- In dit nummer

blz. 2

- Voorwoord

blz. 3

- Publiciteit

blz. 4

P.B.

- Brevettendag

blz. 5

9140 Temse

- Wist je datjes

blz. 6

- Publiciteit

blz. 7

- Bedankt sponsors

blz. 8

- Kampioenenviering

blz. 9

- Kampioenenviering

blz. 10

- Publiciteit

blz. 11

- Turngala
- Publiciteit

blz. 12
blz .13

- Turngala

blz. 14

- Turngala

blz. 15

- Turngala

blz. 16

- Fundance

blz. 17

- Turngala

blz. 18

- Publiciteit

blz. 19

- Turngala

blz. 20

- Publiciteit

blz. 21

- Activiteitenkalender

blz. 22

- Kleurplaat

blz. 23

- House of dancing water meets Willy

blz. 24

- Einde trainingen

blz. 25

- Datum turngala 2018

blz. 26

- Kleurplaat & algem. contactgegevens

blz. 27

4 maandelijks ed. april 2017 v.u. Van Wauwe Ivan Karel Van Hoeylandtlaan 47 9140 Temse

‘ t boekske

België — Belgique

Adresetiket
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VOORWOORD

PUBLICITEIT

Hallo iedereen,
Hét hoogtepunt van het seizoen ligt alweer achter ons. We hebben er
maanden naartoe geleefd en hard voor gewerkt. Ons jaarlijks turngala was opnieuw een groot succes.
Om niet in dat bekende zwarte gat te vallen, hebben we al iets nieuw
om naar uit te kijken. Op 21 mei laten al onze gymnasten terug het
beste van zichzelf zien. De jaarlijkse interclub (brevettendag) staat
dan op het programma. Onze kleine spruiten, maar ook de ‘grote’
gymnasten hopen op een talrijk opgekomen publiek om hen aan te
moedigen tijdens hun turnoefeningen.

Het einde van het seizoen is ook al in zicht. Wat gaat het toch snel. Ik
wens jullie alvast een zeer prettige vakantie. Geniet ervan en laad uw
batterijen volledig op. Begin september verwachten we jullie voor het
nieuwe seizoen.
Katrijn,
Bestuurslid & trainster.
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BREVETTENDAG

WIST JE DATJES

ZONDAG 21 MEI 2017 – 14u00

WIST-JE-DAT …

Sporthal Temse
Noteer alvast deze datum !!!! Want dan gaat onze jaarlijkse brevettendag door.
Even een woordje uitleg voor onze nieuwkomers.
“Onze brevettendag” is onze “clubwedstrijd”. D.w.z. dat elk lid, van
kleuter
tot groot, zijn oefeningen voor U zal demonstreren aan 2 verschillende toestellen.
Deze oefeningen worden beoordeeld door een jury en krijgen de
quotatie uitmuntend – zeer goed of goed.
Elke gymnast wordt dan beloond en krijgt een “medaille”.
Tijdens der jaarlijkse kampioenenviering ontvangt elke deelnemer
ook nog een beker.
Meer uitleg ontvangt U via een schrijven dat wij met uw dochter/
zoon meegeven.
Respecteer a.u.b. wel de inschrijvingsdatum.

- wij al enkele trainers vonden om ons team te versterken?
- wij er nog enkele zoeken?
- Katrijn zelf staat te springen van vreugde wanneer een gymnast na
veel oefenen iets nieuws onder knie heeft?
- enkele trainers een workshop Hip Hop hebben gevolgd?
- hieruit bleek dat we enkele grote danstalenten in ons team hebben?
- onze werkgroep alweer heel hard gewerkt heeft om ons een superlimonadefuif en een toffe kampioenenviering te organiseren ?
- Eddy en Vanessa 25 jaar getrouwd zijn en hun huwelijk gezegend is
met 4 prachtige kinderen?
- zelfs onze beresterke Willy geveld kan worden door een longontsteking?
- Willy op korte tijd een longontsteking kan verslaan?
- Willy verscheidene keren in de krant is verschenen en een interview bij Radio 2 gaf?
- de recreameisjes van Jolien en Katrijn hun eerste wedstrijd hebben
op 22 april ?
- ons turngala een zeer groot succes was ?

Alvast tot 21 mei a.s.
Monique Van Wauwe,
Co-secretaris.
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PUBLICITEIT

BEDANKT SPONSORS

Nogmaals hartelijk dank aan onze sponsors. Het is
dank zij jullie financiële bijdrage dat het organiseren van ons Turngala mogelijk is.
Beste sponsors hopelijk mogen wij het volgende
Gala terug op jullie steun rekenen.

‘t boekske

7

‘t boekske

8

KAMPIOENENVIERING 2017

KAMPIOENENVIERING 2017

Zaterdagmorgen 18 februari 2017 om 8.00u; onze mensen van
de werkgroep en enkele goedwillige trainers beginnen met het
in orde brengen van de eetzalen van “het Lyceum aan de
Stroom” want vandaag gaat onze jaarlijkse Kampioenenviering
door.
Tegen 10u komt er nog een 2de ploeg bij, zij versieren de zaal
waar straks speciaal voor onze jongste gymnasten de limonadefuif zal plaatsvinden. Deze discofuif, die om 16u begint, zal net
als verleden jaar geleid worden door een ervaren dj, ambiance
verzekerd dus!
Rond 18.30u kunnen wij dan beginnen met de maaltijd om
daarna over te gaan met de uitreiking van de bekers voor onze
50 aanwezige clubkampioenen. Aansluitend hierop is er voor
de ouderen dansgelegenheid voorzien die tot laat op de avond
heeft geduurd, de dansvloer stond op bepaalde momenten
overvol en dat getuigd van een succesvolle editie van deze
Kampioenenviering, voor herhaling vatbaar… we zien mekaar
dus zeker volgend jaar terug op zaterdag 24 februari 2018!
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten kunnen enkel de gymnasten die deelnemen aan onze Brevettendag (die doorgaat op 21
mei in de Sporthal van Temse) én aanwezig zijn op onze volgende Kampioenenviering aanspraak maken op een beker.
Tonny
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PUBLICITEIT

