain ontslag uit het 
Bestuursorgaan.
Ook Magda Van Brempt nam ontslag als lid van het Bestuursorgaan. Haar taak als penning- 
meester zal nu opgenomen worden door Hubert De Peuter, die sinds verleden jaar al deel 
uitmaakt van het Bestuursorgaan van de vzw.

Aanpassing statuten
De statuten die aangepast werden volgens de nieuwe wetgeving op de vennootschappen, 
werden tijdens de algemene vergadering van 2019 goedgekeurd. Zoals toen gemeld werden 
deze dan overgemaakt aan VSDC (Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s) 
om na te gaan of deze aangepaste en goedgekeurde statuten volledig conform de nieuwe 
wetgeving waren. Hierop kregen we enkele opmerkingen, nl. betreffende volgende artikels:
art. 3 §2, art. 8 § 1, art. 9 § 5 en art. 23, 25 en 28. Deze werden dan ook aangepast zoals 
door VSDC gevraagd. De voltallige vergadering keurde dan deze wijzigingen unaniem goed. 

Financiële verslagen
De financiële verslagen over het voorbije sportjaar 2019-2020 en de begroting voor het 
lopende sportjaar 2020-2021 werden aan de aanwezige leden voorgelegd .
Voor de vzw werd deze taak gekweten door Magda Van Brempt. De vergadering keurde 
beide verslagen goed.
Wat de Turnkring aangaat was het Wim Dermaut die deze taak op zich nam en de 
vergadering stemde in.
Luc Follaets gaf de uiteenzetting voor wat Joledi betreft. Financieel verslag en begroting 
werden goedgekeurd.

www.d-en-v.be
Correspondentieadres: Jan Liekens, Binnensteenweg 240/A.09, 2530 Boechout

Voor Kinemusikei was deze taak weggelegd voor Hubert De Peuter. Het financieel verslag 
2019-2020 werd goedgekeurd. De begroting 2020-2021 werd tevens door de Algemene 
Vergadering goed bevonden.
Tecemo werd financieel vertegenwoordigd door Wilfried Billiet die zich voortreffelijk van zijn 
taak kweet. Het financieel verslag 2019-2020 en begroting 2020-2021 werden door de 
aanwezige leden goedgekeurd. 
Voor Bossaball werd het financieel verslag voorgelegd door Jeroen Vande Casteele evenals 
de begroting en deze werden door de aanwezige leden goedgekeurd. 
De aanwezige leden van de KMS Deugd en Volharding vzw gaven unaniem kwijting aan de 
leden van het Bestuursorgaan.

Adminstratieve jaarverslagen
Dan werden de administratieve verslagen aangaande het voorbije sportjaar 2019-2020 aan 
de vergadering voorgelegd en zonder opmerkingen goedgekeurd. Hetzelfde gebeurde met de 
vooruitzichten betreffende de werking voor het lopende sportjaar 2020-2021.

Evolutie ledenaantal binnen de totale vzw
Wat het ledenaantal van de totale vzw betreft wordt er een lichte daling van het aantal leden 
genoteerd.

Ook werd een overzicht gegeven betreffende 
• inkomsten/uitgaven sportjaar 2019-2020
• leden/lidgelden sportjaar 2019-2020
• inkomsten uit sport- en niet-sportactiviteiten 2019-2020

Resultaten van de stemmingen

JA NEEN ONTHOUDING

Goedkeuring rekeningen en budgetten 24 0 0

Kwijting aan bestuurders 24 0 0

Goedkeuring aangepaste statuten 24 0 0

Hiermede dankte de voorzitter alle aanwezigen voor de aangename samenwerking en wenste 
hen ook nog een prettige zondag toe. 

Jan Liekens, D.O.
Secretaris

 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020

 754 700 665 598 587

Verdeling aantal leden onder de onderscheiden afdelingen periode 2019-2020

Turnkring 251 44 %
Kinemusikei 63 10 %
Joledi 84 14 %
Tecemo 174 30 %
Bossaball 15 2 %
Totaal vzw 587 100 %
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Activiteitenkalender

ma 21/12 – zo 03/01 KERSTVAKANTIE 
 

ma 15/02 – zo 21/02 KROKUSVAKANTIE 
 

 /04    Tecemo  Nacht der Dubbels

ma 05/04 – zo 18/04 PAASVAKANTIE

vr 30/04    Turnkring D&V  D&V-Quiz

za 01/05    Tecemo  Memorial ‘t Kelderke

zo 09/05    Turnkring D&V  Brevettendag

wo 19/05    Tecemo  Algemene Ledenvergadering

 /06    Joledi  Eindeseizoensdrink Damesturnen

vr 11/06    Tecemo  Memorial Frank Wuyts

za 26/06    Tecemo  BBQ

do 01/07 – di 31/08 ZOMERVAKANTIE

zo 04/07 – zo 11/07 Turnkring D&V  Sportkamp

     Tecemo  Jeugdclubkampioenschap
       Clubkampioenschap

januari 
2021

februari 
2021

april 
2021

april 
2020
mei 

2021

juni 
2021

juli 
2021

Datums  
nog niet  
gekend

Bossaball Club Mortsel
bossaball.d-en-v.be
Correspondentieadres: Jeroen Vande Casteele, Van Dijckstraat 32, 2640 Mortsel

Corona krijgt Bossaball Club Mortsel niet klein

Nadat het coronavirus het seizoen 2019-2020 vroegtijdig beëindigde, heeft 

Bossaball Club Mortsel reikhalzend uitgekeken naar de eerste training in 

oktober 2020. Ons bossaballveld lag al enkele maanden onaangeroerd in de 

Minisporthal. De leden stonden te springen om er weer in te vliegen, en de 

trainers hadden zich al opgewarmd voor een knallende start van het seizoen.

Want in de week die aan onze eerste training voorafging, rekende Bossaball International 
op de trainers van Bossaball Club Mortsel om samen met enkele spelers uit Nederland 
een evenement te verzorgen in de Duitse stad Chemnitz. Een weekend vol workshops 
voor geïnteresseerde sportievelingen en demowedstrijden tussen het Belgische en het 
Nederlandse team. 

Dit fijne evenement in het Stadthallenpark te Chemnitz is intussen uitgegroeid tot een jaarlijkse 
traditie. Na zes maanden geen bal aangeraakt te hebben, werd dit weekend een enthousiast 
weerzien tussen de spelers en het veld! 

Alle activiteiten onder voorbehoud door de gekende omstandigheden.
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In oktober 2020 vond 
onze langverwachte eerste 
training plaats. De club 
mocht enkele nieuwe leden 
verwelkomen, en ook onze 
trouwe spelers hadden 
er veel zin in. De honger 
was groot, de sfeer zat 
goed. De eerste trainingen 
verliepen van een leien 
dakje – het was verbazend 
hoe snel iedereen de draad 
weer oppikte na zes stille 
maanden. Maar zoals u 
weet, heeft het niet lang mogen duren. Na een eerste verstrenging van de coronamaatregelen 
heeft het bestuur enkele bijkomende regels opgesteld om de trainingen coronaproof te laten 
doorgaan. Niet veel later kwam er echter een definitief verbod op het beoefenen van sporten 
in groep, en moest Bossaball Club Mortsel voor de tweede keer noodgedwongen het veld 
opbergen. 

