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VOORWOORD

GRIEZELEN

Gymnasten,
Het seizoen draait al terug op volle toeren, maar ik weet nog goed hoe sommige
nieuwe gymnasten met een bang hartje de turnhal binnen kwamen gestapt. We
hebben vele nieuwe gezichtjes mogen verwelkomen. Ondertussen zijn de nieuwe
gymnasten al goed ingeburgerd en hebben zij hun eerste gymtalenten laten zien in
de sporthallen van Temse en Sint-Niklaas.
We hebben niet alleen nieuwe gymnasten verwelkomd, maar ook een aantal nieuwe trainers. Onze trainersgroep is een zeer enthousiaste en gemotiveerde bende.
Tijdens het weekend van 21 en 22 oktober trokken zij dan ook massaal op bijscholing naar het kaderweekend, georganiseerd door de GymFed. Er werden leuke
ideeën opgedaan om de opwarming te vernieuwen, hoe men moet omgaan met
een gymnast die blokkeert en natuurlijk werd ook de technische kennis bijgeschaafd.
Onze dansgroep, Fun Dance, heeft ook een schitterende start gehad. De meisjes
komen wekelijks heel enthousiast naar de danslessen. Zij hebben zelfs de eer gehad
om te mogen optreden bij de aankomst van Sinterklaas. En de Heilige man zag dat
hier een zeer gemotiveerde trainster aan het werk was, samen met heel enthousiaste meisjes.

Met de jongens selectie gaan griezelen.
Op zaterdag 29 oktober hebben onze jongens en enkele mama’s het lef gehad
om samen mee te gaan stappen in de donkere bossen van Klein Sinaai.
Onze akelige Halloween tocht begon om 20u . Onderweg kwamen we heel veel
monsters, spoken , killerclowns en nog meer van dat tegen. Onderweg konden
onze jongens genieten van heel veel lekkers. Een hete kop tomatensoep, een
lekkere braadworst , ijsje , cup cake , drankjes voor groot en klein en een heerlijke pannenkoek.
Onze durftocht duurde tot middernacht. Iedereen was moe en keerde tevreden
terug naar huis. Het was heel leuk om buiten het turnen eens een andere activiteit te doen.
Wij gaan in ieder geval volgend jaar ook terug mee en wie weet kunnen we dan
samen gaan met de meisjes van onze club om eens lekker te gaan griezelen.
Trainer Eddy en zijn gymnasten Jarne, Jonas ,Girie en Mathisse vonden het top.
Eddy

We willen jullie alvast fijne feestdagen toewensen. Geniet met familie en vrienden
van deze mooie dagen.
Moge de beste dagen van 2016, de slechtste zijn in 2017 !
GIRRIE –JONAS –JARNE –JORIAN - MATHISSE

Katrijn,
Bestuurslid & trainster.
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KADERWEEKEND

WIST JE DATJES

De train(st)ers versus het kaderweekend.

WIST-JE-DAT …

Het begon allemaal zaterdag 22 oktober omstreeks 8 uur wanneer bij vele van
onze trainers de wekker afging. Vol enthousiasme sprongen ze uit hun bed, in
hun sportkleren en vertrokken richting topsporthal te Gent.
De trainers werden met open armen ontvangen door middel van een warm of
koud drankje. Zo konden ze de actieve en leerrijke sessie te baas gaan. Tijdens
de sessies mochten de trainers meedoen met verschillende oefeningen, hulptechnieken en dansen om zo alles goed beet te hebben en het goed te kunnen
toepassen op de gymnasten. Zij zullen de komende weken het ‘proefkonijn’ zijn
van alle aangeleerde technieken en oefeningen. Alle trainers keerden moe, maar
voldaan naar huis. Bedankt aan alle (toekomstige) train(st)ers die zich ten volle
hebben ingezet tijdens het kaderweekend. Hop naar volgend jaar: kaderweekend 2017.

Lekker ontvangen met
een koffie, chocomelk
of fruitsap.