TURNGALA 2017
Later als ik groot ben…
Er is mij gevraagd om een artikeltje te schrijven over het turngala
2017.
Wat kan ik schrijven zonder in de overtreffende trap te treden…
Ewel, niets. Het gala was dit jaar ongelofelijk! Er was geen enkel
groepsdansje/oefening dat moest onder doen voor een ander. De
gastoptredens waren ook zeer geslaagd. Axel babbelde naar goede
gewoonte alles vlotjes aan elkaar.
Alles verliep heel vlot, ook achter de schermen. De gymnasten waren stil wanneer ze stil moesten zijn. Er werd fantastisch samengewerkt tussen alle vrijwilligers. Ook het opstellen en afbreken van de
zaal ging vlekkeloos. Het geluid en belichting waren ook veel beter
dan andere jaren.
De finale werd door de gymnasten/dansers fantastisch uitgevoerd.
Tijdens het hoogtepunt van deze dans had het publiek ogen te kort.
Er werd geturnd op elk toestel dat in de zaal aanwezig was! Alle
disciplines werden geshowd.
Het was een editie om U tegen te zeggen. Kunnen we zo’n succes
volgend jaar evenaren?
Dit weten we op zaterdag 24 maart 2018. We zien jullie dan hopelijk massaal terug om ons weer aan te moedigen tijdens de verschillende optredens.
Uw verslaggeefster ter plaatste.
Katrijn
Trainster en bestuurslid
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TURNGALA 2017

PUBLICITEIT
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TURNGALA 2017
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FUNDANCE

TURNGALA 2017

De meisjes van de fun dance deden voor de eerste keer mee aan
het turngala.
Ze hadden allemaal zenuwen maar dat was nergens voor nodig
want ze hebben het supergoed gedaan.
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PUBLICITEIT
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PUBLICITEIT

ACTIVITEITENKALENDER 2016 - 2017
April ‘17
01 & 02

Provinciale voorronde TTm 2 A en 3 B-niveau - Leuven

08 & 09

Provinciale voorronde TTj 1 A-, B-, C- en I-niveau - Merksem

22 & 23

Provinciale voorronde TTm 3 A en 4 B-niveau – Lommel
Recreatornooi TTm – Sint-Petersleeuw

23
29 & 30

Selectiedag ACRO – Turnhal Sint-Niklaas
Provinciale voorronde TTm & TTj 2 A–, B-, C-niveau
en I-niveau TTj Sint-Niklaas

Mei ‘17
01
06 & 07

Vlaams Kampioenschap C TTm – Sint-Niklaas
Recreatoernooi TTm – Nazareth
TTm – Vlaamskampioenschap AB-niveau - Stekene

13 & 14
21
27 & 28

TTj – Vlaams Kampioenschap A-, B-, en I-niveau - Wevelgem
Brevettendag Sporthal Temse
Belgisch Kampioenschap TTj & TTm AB-niveau - Libramont

Juni ‘17
18

Laatste training

Augustus ‘17
6 t/m 11

Sportkamp Pré ACRO – Oud-Turnhout

TTm = toestelturnen meisjes
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KLEURPLAAT

HOUSE OF DANCING WATER MEETS WILLY
House of Dancing Water meets trainer Willy
Tomas Thys ex-turner van Rust-Roest was eventjes in het land en bracht een bezoekje aan zijn ex-trainer Willy.
Voor wie Tomas niet kent : Tomas turnde als kleine jongen bij Rust-Roest onderleiding van, hoe kan het ook anders, de Willy. Al vlug stapte hij over naar onze selectieploeg jongens die toen getraind werd door Jurgen Van Eetvelt. Alles ging in snel
tempo ! Tomas werd lid van de Topsportschool in Gent en vlug lid van de Nationale
Ploeg. Hij turnde schitterende resultaten waaronder “Jeugd Olympisch Kampioen”
aan de sprong in 2009. In datzelfde jaar kreeg hij van de Stad Sint-Niklaas “de Prijs
voor Sportperstatie”.
Tomas moest een einde stellen aan zijn turncarrière omwille van blessures. Hij
kreeg in 2015 de kans, die hij natuurlijk niet liet liggen, om deel uit te maken van het
Circus “House of dancing Water” o.l.v. de directeur van Circque du Soleil en dit in
China.
We wensen Tomas en Willy, de oudste actieve turntrainer ter wereld, nog veel succes.
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EINDE TRAININGEN

DATUM TURNGALA 2018

LAATSTE TRAININGEN DIT SEIZOEN

ZEKER TE ONTHOUDEN
Na het succes van ons Turngala
houden wij eraan U reeds de datum te geven voor onze volgende Gala.
Noteer alvast :

Algemene Repetitie :
zaterdag 17 maart 2018
van 9u30 tot 12u00

* In Sporthal Temse :
- dinsdag 13 juni 2017
- woensdag 14 juni 2017

- zaterdag 17 juni 2017

TURNGALA : 24 maart 2018
* In Turnhal Sint-Niklaas :

19u00

- zondag 18 juni 2017
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KLEURPLAAT

Algemene contactgegevens :
- Tonny Smet
tonny.smet@telenet.be
- Ivan Van Wauwe

ivanvw@telenet.be

- www.rustroest.be
- facebook: Koninklijke turnkring Rust-Roest Sint-Niklaas
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