Maar sporters zitten niet graag stil. Enkele 
weken na de stopzetting van de trainingen 
kwam er vanuit het bestuur het initiatief 
om een online quiz te organiseren. Het 
is een typische bezigheid voor clubs in 
coronatijden, maar tevens een schot in 
de roos. De winnaar van onze quiz mag 
voortaan aangesproken worden als ‘de 
slimste bossaballer ter wereld’, en werd 
beloond met een outfit van de club. Enkele 
weken later organiseerde het bestuur een 
online work-out. De leden die graag nog 
eens wilden sporten in groep, waren die 
avond welkom op onze online bijeenkomst. 
Fijn om te zien dat onze leden nog steeds 
enthousiast zijn!

Zodra de maatregelen het weer toelaten, zal Bossaball Club Mortsel met veel enthousiasme 
de trainingen hervatten. Het bestuur is er klaar voor, de spelers hebben er zin in, en 
geïnteresseerden mogen altijd een kijkje komen nemen in de Minisporthal!

Jeroen Bernaerts

Voor meer info kan je altijd onze website bekijken:

https://bossaball.d-en-v.be/
https://www.bossaballsports.com

i

Beste leden en sympathisanten,

Het jaar 2020 zit erop, helaas hebben we niet veel om naar terug te kijken. 
Alle activiteiten in 2019-2020 zijn in maart stopgezet. Even zag het er veel-
belovend uit toen we in september alsnog van start mochten gaan, maar ook 
dan heeft onze vriend corona er anders over beslist en hebben we in oktober 
het seizoen 2020-2021 weer moeten stil leggen voor onbepaalde tijd. 

Dat Kerst en Nieuwjaar ook niet hetzelfde gingen verlopen, was voor ons en 
jullie ook al redelijk snel duidelijk. Tot grote spijt is hierdoor ook ons jaarlijkse 
kersttornooi niet kunnen doorgaan. 

Hopelijk kunnen we dit seizoen toch nog iets laten doorgaan, maar daar 
beslist het bestuur natuurlijk niet over. Wij volgen de richtlijnen nauw op en 
brengen jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte wanneer we terug van start 
kunnen gaan. 

In De Heraut van september konden jullie mijn oproep lezen betreffende de 
bestuursfuncties. Tijdens de lockdown was er tijd genoeg om alles nogmaals 
op een rijtje te zetten, ook langs onze kant … Hopelijk heeft er iemand van 
jullie ook een gaatje in zijn/haar agenda gevonden om deze toffe, sympathieke 
club een handje te helpen. Graag wensen wij 1 à 2 personen erbij te hebben, 
die mee in het bestuur stappen om de taken wat te kunnen herverdelen. Als 
we de beperkte taken kunnen onderverdelen aan 5 bestuursleden worden 
de 3 bestuursleden van nu een beetje ontlast en zal de opgave voor hen ook 
iets lichter worden (we blijven tenslotte ook maar vrijwilligers met ieder zijn 
persoonlijke agenda). Elk nadeel heeft zo ook  een voordeel: bestuursleden 
van Joledi worden beloond voor hun engagement. De bestuursleden van 
Joledi betalen immers geen lidgeld!  Heb je vragen of graag wat meer info, 
stuur alvast een vrijblijvend mailtje naar bestuur@joledi.d-en-v.be 

Verder wens ik jullie natuurlijk een spetterend 2021, met een goede gezondheid 
en een gezonde dosis sport. Hou het nog even veilig, des te sneller kunnen 
we terug van start gaan en zien we elkaar terug op de sportvloer.

Tot snel!!!

Tim

Joledi
joledi.d-en-v.be
Correspondentieadres: Tim Follaets, Ganzenbollaan 10, 2550 Kontich
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Damesturnen

Kerstbrief 2020,

2020, wat een mooi getal, het kondigde zich mooi aan, maar ....  
al vlug was corona daar, geen kroon voor 2020 echter.

Turnen ging met ups en downs, we zijn toch met volle 
begeestering gestart in september en namen onze strikte regels 
aan, maar helaas, het was maar voor even.

Jeroen zijn we dankbaar voor zijn prachtlessen en goede tips 
die we meekregen, groepslessen zijn immers leuker dan thuis 
alleen op de mat, maar ja ... corona, hé.

Wat we ook missen zijn onze voor en na babbels en de kerstdrink.

Wat we nog missen zijn de verjaardagstraktaties, en daarom 
een dikke proficiat aan al de dames die hun verjaardag vierden 
in het 1ste trimester.

We namen ook spijtig genoeg definitief afscheid van 
Hilde Heyninck. We zullen onze toffe dame missen, een lege 
plek op de mat.

We hopen op een goede, vlugge vaccinatie, zodat we terug kunnen  
herstarten en genieten van de groepssfeer en onze babbeltjes.

GEZONDE GEZELLIGE
KNUFFELWENSEN VOOR 2021 

dat wens ik jullie allen toe.

Hilda 
Verantwoordelijke Damesturnen

Volleybal
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Om af te sluiten toch ook nog een klein dankwoordje aan de ouders van 
onze leden. We zijn ons er ten zeerste van bewust dat de huidige bijzondere 
situaties vragen kan oproepen, maar willen jullie toch vragen nog even geduld 
uit te oefenen en vol te houden. Bouw gewoon mee aan de volgende 100 jaar 
Deugd en Volharding Mortsel want ik ben er zeker van dat ieder van jullie, net 
zoals ik, het belang inziet van een gezonde vrijetijdsbesteding. In onze club 
is nog iedereen welkom, van kleuter tot gepensioneerde, om samen kansen 
te creëren voor diegene die ze wil nemen. Bedankt alvast voor de steun in 
het voorbije jaar en het vertrouwen. De leidingsploeg en het bestuur blijven 
hun uiterste best doen om onze trein terug zo snel mogelijk op de sporen te 
krijgen.

Tijdens de voorbereidingen voor ons boek ‘100 jaar D&V’ kwam ik regelmatig 
ook teksten tegen die de vreselijke oorlogsjaren beschreven. Jaren waarin 
onze club ook verplicht werd om alle activiteiten te staken. Toch zijn we deze 
jaren doorgekomen en hebben alle activiteiten na de crisis met nog meer 
enthousiasme opgepakt. Men zegt wel eens ‘je mist het pas als je het niet 
meer hebt’, en dat geldt zeker vandaag voor onze vrijheid om te sporten.

Lees in deze uitgave van De Heraut trouwens verder en ontdek al een stukje 
van onze rijke geschiedenis. 

Ik hoop samen met jullie dat we in het nieuwe jaar gezond mogen blijven 
en ben er zeker van dat we nog vele mooie dingen zullen doen. Zoals een 
spetterend feest om onze verjaardag dubbel en dik in de verf te zetten. 
Wanneer dit zal gebeuren zal helaas niet alleen van ons afhangen. We houden 
jullie in ieder geval op de hoogte via onze website en onze flashmails.

Namens het bestuur van Turnkring D&V,

Bart Carmen 
Voorzitter

Ziezo, gelukt om een voorwoordje te schrijven zonder de woorden corona of 
Covid te gebruiken. 

Aai …. Toch mislukt.

Turnkring D&V

Beste sporters, ouders en sympathisanten,

Iedereen zal het met mij eens zijn dat het jaar 2020 nog lang in de geschiedenis-
boeken zal herinnerd worden als een absoluut rampjaar, met toestanden die 
eigenlijk thuishoren in ver-van-mijn-bed oorlogssituaties en niet hier bij ons in 
de straat. Maar we hadden prijs en zijn nog steeds niet verlost van een dikke 
vette pandemie die toch sterk weegt op onze vrijheid.