Flinke trainsters
tijdens de sessies.

- Onze turnclub, Rust Roest, 130 jaar bestaat ?
- Luka Torfs (trainster van de kleuter meisjes) brons behaalde op het
WK Sportsaerobics in Wenen (oktober 2016)?
- Willy nog 10x kan pompen ?
- Onze trainers zo flexibel zijn dat ze hun collega-trainers vervangen
wanneer nodig is ?
- Wij 315 leden hebben ingeschreven op 01.11.16 ?
- Wij 34 trainers ter beschikking hebben ?
- Wij met 24 trainers naar het kaderweekend van de Gymfed zijn
geweest ?
- Monique alles coördineert vanuit Bulgarije ?
- De acro wedstrijdgymnasten een avant-premiere geven van hun
oefeningen op zaterdag 26 november ?
- De jongens van onze selectie zo veel moed en durf hebben dat zij
aan een Halloweentocht hebben meegedaan ?
- Kelly Rombaut (dochter van Carine en Amedé) deze zomer in het
huwelijk is getreden ?
- Op 12 augustus Jochen (trainer recrea jongens) en Vera (lid werkgroep) ook gehuwd zijn ?
- Eddy (trainer selectie jongens) en Vanessa (voorzitster werkgroep)
op 18 oktober opi en omi zijn geworden van een knappe kleinzoon,
Lucas ?

Onze 3 toekomstige trainsters waren heel enthousiast!
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HIJ KWAM HIJ KWAM

HIJ KWAM HIJ KWAM

De Sint op bezoek.
Zondag 4 December kwam naar jaarlijkse gewoonte de Sint langs bij de jongens en meisjes van Rust Roest. De mensen van onze werkgroep en alle vrijwilligers waren al vroeg uit de veren. Na wat puzzelwerk om het podium van
onze Sint in elkaar te steken, kon de zaal volledig klaar gezet worden om de
Sint te ontvangen. Al deze mensen deden hun uiterste best om tijdig klaar te
zijn. Onze allerkleinste spruiten mochten eerst langs gaan bij de Sint. Zij zagen de Sint die op zoek was naar zijn zwarte pieten. Hij had hen het laatst
gezien in de sporthal van Sint-Niklaas. Sinterklaas vroeg de hulp van alle kinderen in de zaal. Ze schreeuwden uit volle borst “ZWARTE PIET!”. De Sint zijn
pieten waren die dag echte deugnieten en hadden zich verstopt onder het
podium van de Sint. Gelukkig kwamen ze tevoorschijn om de Sint te helpen bij
het uitdelen van de grote snoepzakken. Dit jaar had de Sint ervoor gekozen
om iedereen die ingeschreven is als gymnast bij Rust Roest te verwennen met
al dat lekkers.
Onze allernieuwste groep, Fundance, met trainster Ria heeft de Sint verrast
met een dansoptreden. Dit kon de Sint wel bekoren. Onze goede vriend ,
Sinterklaas was ook verheugd met het bezoek van onze allergrootste gymnasten. Ook zij kregen een welverdiende zak
snoep. De Sint deed dit jaar een belangrijke
belofte aan Rust Roest:
Volgend jaar komt hij zeker terug en zal hij
de jongens en meisjes ook in de sporthal
van Temse gaan bezoeken. Dit wordt 2 dagen feest!
Rust Roest wil natuurlijk onze Sint en zijn
pieten danken om op bezoek te komen.
Dankzij de mensen achter de schermen en
de trainers is dit weer een fantastische dag
geworden.
Tot volgend jaar!
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KAMPIOENENVIERING