Maar voor Turnkring Deugd en Volharding was het ook het jaar van de 
100ste verjaardag. Iets waar we al 100 jaar naar uitkijken en helaas niet het 
vooropgestelde knaleffect had waar we op gehoopt hadden. Uiteraard ook 
weer dankzij topic 1 uit dit voorwoordje. 

Maar Deugd en Volharding laat zich niet gemakkelijk 
afschrikken. 

Wij houden vol, ook in moeilijke tijden. Wetende dat eens de 
crisis zal bedwongen zijn en we terug in alle vrijheid voluit 
kunnen gaan voor onze sport. Voor gezellige sociale acti-
viteiten in het kader van ons jubileum verwijzen wij door 
naar volgend sportjaar, en bestuur en leiding doen er alles 
aan om toch wekelijkse trainingen door te laten gaan 
waar mogelijk. Ondertussen blijven we jullie verrassen 

met leuke kadootjes zoals onze logo-magneet, de 
goodiebag, ons biertje ‘Gumenasje’, en er zullen 
er nog volgen. We vonden zelfs dit jaar onder onze 

kerstboom leuke wenskaarten van oud en nieuw. 

Hou ons dus goed in de gaten en laat je verrassen door de super-
creatievelingen van D&V.

Omdat we deze verjaardag toch ook als een mijl paal 
zien zorgden we er ook voor dat we, na de intro-
ductie van het nieuwe logo, iedereen in het nieuw 
konden steken. De nieuwe T-shirts werden al 
verdeeld en onze trainers ploeg kreeg van de 
Kerstman een nieuw uniform. De eerste reacties 
waren al positief. Strak in het pak maar toch 
confortabel genoeg om in te turnen. We hopen 
dat jullie het ook mooi vinden en vooral passen bij 
de uitstraling van een 100 jaar jonge club. 

turnkring.d-en-v.be
Correspondentieadres: Gerd Clijsters, Molenstraat 38, 2640 Mortsel
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Vriendenboekje leiding D&V
Marit, 17 jaar, geeft miniemen
Hoe lang zit je al in de turnkring?
Dit is ondertussen mijn 11de jaar.
Wat is je favoriete activiteit van de turnkring en waarom?
Het turnkamp in de zomer. Ik heb sinds ik turn geen enkel kamp over ge
slagen. Op het moment dat ik als miniem mee kon, stond elke keer mijn zakje 
al een week op voorhand klaar om te vertrekken. Het is altijd MEGA leuk! 
Turnen, spelen in de zon en lekker eten mag zeker niet vergeten worden 😉
Waarom is onze turnkring het leukste van het land?
Naast turnen, maken we ook tijd voor plezier wat ook echt superbelangrijk is.
Heb je nog een boodschap voor je leden?
Ook al is turnen misschien niet je sterkste kant, zolang je plezier maakt kan je blijven leren.

Dries, 25 jaar, geeft gymplus
Hoe lang zit je al in de turnkring? 
Lang! (Al 20 jaar denk ik)
Wat is de coolste turnoefening die je kan? 
Het is tegenwoordig al iets roestiger maar een reuzenzwaai aan het rek, 
een saltootje uit de brug etc. moet nog wel lukken.
Wat is je favoriete activiteit van de turnkring en waarom? 
Turnkamp, hier kunnen we allemaal ons van onze beste kant laten zien. 
Een week sporten en spelen in een mooie omgeving met toffe trainers om ons heen. Tegen 
zo’n week zeg je toch nooit nee. Met al 3 keer kampleiding te zijn en al 20 keer mee op kamp 
te gaan laat ik toch zien dat ik dit niet mag missen.
Waarom is onze turnkring het leukste van het land?
D&V is een warme familiale turnkring voor jong en oud. Altijd leuk om te zien dat zelfs bij de 
seniores de opkomst zeer groot is. En onze leuke activiteiten in het jaar (jammer van corona) 
geven dit alles nog een duwtje in de rug.

Elias, 17 jaar, geeft cadetten A
Hoe lang zit je al in de turnkring? 
11 jaar
Wat is je favoriete toestel? 
Sprong (maxi)
Wat is de coolste turnoefening die je kan? 
Bijna dubbele salto
Wat is je favoriete activiteit van de turnkring en waarom?
Turnshow, heel de dag samen met mijn vrienden daar zijn is gewoon heel leuk.
Heb je nog een boodschap voor je leden?
Ik hoop dat jullie de trainingen leuk vinden, zelf vind ik het zeer leuk om te doen.
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Maïté, 21 jaar, geeft recrea
Hoe lang zit je al in de turnkring? 
10de jaar
Wat is je favoriete activiteit van de turnkring en waarom? 
Turnshow, omdat er altijd een leuke sfeer hangt en dat al onze leden 
kunnen laten zien wat ze allemaal kunnen.
Waarom is onze turnkring het leukste van het land?
Omdat wij de beste leden en trainers hebben!
Heb je nog een boodschap voor je leden?
Dat iedereen hopelijk lekker gezond blijft en dat we snel weer samen kunnen turnen!!

Lotte, 19 jaar, geeft kleuters en gymplus
Hoe lang zit je al in de turnkring?
1213 jaar
Wat is de coolste turnoefening die je kan?
Koprol zonder handen
Wat is je favoriete activiteit van de turnkring en waarom?
Wafelenbak, omdat de wafels heerlijk zijn!

Anouck, nog jong genoeg om te mogen turnen,  
geeft kleuters
Hoe lang zit je al in de turnkring? 
25 jaar
Wat is je favoriete activiteit van de turnkring en waarom?
Kleuterfeest, want dan mogen we met al onze kleuters in de turnhal 
komen turnen! Dan turnen we “de Sterre” van het dak! 😉
Waarom is onze turnkring het leukste van het land?
Omdat wij de coolste naam en de tofste leden van het land hebben!
Heb je nog een boodschap voor je leden?
De kleuters van de sportstudio zijn echt TOP! Tuimelen, springen, klimmen en klauteren, daar 
zijn we dol op! 👍

Céline, 19 jaar, geeft cadetten B
Hoe lang zit je al in de turnkring?
15 jaar
Wat is je favoriete activiteit van de turnkring en waarom?
Turnkamp, omdat dit een week puur genieten is. Je leert de gymnasten 
beter kennen en maakt hier heel mooie herinneringen.
Waarom is onze turnkring het leukste van het land?
Omdat dat zo is! En omdat iedereen in onze turnkring welkom is!
Heb je nog een boodschap voor je leden?
Lieve schatten, ik mis jullie (mijn heel drukke en leuke groep) enorm hard. Ik hoop dat we snel 
terug als één groep kunnen turnen. Nog even volhouden in deze rare tijden zodat we erna 
dubbel en dik kunnen genieten van het leven.

Toon, 27 jaar, geeft scholieren
Hoe lang zit je al in de turnkring?
Veel te lang! (Vanaf mijn 56 j.)
Wat is de coolste oefening die je kan?
Hangt van het weer af ...
Waarom is onze turnkring het leukste van het land?
Omdat het de perfecte balans is tussen sfeer en discipline, ontspanning 
en inspanning, vrienden en trainers, leren en spelen!
Heb je nog een boodschap voor je leden?
Luister als de leiding iets zegt!! / Ik kan dat niet > ik kan dat NOG niet / falen is deel van het 
leerproces.

Malena, 15 jaar, bijna 16, geeft cadetten B
Hoe lang zit je al in de turnkring?
8 jaar
Wat is je favoriete activiteit van de turnkring en waarom?
Ik kies direct voor turnkamp, omdat er altijd een vrolijke sfeer hangt. 
Iedereen is er gelukkig.
Waarom is onze turnkring het leukste van het land?
Omdat wij de coolste turnshow hebben en de tofste leden en leiding.
Heb je nog een boodschap voor je leden?
Geniet met volle teugen van dit bijzondere turnjaar!

Seppe, 16 jaar oud, geeft cadetten A
Hoe lang zit je al in de turnkring?
Al sinds het tweede leerjaar
Wat is de coolste oefening die je kan?
Dubbele salto
Wat is je favoriete activiteit van de turnkring en waarom?
Turnkamp uiteraard! Een hele week turnen is toch het tofste wat er is!?
Waarom is onze turnkring het leukste van het land?
Omdat wij eigenlijk een hele grote familie zijn 🙂
Heb je nog een boodschap voor je leden?
Vooral blijven turnen zoals je doet, je turnt omdat je het leuk vindt, niet om de beste te zijn. 
Veel plezier hebben is belangrijk maar luisteren naar de leiding ook! 😉

Tuur V., 17 jaar, geeft miniemen
Hoe lang zit je al in de turnkring?
9 jaar
Wat is je favoriete toestel?
Sprong
Wat is je favoriete activiteit van de turnkring en waarom?
Turnkamp, een hele week lang met een leuke groep leeftijdgenoten 
samen turnen sporten en lachen, wat is er leuker dan dat?
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Waarom is onze turnkring het leukste van het land?
Turnkamp uiteraard! Een hele week turnen is toch het tofste wat er is!?
Waarom is onze turnkring het leukste van het land?
Wij hebben de leukste leiding en de allerleukste leden 🙂

Daan, 28 lentes, bestuur
Hoe lang zit je al in de turnkring?
Weet niet zo goed, zeker al 14, maar denk al langer.
Wat is je favoriete toestel?
Brug of trampoline 
Wat is de coolste oefening die je kan?
Fullin front out tot poepzit
Wat is je favoriete activiteit van de turnkring en waarom?
Turnshow bij uitstek! Turnkamp ook. Omwille van de geweldige 
groepssfeer!
Heb je nog een boodschap voor je leden?
Blijf veilig! Blijf sterk! Blijf lenig!

Lise, ook gekend als ‘lisse’, 21 jaar, geeft recrea
Hoe lang zit je al in de turnkring?
Al 17 jaar
Wat is je favoriete toestel?
Zonder twijfel: Damesbrug!!
Wat is je favoriete activiteit van de turnkring en waarom?
Turnkamp, omdat we een hele week bij onze vrienden zijn en turnen, 
maar ook de turnshow omdat iedereen, leden, leiding en andere 
helpende handen, dan alles geeft om er een prachtige show van te maken! 
Waarom is onze turnkring het leukste?
Deugd en Volharding is een turnkring met een hele leuke sfeer en waar iedereen erbij hoort! 
Heb je nog een boodschap voor je leden?
JULLIE ZIJN GOED BEZIG!! Het is zo leuk om te zien dat jullie zelfs online gemotiveerd blijven 
om te turnen! Toch kijk ik er naar uit jullie elke zondag terug te zien en er samen met jullie 
terug voor te gaan! XXX 🙂 

Rik, 20 jaar, geeft juniores
Hoe lang zit je al in de turnkring?
Van kleuter tot cadet B en van juniores tot heden
Wat is je favoriete toestel?
Ringen/sprong
Wat is je favoriete activiteit van de turnkring en waarom?
Turnshow, omdat al je harde werk daar wordt beloond.
Heb je nog een boodschap voor je leden?
Blijven bewegen! 😏

Danny, de leeftijd van een T-rex (51 jaar), geeft seniores
Hoe lang zit je al in de turnkring?
Al van toen de dieren nog spraken: 46 jaar
Wat is je favoriete toestel?
Toen ik nog jong en lenig was: rekstok!
Wat is je favoriete activiteit van de turnkring en waarom?
De wafelbak: omdat je dan heeeeele lekker wafels met veeeeeel 
slagroom kan eten!!!
Waarom is onze turnkring het leukste?
Omdat we een toffe, knotsgekke leidingsploeg hebben. En een keitof en leuk turnkamp! !!!!
Heb je nog een boodschap voor je leden?
Deugd en Volharding, fit en gezond, ... welke slogan die er ook is: We love DenV! !!! 

Erika, 46 jaar, geeft blijf-fit
Hoe lang zit je al in de turnkring?
Oeff, ik weet het niet. Misschien 5 jaar.
Wat is je favoriete toestel?
Lange mat
Wat is de coolste turnoefening die je kan?
Met mijn oren bewegen
Wat is je favoriete activiteit van de turnkring en waarom?
De turnshow vind ik knap en geweldig. Kleuren en lichten, kennis van de oefeningen geleerd 
in heel het jaar, emoties van de ouders, choreografieën, organisatie ..., een echte gebeurtenis!
Waarom is onze turnkring het leukste?
Omdat u op uw les enthousiaste sporters kan ontmoeten, die WILLEN turnen en de 
organisatie WIL ons deze sportgebeurtennis week per week geven (behalve deze periode ☹) 
en die doen alles daarvoor.
Heb je nog een boodschap voor je leden?
Blijf turnen, dat maakt je gelukkiger, jonger, flexibel, sociaal, rustiger. 🙂

Piter, 28 jaar, geeft gymplus
Hoe lang zit je al in de turnkring?
22 jaar
Wat is je favoriete toestel?
Sprong
Wat is de coolste turnoefening die je kan?
Overslag salto
Waarom is onze turnkring het leukste?
Aangezien D&V het meest gemotiveerde bestuur, leidingsploeg en gymnasten heeft.
Heb je nog een boodschap voor je leden?
Geniet van de vakantie en laten we in 2021 er terug een fantastisch jaar van maken. 

Stond niet al jouw leiding ertussen? In de volgende Heraut kom je zeker en 
vast meer te weten over de rest van onze fantastische leidingsploeg!
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D&V 100 jaar?! Dat wordt gevierd!
Gelukkige verjaardag!

Op 26 november 2020 bliezen we met z’n allen binnen onze eigen bubbel 100 kaarsjes uit 
ter ere van Turnkring Deugd en Volharding. Een eeuw lang was de turnkring onlosmakelijk 
verbonden met Mortsel, een eeuw lang bracht hij duizenden jongens en meisjes wekelijks 
samen en lag hij aan de basis van hechte vriendschappen. 

Helaas wordt ook deze verjaardag wat overschaduwd door het ondertussen bekendste virus 
wereldwijd. We kunnen niet ontkennen dat ons feestjaar daardoor wat in de war gestuurd is. 
Maar we zijn er ook rotsvast van overtuigd dat van uitstel geen afstel komt! We geven hier 
graag een overzicht van hoe we onze verjaardag toch een feestelijke sfeer gaven en hoe de 
planning voor komend jaar eruitziet. Lees en feest je even mee?!

Vrij snel besloten we om onze “sociale evenementen” een jaartje op te schorten en onze 
verjaardag op te splitsen in een “Jubileumjaar” en een “Feestjaar”. Een goede beslissing, zo 
blijkt achteraf. 

Dat Jubileumjaar houdt in dat we met trots 
ons 100-jarig bestaan naar buiten brengen. 
Daar zijn we ondertussen volop mee bezig! 
We lanceerden een nieuw logo, we deelden 
leuke gadgets uit aan al onze leden, we staken 
onze leden en trainers in een nieuw jasje en we 
brouwden ons eigen “Gumenasje”!