KAMPIOENENVIERING

Op zaterdag 18 februari 2017 gaat de jaarlijkse kampioenenviering van onze club door. Alle gymnasten die hebben deelgenomen aan een wedstrijd van de Gymfed (vorig seizoen) en/of de
brevettendag van onze club, worden gehuldigd met een beker.
We herhalen de succesformule van vorig jaar. We hebben dan
voor de eerste maal onze limonadefuif georganiseerd. Dit was
meteen een schot in de roos. De fuif start om 16u00. Terwijl
het jong geweld de benen strekt, kunnen de ouders rustig genieten van een aperitiefje.
Daarna schuiven we naar aloude gewoonte met de beentjes
onder tafel voor ons jaarlijks eetfestijn. Na de uitreiking van de
bekers krijgt iedereen de kans om zich uit te leven op de dansvloer.
We hopen om zo de sfeer onder de ouders, trainers, bestuursleden, werkgroep en natuurlijk de gymnasten nog te verbeteren.
We verwachten jullie allemaal met dansschoenen op 18 februari om er samen een spetterend feestje van te maken !
Vele groetjes van iemand die er nog meer zin in heeft dan vorig
jaar,
Katrijn.
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SPONSORS

E-MAIL

Interesse om ons Turngala te sponsoren of kent U iemand
die wilt sponsoren ????

Kijk eens wat wij U bieden voor….
15 €
25 €
50 €
125 €

Tijdens Turngala :
Tijdens Turngala :
Tijdens Turngala :
Tijdens Turngala :

noreply@gymfedclubs.be

- ½ blad in programmaboekje
- 1/1 blad in programmaboekje
- 1/1 blauw blad in programmaboekje
- 1/1 blauw blad in programmaboekje
- VIP-uitnodiging voor 2 personen

gelieve deze dan te openen en niet te verwijderen.

Dit is een e-mail die Rust Roest aan zijn leden heeft gezonden via het ledenbestand van de Gymnastiek Federatie.

250 € = HOOFDSPONSOR
* Voor turngala : - logo op affiche


Deze e-mail ontvangt U op het e-mailadres dat U heeft ingevuld op het inschrijvingsformulier van uw kind.

Tijdens turngala : - voor de start en tijdens de pauze projectie van
de hoofdsponsors

- reclameboekje : - 1/1 blad
- logo naast een gekozen nummer in het programma
- projectie van uw logo voor het begin van het gesponsorde nummer
- 2 VIP-plaatsen met receptie tijdens de pauze en na het turngala

Sportieve groeten,

* Gans jaar door : - publiciteit in het clubblad (verschijnt 3 x per jaar)

Monique Van Wauwe

- publiciteit op de website van de club

Co-secretaris

Interessant om weten is dat uw logo of boodschap geprojecteerd wordt op
een scherm van 3m x 3m. De nummers worden gebracht met studiobelichting in een volledig verduisterde zaal.
Interesse ? Neem gerust contact op met :
- Tonny Smet, secrectaris
03/711 00 10
- Ivan Van Wauwe, penningmeester
03/296 45 09

Beste Ouders en leden,
Wanneer jullie een e-mail ontvangen met als afzender

tonny.smet@telenet.be
ivanvw@telenet.be

Sponsoring dient binnen te zijn tegen ten laatste 13 januari 2017
Namens het Bestuur,
Monique Van Wauwe
Co-secretaris
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TURNGALA

OMBUDSVROUW

Ons jaarlijks Groot Turngala gaat door op
ZATERDAG 25 MAART 2017
om 19u00
in de Stedelijke Sporthal “De Witte Molen”
in Sint-Niklaas

Heeft U eventuele problemen of klachten, onze ombudsvrouw zal deze objectief en onafhankelijk behandelen.

Het zou ons ten zeerste verheugen mochten alle leden deelnemen aan ons
turngala. Hoe groter het aantal deelnemers, hoe groter de uitstraling van
onze club naar buiten uit. Met een beetje goede wil van alle gymnasten (en
dito ouders !!!), kunnen wij er zeker iets moois en groots van maken

Dus allen op post !!!

Haar coördinaten: De Bruyn Peggy
Frans Van Cauwelaertlaan 62
9100 Sint-Niklaas
03/766 00 47
peggy.debruyn@vtssn.be

Wij willen langs deze weg er jullie laten aan herinneren dat jullie bij de inschrijving van jullie zoon en/of dochter zich akkoord hebben verklaard dat uw
kind deelneemt aan ons turngala.
Dus…..Voor bovenvermelde activiteit hebben wij heel wat medewerkers nodig ! Vele handen maken het werk licht !
U kan ons bijstaan met het klaarzetten en het opruimen van de zaal, helpen
aan de kassa, broodjes verkopen enz…

Namens het bestuur,
Tonny & Monique

Dit Turngala kost ook heel wat centjes. Daarom zijn wij op zoek naar sponsors. Dit kan al vanaf 15 €. Meer info hierover verder in dit boekje.
Wanneer U zich geroepen voelt om ons te helpen, bezorg ons dan gerust uw
naam. Wij zijn er U dankbaar voor.

Met dank bij voorbaat.
Monique Van Wauwe,
Co-secretaris
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TURNGALA

VOORVERKOOP KAARTEN

Beste ouders,

TURNGALA 2017

TURNGALA

VOORVERKOOP KAARTEN

Wijziging training op zondag !!!!
Op zaterdag 25 maart a.s. heeft ons jaarlijks turngala plaats. Elke groep van onze
club zal hier optreden.
Het aanleren van de groepsoefeningen start

vanaf zondag 15 januari 2017.
Vanaf deze datum zal de groep “meisjes 3” van trainster Lisa, de training aanvatten om 9u30.
Aangezien het welslagen van dit turngala volledig afhangt van de aanwezigheid
van onze gymnasten tijdens de training, reken ik erop dat iedereen vanaf die datum op de trainingen zal aanwezig zijn (wat wel moet lukken mits wat goede wil
van ouders en gymnasten); ook uit respect voor de trainers van uw kind, die toch
wekelijks voor uw dochter/zoon paraat staan.
Het aanleren van de FINALE, dit is één oefening met alle groepen samen (met
uitzondering van de kleuters) start ook op

zondag 15 januari a.s. van 12u00 tot

Op volgende data krijgen de ouders de gelegenheid om gedurende de training
kaarten voor het turngala van 25 maart a.s. aan te kopen :

Sporthal Temse
Dinsdag 7 maart

van 18u45 tot 19u15

Woensdag 1 en 8 maart

van 18u00 tot 20u00

Zaterdag 4 en 11 maart

van 10u00 tot 12u00

Sporthal Sint-Niklaas

12u15 !!!!

Zondag 5 en 12 maart

Deze oefening zal ook aangeleerd worden op zaterdag en woensdag in Temse !

Zaterdag 18 maart

van 10u00 tot 12u00
van 9u30 tot 12u00 (tijdens algemene repetitie)

Prijzen toegangskaarten in voorverkoop volwassenen

Met dank voor uw medewerking,
Monique Van Wauwe,
Co-secretaris

kinderen -12j.
- 5j.

12€
7€
gratis

Het bestuur.
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D.V.D.

Turngala

ACTIVITEITENKALENDER 2016 - 2017
Januari 2017
14 & 15

D.V.D.

Provinciale voorronde Wedstrijd 1 TTm I-niveau - Mortsel
Recreatoernooi TTm – Leopoldsburg

21 & 22

Recreatoernooi Acro – Niel

28 & 29

Wedstrijd 2 TTm I-niveau – Nederboelare
Recreatoernooi TTm - Rekem

Feburari 2017
04 & 05

Sinds jaren wordt er van elk turngala een D.V.D.opname gemaakt.

11 & 12

Wedstrijd 3 TTm I-niveau - Jabbeke
Recreatietornooi Acro - Kieldrecht

18 & 19

Provinciale Voorronde 3 TTm C- niveau - ???

18

Dit zal nu weer het geval zijn voor ons volgend turngala dat doorgaat op zaterdag 25 maart 2017.
De kostprijs voor deze film is 15 €.
Opgelet : deze D.V.D. dient wel voor af besteld en
betaald te worden. Dit kan bij de trainer van uw dochter/zoon.