De feitelijke verjaardag ging viraal op sociale media, met een 
eigen kader om je profielfoto te personaliseren en een hoop leuke 
verjaardagswensen van leden, trainers, ex-leden, stad Mortsel, … We 
stonden in ‘t Periodiekske en M-Magazine, we leukten de etalages van 
César Menswear en Granelle op, en 
we deelden D&V-kerst kaartjes uit! 

Kortom, een verjaardag om nooit te 
vergeten! 

Maar daar houdt het niet bij op. 
Ook komend jaar staat er nog een 
heleboel op de agenda. Zo hopen 
we dit jaar het Feestjaar in gang te 

kunnen trappen, waarin we de “sociale activiteiten” laten doorgaan. Denk dan aan receptie, 
turnkamp, turnshow, galabal en nog zoveel meer. 

Alles is nog wat onder voorbehoud, maar voorlopig houden wij ons vast aan volgende planning.

Als je een aantal zaken nog eens wil nalezen of bekijken, ga dan zeker 
eens naar onze feestwebsite: scan de QR-code of ga naar  
https://denv100jaar.wordpress.com/   
Heb je nog leuke ideeën, wil je graag op de hoogte blijven of betrokken 
worden: mail naar 100jaar-communicatie@d-en-v.be of registreer je op  
de feestwebsite! 

Feestelijke groeten,  
Turnkring Deugd en Volharding
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Wafel- en bierverkoop
 

Wafeltje hier, doosje daar, wat was dit een speciaal jaar!

Door corona moest het deze keer wat anders dan anders, maar we hebben ons niet laten 
kennen! Voor het 100-jarig bestaan van onze club brouwden we ons eigen ‘Gumenasje’. 
Onze prachtige D&V-leden hebben er een wonderbaarlijke editie van gemaakt door massaal 
wafels en bier te verkopen. Zoveel dozen wafels heeft nog niemand ooit bij elkaar gezien.  
Wat een knappe prestatie. De beste verkopers werden onlangs in de lessen nog even in de 
bloemetjes gezet voor hun inzet en enthousiasme. Een groot applaus voor jullie!

Hebben jullie onze echte D&V-wafels gemist? Niet getreurd! We doen er met ons D&V-
wafelteam alles aan om volgend jaar deze heerlijke lekkernij weer tot bij jullie te krijgen.

B E D A N K T   A A N   A L L E   V E R K O P E R S!
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100 jaar — Turnkring Deugd en Volharding Mortsel
Een terugblik

We schrijven 1920: het jaar van de 7de Olympische Zomerspelen 
en nog wel in onze eigen stad Antwerpen! De eerste spelen na 
de Eerste Wereldoorlog. Toen nog een hoofdzakelijke mannen-
aangelegenheid. De verschillende sporttakken werden afgewerkt 
in en rond Antwerpen maar ook verder daarbuiten. Het was 
in ieder geval een mijlpaal voor Antwerpen een dergelijk groot 
event na de moeilijke oorlogsperiode te mogen organiseren. 
Het enthousiasme kende geen grenzen, en zeker niet na het 
aflopen van de Spelen waar de Belgen maar liefst 36 medailles 
behaalden. Het blijft één van de meest succesvolle Spelen voor 
ons Belgenlandje.

Alle grote sporttakken kwamen aan bod. Touwtrekken werd 
voor de laatste keer opgevoerd en turnen mocht uiteraard niet 
ontbreken. In augustus 1920 werd er geturnd zowel individueel 

als in team 
(meestal met een 
20-tal turners).  
Er werd geturnd 
volgens het 
Europese, het 
Duitse en het 
Zweedse systeem. In het Europese systeem werden de Belgen 2de en in het Zweedse 3de. 
Een fantastische wereldprestatie.

Het Zweedse systeem 
(volgens Ling) richtte 
zich vooral op de 
goede houding en het 
uithoudings  vermogen. 
Oefeningen werden 
uitge voerd met weinig 
of geen toestellen en 
vormden toen de basis 
voor het schoolturnen. 
Het Duitse systeem (volgens Jahn) ging meer over lichaamsbeweging, kracht, behendigheid, 
orde en tucht en maakte gebruik van specifieke toestellen. Dit systeem werd vooral in de 
turnkringen toegepast die toen opgericht werden.

Vaak waren de nieuwe turnverenigingen politiek gekleurd en iedereen deed zijn best om 
gezien te worden. Hierdoor ontstonden de grote Bonds- en Gouwfeesten die voorafgegaan 
werden door optochten door de plaatselijke straten. 
Later vormde het Duitse turnen het door ons gekende toestelturnen en is steeds het 
olympische deel van de gymnastieksport gebleven. 
De gymnastiek, met al zijn verschillende disciplines, had steeds tot doel de evenwichtige 
ontwikkeling tussen lichaam en geest. En dit staat ook nog steeds in de missie en visie van 
onze club.

1920 — 1940
Op 26 november 1920 heeft de stichting plaats 
van de Sint-Jan Berchmans Turnkring Deugd en 
Volharding, later afgekort tot Deugd en Volharding.

Onmiddellijk sloot men aan bij de toenmalige Bond 
der Katholieke Turnkringen van België en bekwam 
men het stamnummer 9.

De kring ontstond uit de Mortselse studiegroep/
toneelgroep/voetbalploeg Sint-Jan Berchmans 
die gehuisvest was in het oud-gemeentehuis op 
de Statielei (waar eens ‘t Klokske was gevestigd). 
Deze groep was het toon beeld van Deugd (zoals in 
deugdelijk, ook vertaald als geduldig) en Volharding.

De eerste voorzitter dhr. Theodoor Kuijpers bekleedde een hoge functie 
bij ‘Gevaert’ en hij wilde, gedreven door zijn geloof en sociale karakter, 
goed doen voor de jeugd. Hij trachtte hen uit hun isolement te halen en 
hun horizon te verbreden door tot de verbeelding sprekende activiteiten 
te organiseren. De kring nam deel aan prijskampen, men organiseerde 
regelmatig uitstappen en was aanwezig bij godsdienstige plechtigheden 
als bedevaarten en processies. Men organiseerde Bondsfeesten 
met optochten. Men luisterde plaatselijke kermissen op en oefende 
veel voor de wedstrijden, die ook veelal bestonden uit groeps- en 
showoefeningen, toestelturnen en piramides.

De firma Gevaert is nog tot 1980 een belangrijke sponsor gebleven van Turnkring Deugd en 
Volharding (tot 1937 kunnen geen bewijzen gevonden worden dat de leden lidgelden moesten 
betalen. Financiële kosten werden hoofdzakelijk gedragen door de ereleden, sponsors als 
Gevaert en de gemeente zelf).

Theodoor Kuijpers
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In 1922 verhuisde de kring naar de 
ruimere lokalen van de Heilig-Kruisstraat 
en richtte men het eerste trompetters-
korps op dat later een trompettersfanfare 
zou worden met internationale allure. 
Vanaf 1926 behaalde men keer op keer 
de eerste plaats en in 1935 werd tijdens 
het internationale Bonds feest in Etterbeek 
door de jury 101 punten toegekend op 100 
(omdat een ander muziekensemble reeds 
100/100 behaalde).  
Ook trommelaars behoorden tot deze 
fanfare en de ‘grosse-caisse’ werd toen 
gedragen en geslagen door Frans Kloeck, 
die later nog burgemeester zou worden in 
Mortsel.

In 1930 werd een schermvereniging opgericht onder leiding van H. Vernieuwe.

In 1931, bij de eerste verschijnselen van de economische crisis, blijft de kring volop in leven. 
De kring heeft ondertussen een zeer belangrijke plaats ingenomen in het openbare leven van 
de katholieke gemeente.