Wedstrijd 2 TTm C-niveau - Hoogstraten

Kampioenenviering in Lyceum aan de Stroom (K.A.) T
Temse

Maart 2017

04 & 05

Provinciale voorronde 4 TTm C-niveau – Oud-Turnhout

11 & 12

Provinciale voorronde 1 TTm B-niveau –
St.-Gillis Dendermonde

Wilt U een aandenken over het optreden van uw kind,
aarzel dan niet en bestel tijdig je film. Bestellen kan
vanaf 18 februari tot 19 maart

18

Algemene Repetitie voor het Turngala in de Turnhal van
Sint-Niklaas van 9u30 tot 12u00 – kleuters tot 10u30

25

TURNGALA in De Witte Molen Sint-Niklaas om 19u00
met deename van ALLE gymnasten !!!

26 & 27

Veel kijkgenot,

Monique

Provinciale voorronde TTm 1 A-niveau en 2 B-niveau –
Hasselt
Recreatornooi TTm – Varsenare

Vervolg kalender
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Vervolg ACTIVITEITENKALENDER

PRAKTISCHE INFO

April 2017
01 & 02

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

08 & 09

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

22 & 23

Provinciale voorronde TTm 3 A en 4 B-niveau - Lommel

29 & 30

Provinciale voorronde TTm & TTj 2 A–, B-, C-niveau
en I-niveau TTj en Vlaams Kampioenschap C TTm - ?????

Mei 2017
01

Wij vragen aan de ouders hun kind(eren) op tijd naar de sporthal te brengen,
zodat de les stipt kan beginnen.
Kleedkamers : deze ruimtes zijn er om gebruikt te worden; laat schoenen,
jassen truien,…. hier achter doch geen waardevolle voorwerpen. Deze
waardevolle voorwerpen laat je thuis !!.

Provinciale voorronde TTj & TTm 2 A-, B-,
en TTj I-niveau en VK C-niveau TTm - ????

06 & 07

Recreatoernooi TTm – Nazareth
TTm – Vlaamskampioenschap AB-niveau - Stekene

13 & 14
21
27 & 28
Juni 2017
18

Niet alleen uit veiligheidsoverwegingen maar ook om de lessen niet te storen,
vragen wij uitdrukkelijk dat de ouders ( of familieleden, vrienden, vriendinnen..)

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

NIET in de gymzaal en spor tzaal komen.
Laatste training

VEILIGHEID

Wij geven de voorkeur aan gepaste kledij. Om een val te beletten kan het

gebeuren dat de train(st)er aan een kledingstuk van de turn(st)er trekt waarTTm = toestelturnen meisjes

TTj = toestelturnen jongens

door

dit soms scheurt. Kom daarom beter niet in uw lievelingS T-shirt.
Uurwerken, halskettingen, armbanden, loshangende oorringen zijn niet
toegestaan. Je kan jezelf of de train(st)er verwonden. Laat sierraden thuis.
Lange haren vragen we goed samen te binden.

Het bestuur

‘t boekske

19

‘t boekske

20

SLEUTELBRADERIJ

SLEUTELBRADERIJ

SLEUTELBRADERIJ 10 SEPTEMBER 2016
Naar jaarlijkse gewoonte stonden we ook dit jaar weer met een drankstandje op
de Sleutelbraderij in Temse. We mochten veel volk verwelkomen, onder een stralend zonnetje
Terwijl onze werkgroep hun best deed om de dorstigen te laven, demonstreerden
onze gymnasten er op los. De toeschouwers waren onder de indruk van het jong
geweld. De kleuters begonnen omstreeks 14.00 met het tonen van hun kunstjes,
daarna volgden de jongens gevolgd door onze acrogroep. De meisjes van de Fun
Dance gaven hier ook hun allereerste optreden. De selectiemeisjes sloten af met
een demo van tumbling. Sommige jongens en acrogymnasten waren nog niet
‘uitgeturnd’ en deden vrolijk mee met de sprongen op de minitrampoline.
De sportraad had dit jaar ook weer een sportstraat georganiseerd. Kinderen konden aan het standje van de sportraad een stempelkaart afhalen. Hiermee konden
zij proeven van de verschillende deelnemende sporten. Trainster Jolien en ikzelf
hadden voor elke leeftijd een verschillende opdracht uitgedokterd. Er was veel
enthousiasme bij de deelnemende kinderen, sommigen kwamen zelfs 2x langs
om hun kunnen te tonen.
Ik wil dan ook heel graag de helpende handen van de werkgroep bedanken. Zonder hen zouden we deze activiteit niet kunnen organiseren. Ook de aanwezige
trainers die een handje hebben toegestoken bij de verschillende demonstraties
draag ik een warm hart toe.
We kijken al uit naar de editie van 2017. Hopelijk kunnen we dan ook op zo’n
stralend weer rekenen.
Sportieve groeten van uw verslaggever ter plaatse,
Katrijn
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LIDKAARTEN

1

Beste turnvrienden

Bedrag

Naam

Vanille

PL

Choco

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

truffels

TOP 10 WAFELVERKOOP

OUAZZANI Rawda & Salah-Eddine

27

32

7

396,-

VERCAUTEREN Debby

1

51

14

396,-

Vanaf dit seizoen worden alle lidkaarten digitaal aangeboden
via de publieke website ‘Mijn Gymfed’.

2

KERCHOVEN Rens & Yuna

15

22

9

276,-

3

DE BACKER Eddy & Jonas

14

14

8

216,-

Je krijgt je lidkaart dus niet langer meer via de club aangeboden, maar kan je kaart zelf downloaden op je persoonlijke
Gymfed-profiel.

4

DE MOL Imke

17

7

6

180,-

OUCHAN Hajar, Kaoutar, Ouassila

13

13

4

180,-

5

GOETHALS Emmy

8

16

4

168,-

6

STEENSSENS Jolien

4

11

10

150,-

7

GOIRIS Lisa

9

8

6

132,-

8

DE PARADE Sarissa

5

9

8

132,-

DE PARADE Selani

8

8

6

132,-

PEIRSMAN Axana & Demi

10

8

4

132,-

RASSCHAERT Dominique

6

12

4

132,-

RISKE Kiando

5

14

3

132,-

VAN HAUWERMEIREN Lieke & Lore

5

12

5

132,-

VAN WAUWE Willy

8

8

6

132,-

9

MEYSKENS Frauke

14

4

2

120,-

10

VAN DE SOMPEL Zinobia

5

4

10

114,-

Om je lidkaart zelf af te printen, ga je naar de Gymfed-site
en maak je je Gymfed-account aan. Je vult hiervoor jouw emailadres, het adres dat je op je inschrijvingsformulier van
de club hebt genoteerd, in. Je ontvangt dan een link die 24
uren geldig is. Nadat je een wachtwoord ingevuld hebt, kan
je inloggen op de Gymfed-site. Als je ingelogd bent, klik je
in de linkerkolom ‘Mijn lidkaart’ aan en kan je je lidkaart zelf
afprinten.
Bij eventuele problemen kan je zeker terecht bij de trainers
of bestuursleden.

Alvast veel succes!
Het bestuur
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TOP 10 WAFELVERKOOP

FUNDANCE
Hallo,
we zijn nu al enkele weken verder en de kinderen van Fun dance,
komen graag dansen, ze hebben ondertussen al 2 dansjes geleerd.
kom allen kijken!!

Beste leden,
Wij hadden stilletjes gehoopt dat we 1.000 dozen zouden verkopen MAAR…………. Het zijn er
1.585 geworden !!!!!

Het bestuurd dankt langs deze weg alle leden, van klein tot groot,
die zich hebben ingezet voor het welslagen van de actie. We hopen volgend jaar terug op jullie medewerking en inspanning te
mogen rekenen en misschien halen we dan wel de 2.000 !!!!

Met dank,
Monique
Co-secretaris
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TEKENING

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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