Al in 1939 bij de mobilisatie en bij het uitbreken van de oorlog in 1940 werd het leven van de 
kring bijna tot nul herleid. 
De schermafdeling zal veel leden verliezen wegens militaire dienstplicht.

1940 — 1950
Op 5 april 1943 tijdens het bombardement op Mortsel werd de turnzaal van de kring volledig 
vernield.

In 1945 na de bevrijding startte de kring terug op in de bovenzaal van de FAMILIA (de huidige 
Mark Liebrecht Schouwburg). Frans Kloeck, die gekend staat als een van de stichtende 
leden van de kring, werd burgemeester. Hierdoor kon een kleine kern, onder leiding van 
de hoofdleider Alfons Leeman, werk maken van de heropbouw van de turnzaal aan de 
H. Kruiskerk (later gekend als turnzaal St.-Aloïsius) vlakbij zaal FAMILIA.

Van 1947 af werd er veel aandacht besteed aan het kopen en zelf maken van kleding voor turners. 
Dat leidde tot het stille ontstaan van het naaikransje dat tot in de jaren ‘60 zeer actief was.

In 1949 telde de kring 130 
turners en 45 muzikanten.

Vaandels en vlaggen blijven het toppunt op elke 
bijeenkomst.

De trompettersfanfare van  
Deugd en Volharding  

die internationale allure kende

De meisjesturnkring ‘Deugd en Volharding’ ontstond. Deze meisjesturnkring was en is volledig 
autonoom maar kreeg wel de toelating dezelfde naam te dragen als de jongensturnkring, met  
het idee dat een latere samensmelting toch zou plaatsvinden. Dit is er helaas nooit van gekomen.

1950 — 1960
Op 5 januari 1951 kwam de officiële erkenning als ‘Koninklijke’.

Theodoor Kuijpers overleed op 18 oktober 1952 en Emiel Truyts nam de functie van 
voorzitter over.

In 1953 zag het clubblad van onze Turnkring D&V ‘De Heraut’ voor het eerst het levenslicht. 
Enkel de volwassen leden en medewerkers en de Juniores (+15 jaar) ontvingen een exem-
plaar. De eerste 9 jaargangen van het clubblad vielen samen met het kalenderjaar. Het was de 
voorzitter zelf die de drijvende en schrijvende kracht was, en dan ook nog alle kosten op zich nam. 
In mei 1956 kregen de Leerlingen, zoals de jonge turners toen werden genoemd, hun eigen 
clubblad ‘Het Herautje’ dat zelfs maandelijks verscheen.  
Ondertussen is De Heraut meer dan 65 jaar jong, onderging een aantal facelifts en is uitge-
groeid tot het clubblad van de overkoepelende KMS Deugd en Volharding vzw.

In 1958 werd, onder impuls van de familie Van Lierde, de eerste wafelenbak georganiseerd 
met echte ijzers van de gascompagnie.

En onze eigen trompettersfanfare gaf op EXPO 58 een concert.

Waar er vroeger veel meer aan Bondsfeesten en nationale en internationale manifestaties 
werd deelgenomen, zien we dat men stilaan meer binnen de provincie blijft. Er werd nog 
deelgenomen aan Verbonds- en Gouwfeesten tot 1970 maar niet noodzakelijk elk jaar.  
De voorbereiding van elke feest, dat ook onze kring vele malen zelf heeft georganiseerd, werd 
wel tot in de puntjes afgewerkt en het waren manifestaties die veel volk trokken.

Jongens- en meisjesturnkring samen poserend voor de groepsfoto
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Poserend voor  
‘onze’ turnzaal

Onze turnzaal H. Kruis 

René Nuyens 
aan de ringen 

Ook backstage van de Familia 
tijdens de wafelenbak

 Let vooral op de typische 
grote ramen en het 

‘balkonnetje’.

1960 — 2000 
In 1961 werd de turnkring een vzw en gingen jongens- en meisjesturnkring hun eigen weg.  
De voorzitter wilde toen door de oprichting van de vzw de zaal, die toen nog bij de Familia-
lokalen hoorde, in eigendom verwerven. De leden van de Algemene Vergadering waren bijna 
alle volwassenen turners en muzikanten, die toen deelgenoten genoemd werden.

De jaren ‘60 waren zeker de bloeijaren van de turnkring, in tegenstelling tot de fanfare die 
geleidelijk afbrokkelde.

In de periode 1960-1965 richtte een groepje van een 5-tal 
heuse ‘Deugd en Volharding’-acrobaten de ‘Knock-About’ 
ploeg op. Jacky Vuylsteke de Laps, Roger Ceuppens,  
Jozef Morsi, Tom De Smet en Jan Liekens brachten een 
25 minuten durende mix van clowneske acrobatieën, 
gekke sprongen en kleine piramides, en dit alles met 
kleurrijke kledij en geschminkt clownsgezicht. Het 
was keihard trainen hiervoor maar ze hadden succes 
in binnen- en buitenland. De legerdienst van enkele 
van de ploegleden maakte echter een einde aan hun 
welgesmaakte optredens.

In 1963 werd besloten om de jaargangen van De Heraut 
te laten samengaan met het sport jaar en zo werd de 10de 
jaargang uitgegeven in het sportjaar 1963-1964.

In 1966 werd er gestart met de turnafdeling in 
St.-Lodewijk onder impuls van Frans Bruynseels en op 
5 november 1968 volgde er een Blijf-Fit afdeling.

Het was ook in deze periode dat de eerste vrouw 
met verantwoordelijkheden opdook. Paula Rutten 
vertegenwoordigde vanaf ‘69 de afdeling St.-Lodewijk.

In december 1969 werd een grammofoonplaat 
opgenomen, gesteund door de muzikanten van Bornem, 
onder impuls van oud-muziekchef J.B. Van der Heijden 
en erevoorzitter Frans Pepermans.

1971: 50-jarig bestaan van de kring. Foto in zaal Familia

De Knock-About ploeg
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Het toppunt kwam zeker in 1971 bij de viering van het 50-jarig bestaan. Men spreekt nu nog 
van het banket en de zelfgemaakte kandelaars en de enige foto die toen genomen werd van 
de gehele kring. 

Na het 50-jarig jubileum ging het steeds slechter met de kring. Er was een mentaliteits-
verandering ontstaan die een patriarchale voorzitter niet aanvaardde, en de klassieke 
evenementen zoals processies en bedevaarten werden niet meer bijgewoond. De jeugd werd 
ook een steeds grotere variëteit aan ontspanningsmogelijkheden aangeboden.  
Door het verdwijnen van de trompettersfanfare kenden we minder leden en door het afnemen 
van financiële bijdragen uit giften van ereleden, erevoorzitters en vooral GEVAERT was men 

verplicht de ledenbijdragen te verhogen.

In 1974 nam de toenmalige voorzitter Emiel Truyts ontslag wegens 
gezondheids redenen. Enige tijd later nam Jacky Vriens de fakkel over en 
startte initiatieven met een vernieuwd enthousiasme. In ‘76 verhuisde hij 
echter naar Mechelen en contacteerde hij zijn kennis Jacq Van Anderlecht. 
Deze was in ‘72 in Mortsel komen wonen maar had al wel geschiedenis 
als stichter van turnkring Olympos in Lint en secretaris bij turnkring Apollo 
Kiel en hij had zitting in het Antwerps Verbonds- en Gouwbestuur.  
In 1976 werd hij officieel tot voorzitter verkozen door de deelgenoten.

Jacq Van Anderlecht zag het zijn taak om in de kring te coördineren, bij te sturen en te dele ge ren,  
wat het verantwoordelijkheidsgevoel en het engagement van de medewerkers zou verhogen.  
Ondanks de pogingen om de trompettersfanfare en drumband nieuw leven in te blazen 
hielden deze op te bestaan in 1978.

Na zijn aantreden kwamen er verschillende nieuwe 
mensen in het bestuur en de kring leefde terug op. 
Vooral onder impuls van Piet en Paula Rutten werd 
‘De Heraut’ terug een veel gelezen blad en werd het 
jaarlijkse turnkamp georganiseerd in Zepperen (‘79).

De werking in de wijken werd verder uitgediept wat 
niet ten goede kwam aan de eenheid van de kring, 
maar het gezamenlijke turnfeest en turnkamp gaf 
gelegenheid om er als 1 kring toch te blijven staan.

In 1976 startte Frans Helsen met jazzgymnastiek en  
de eerste groepen bestonden enkel uit jongens. Maar algauw waren de meisjes hier in de 
meerderheid en de groep leefde verder als ‘Kinemusikei’.

Acrobatieën tijdens de viering 50 jaar D&V in zaal Familia

De ‘veld’keuken op kamp in Zepperen

In 1978 kende het leiderskorps een 
enorme uitbreiding. De oude garde zoals  
René Nuyens, Frans Helsen, Luc Fransen,  
Erik Van Den Brandt, Karel Van Damme 
en Francis Tilborghs werden nu bijge staan  
door Wim Duré, Jan Hoefkens, Jo Mussely, 
Fred Van Den Bergh, Georges Dewil,  
Dirk Arts, Mick Mets en Inge Rutten.  
Een hechte vriendengroep die nog zeer 
lang actief is gebleven in onze kring.

In 1979 organiseerde Deugd en Volharding voor de eerste keer een wintersportvakantie in 
Oostenrijk. Het was toen ook de periode van de mosselsoupers, achtereenvolgens in zaal 
Familia, ‘t Centrum en Lepelhof tot 1992.

Tijdens de jeugdnamiddagen in 
november werden de beste wafel-
verkopers beloond met een prijs en kon 
iedereen gratis naar de film.

In 1980 organiseerden we de Bloso-
cursus VOORTURNER in onze zaal, 
met 8 deelnemers. In ‘81 volgde dan de 
cursus turnleider waar 6 van onze leden 
slaagden.

Ook in 1981 verhuisde René Nuyens, boegbeeld van Deugd en Volharding in de jaren ‘50 en 
‘60, naar Malaga Spanje waar hij vandaag nog woont.

In 1982 werd beslist dat ook meisjes vanaf 18 jaar mochten aansluiten bij onze groep 
Seniores. Tevens was er een speciale vergadering van D&V met BGJG voor mogelijke 
organisatie van yogalessen of tafeltennisinitiatie.  
Met dat laatste werd gestart in de bovenzaal van het Mark Liebrecht Centrum. Later groeide 
dit uit tot de TECEMO-vereniging.

Door de grote uitbreiding van de vzw Turnkring werd deze in 
1983 gereorganiseerd tot de Katholieke Multisportvereniging 
Deugd en Volharding Mortsel vzw met vier onderafdelingen: 
Turnkring, Joledi, Kinemusikei en Tecemo.

Ook in 1983 brachten 
de leiders tijdens de 
turnshow een fantastisch 
(en gewaagd) nummer: 
gelijktijdig springen  
over de auto van 
Danny Van Oosterwijck.

In 1984 werd gestart met een groep in wijk Savelkoul 
in ‘Blauwe Regen’.  
Echter al na enkele maanden ontstond er brand en 
werd alles in de as gelegd wat een groot financieel 
verlies was.

Dirk Arts in volle actie

Inge Rutten

Jo Mussely, Georges Dewil en Jan Hoefkens

Dirk Ivo met zijn jongens
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In 1986 trad Roland Pattijn  
aan als voorzitter. Hij was 
toen al jaren actief als 
lichtman op de turnshows 
en afdelings verant woor-
delijke van de toestel-
turners. Roland, die tevens 
jurylid was van de federatie, 
werkte samen verder met 
Jan Liekens die toen nog 

technisch voorzitter was. Jan was echter ook nog secretaris 
van de Raad van Bestuur (en tot vandaag is hij nog steeds 

de secretaris 
van de vzw) 
en onder-
voorzitter van 
de Turnkring. Hij 
werd toen ook 
voor zitter van 
de Technische 
Gouwcommissie en had zitting in de Technische 
Commissie van de Katholieke Vlaamse Turn-
federatie in Brussel.  
In 1986 werd Jan als technisch voorzitter van de 
Turnking opgevolgd door Jo Mussely.  
Wim Duré slaagde voor de federale jurycursus.

In 1989 volgde Johan Pion Jo Mussely op als leider van de toestelturners. Johan haalde met 
‘zijn’ jongens mooie resultaten. Zo werd onder andere Gerd Wuyten provinciaal kampioen, en 
werd de ploeg met onder andere Gerd en Benny Verbraecken Vlaams kampioen tijdens de 
interclubwedstrijden.

In 1991 ontving Hubert Van Stappen een gouden medaille van de federatie voor 30 jaar 
bestuurslid. 

Sedert 1992 werd het er voor de kring niet gemakkelijker op om verschillende redenen.  
De oudere jeugd kreeg veel meer ontspanningsmogelijkheden aangeboden waar ze uit 
konden kiezen. Ook enkele leiders haakten af om familiale redenen of ouderdom.  
Alles werd duurder en om de lidgelden niet te moeten opslaan werd gezocht naar alternatieve 
nevenactiviteiten zoals security-opdrachten voor BRTN Radio 2, en via Dirk Arts ook op 
Sfinks, het wereldmuziekfestival in Boechout.

Een nieuw logo, ter vervanging van het schildje, werd voorgesteld.

In 1994 gaf de kring zijn actieve medewerking aan Sfinks, aan BRTN Radio2 met 10 prestaties, 
en zeker aan het 100-jarig bestaan van de Antwerpse Turngouw waarbij ongeveer 50 leden 
meededen aan de geslaagde recordpoging om in 2 uur zoveel mogelijk kilometers met 
radslag af te leggen (in totaal 451 km). Deze laatste manifestatie was een inspiratie van onze 
ondervoorzitter Jan Liekens, die tevens voorzitter van de Technische Gouwcommissie was.

In april 1995 werd het boek “75 jaar D&V” uitgegeven waar alle gedetailleerde wetenswaardig-
heden in vermeld staan.

Bart Carmen met zijn Cadetten in 1985

Jacq Van Anderlecht en Roland Pattijn

In 1996 werd tijdens de turnshow het 75-jarig bestaan gevierd met onder andere een 
optreden van de oude leidersploeg met de klassieke marsoefeningen en piramides.

Hierna gaf Roland Pattijn het voorzitterschap door aan Adri Pluym.

De turnshow in 1998 werd op smaak-
volle en ludieke manier gepresenteerd 
door 2 buiten beentjes uit onze kring: 
Dimitri Leue en Pieter Embrechts.

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Onze Turnkring kent al jaren enkele vaste activiteiten en  
daar hoort zeker ook nog onze jaarlijkse wafelenbak bij.

 
 
De felgesmaakte sportkampen in Zepperen bleven merkwaardige taferelen opleveren: 

Vrijwilligers waar je op kan rekenen: de wafelinpakkers ... … en de wafelrondbrengers

Dirk en Willy achter het lichtpaneel 
tijdens de turnshow

Verkleden was er altijd bij.
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2000 — 2020
Na 2000 nam Luc Jorssen over als voorzitter en de jaarlijkse turn- en dansshows bleven veel 
volk trekken. Steeds een avondvullend programma met turnen en dans en prachtige decors. 
De leiding en de leden konden hier hun fantasie en creativiteit de vrije loop laten met thema’s 
als De Teletijdmachine (‘95), Fantasia (‘01), Cirque du Cabaret (‘04) en Music Maestro (‘05).

In 2004 werd onze interclubploeg (Dries Carmen, 
Lander Hendricx en Linus Van Hoogten onder 
leiding van Pieter Van Regenmortel, Gerd Wuyten  
en Benny Verbraecken) provinciaal en Belgisch 
kampioen interclub A. Ze bezetten dat jaar ook 
de podia op provinciale en Vlaamse kampioen-
schappen. Ze werden hiervoor ook gevierd op de 
kampioenenviering van Stad Mortsel in 2005.

Tijdens de show in 2005 kon iedereen genieten van 
een optreden van onze eigen Belgische kampioen 
luchtgitaar Ron Van den Branden en deden de  
(nu nóg oudere) oud-leiders hun show nog eens al 
breakdansend over, samen met Kinemusikei.

Vanaf 2006 stond Guy Stevens vooraan als voorzitter van onze kring.

In 2006 werd de bouw van de topsporthal De Sterre afgewerkt. Deze hal is volledig gericht op 
verschillende gymnastiekdisciplines en werd in 2007 geopend. Door de ingebruikname van 
deze zaal verlieten we onze thuislocatie (zaal St.-Aloïsius) vlakbij de H. Kruiskerk, omdat de 
zaal meer en meer in verval kwam.

De wedstrijdclub ‘Gymplus’ werd opgericht door Movimento en Deugd en Volharding. 
Disciplines: toestelturnen jongens en meisjes, tumbling en acrogym. Doordat deze club 
zich specifiek met de voorbereiding van wedstrijdgymnasten bezighoudt, verdwenen de 
‘toestelturners’ binnen D&V en ging de club zich richten op de recreatieve gymnastiek. Voor 
de betere recreanten werden wel extra trainingen ingelegd in het kader van de ‘recrea-
competitie’, een nieuw initiatief van Gymfed.

2008 was het jaar dat Erik Cop 
en Tim Van Gorp de fantastische 
film ‘De Magische Plint’ in 
mekaar boksten samen met de 
ganse leidingsploeg en D&V- 
medewerkers. Het werd een 
huzarenstuk met veel komische 

fragmenten en in de hoofdrol Felix De Buyser. De film 
kende zijn apotheose tijdens het ‘Sprookjes’ turnfeest 
in 2009.

2009 en 2010 waren weer woelige jaren: Bart Carmen 
nam de fakkel over van Guy Stevens en werd aan het 
publiek voorgesteld in de show 2011 ‘FilmFestival’.

Na 33 jaar op kamp te zijn geweest in Zepperen, verhuisden we onze tenten (figuurlijk), met 
een tussenstop in Tessenderlo in 2011, naar het Sint-Jozefcollege in Turnhout (juli 2012). 

De interclubploeg in 2004

Stef Van den Branden in een glansrol als heks

Vanwege de schitterende ligging en omgeving, de grandioze (lege) schoolinfrastructuur (in 
juli) en de sympathieke medewerking van de schooldirectie, organiseren we nog jaarlijks onze 
(culinaire) sportkampen op deze plaats.

In 2013 liet Erik Cop zich door niets of niemand 
tegenhouden. Tijdens de show ‘Puur natuur’ 
presteerde Deugd en Volharding het als eerste 
(en enige en waarschijnlijk ook als laatste) om 
een echte waterval te verwerken in zijn decor 
binnen in de sporthal.  
‘DE 4’ toonden weer een ongeëvenaard  
ludiek acrobatennummer maar deze keer 
verkleed als oudjes met rollators (historisch  
mooi door Sven Leemans, Yves Adriaenssens, 
Benny Verbraecken en Pieter Van Regenmortel) 
en staan met Nele Boeykens op de foto.

Enkele van de mooie wedstrijdresultaten in deze periode: 

2010: Wouter De Langhe: 2de Vlaams kampioenschap Benjamins 1 en in de open comp. 3de 
2010: Lander Hendricx: 5de plaats Vlaams kampioenschap Beloften 
2010: Sven Leemans: 1ste plaats Vlaams kampioenschap Seniores

2011: Robbe Bernaerts: 1ste plaats prov. competitie Benjamins 1 en all-round 
2011: Wouter De Langhe: 1ste plaats prov. competitie Benjamins 2, 6de all-round 
2011: Lander Hendricx: 1ste plaats prov. competitie Beloften en all-round 
 Joris Janssens: 3de plaats prov. competitie Beloften

De show in 2016 had het 
thema ‘Alle Wegen leiden 
naar Mortsel’ en mochten we 
Jan Liekens in de bloemetjes 
zetten voor zijn 65-jarig 
lidmaatschap van onze kring 
(als dat geen volharder is …).

Ook D&V heeft gedurende jaren een flinke stock aan materiaal en verkleedkledij verzameld. 
Helaas bleken hier niet altijd permanente stockageruimtes voor te vinden te zijn (zwembad 
Mortsel, St.-Lutgardis --> oude opslaghal Verbraecken --> hal MG69 op Fort 4). Wegens de 
verbouwing van de opslaghallen op Fort 4 kreeg D&V einde 2016 eindelijk, door tussenkomst 
van schepen Lieve Voets, een permanente opslag toegewezen in MG40. 

De bestuursploeg in 2013

Jan Liekens met Epke Zonderland  
(wereldkampioen rek 2013)
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En om transportkosten te vermijden huren we voor het kamp materiaal nog een bijkomende 
ruimte op de kampplaats zelf in Turnhout.

In 2019 werd de Katholieke Multisportvereniging omgedoopt tot ‘Multisportvereniging 
Deugd en Volharding Mortsel vzw’, nog steeds onder leiding van Luc Follaets en Jan Liekens.

De vzw kreeg er de discipline ‘Bossaball’ bij, maar verliest ook de afdeling Kinemusikei door 
onvoldoende kandidaat-bestuursleden. 

Naar aanleiding van zijn jubileum schrijft de Turnkring een wedstrijd uit om een nieuw logo te 
ontwerpen. De winnaar is Nick Vertongen.

Wat in 2020 ons hoogtepunt had moeten zijn en een absoluut feestjaar met tal van evene-
menten en vieringen, werd sterk getemperd door de coronapandemie en alle beperkende 

maatregelen die daarmee samengingen. Startend op 
het moment van onze turnshow in 2020, waar-

door deze totaal niet kon door gaan, bleven de  
maatregelen en onze aangepaste werkingen  
-12/+12 nog lang van kracht. Er werd 
dan ook besloten om het jubileum jaar 
en alle sociale activiteiten en vieringen 

te verhuizen naar het volgende sportjaar.

Wil u nog meer details kennen van onze dynamische vereniging in Mortsel, en 
unieke, nooit getoonde foto’s uit ons rijk archief bekijken, koop dan binnenkort 
ons boek ‘100 jaar Deugd en Volharding Mortsel’. Voorinschrijven kan via 
turnkring@d-en-v.be, want de oplage zal beperkt zijn.
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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

38 Turnkring D&V

mailto:turnkring%40d-en-v.be?subject=
Gebruiker
Line




