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Het is bijna zover ! Binnen enkele dagen stappen we 2023 binnen !
En eindelijk na 3 jaar, kunnen we terug ons Turngala laten doorgaan. 
Noteer alvast 25 maart 2023 want dan is het “De Grote Dag”. Al onze
gymnasten, van klein tot groot, zullen het beste van zichzelf geven in een
wervelende turnshow (meer info verder in dit clubblad).

Maar eerst hebben we in februari nog onze kampioenenviering. Hier krijgen
alle aanwezige gymnasten een mooie beker. Vergeet hiervoor niet tijdig in te
schrijven.

Naast deze 2 activiteiten hebben we nog de verschillende wedstrijden
waaraan onze gymnasten van de selectieploegen TTm, Acro en Recrea
wedstrijden deelnemen.

Ook de gymnasten van Gymtopia nemen voor het eerst deel aan een
happening.

Zoals jullie kunnen zien wordt het weer een heel druk nieuw jaar !
In naam van het bestuur wens ik langs deze weg alle leden van Rust Roest,
ouders en sympathisanten een

“ vr eugdevol, gelukkig, gezond en spor tief  2023 ”

Monique Van Wauwe,
Co-secretaris.V
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TTm – Prov. voorronde 1 C-niveau – ovb 
TTm – Prov. voorronde 2 C-niveau & wedstrijd1 I-niveau– Hoogstraten
Recreatornooi Toestelturnen – Assebroek 
 TTm – Prov. Voorronde 3 C-niveau – ovb 

Kampioenenviering, Emiel Naudszaal te Elversele (o.v.) 
ACRO – Prov. voorronde 1 C- en I-niveau - Zeveneken 
TTm – Prov. Voorronde 4 C-niveau en Wedstrijd 2 I-niveau – ovb 
 ACRO – Recreatornooi 1 - Niel 
TTm- Prov. voorronde 5 C-niveau – ovb 
Gymtopia Happening - Ieper
TTm – Prov. Voorronde 1 A- en B-niveau – Assebroek 
ACRO – Recreatornooi 2 – Lievegem 
 TTm – Prov. voorronde 6 C-niveau en Wedstrijd 3 I-niveau -
Leopoldsburg 
ACRO – Prov. voorronde 2 C- en I-niveau - Alken 

TTm – Prov. voorronde 2 A- en , B-niveau – Nazareth 
Recreatornioo ACRO 3 – ovb 
Recreatorooi Toestelturnen - Tielt 
Gymtopia Happening - Oostakker 
Algemene Repetitie voor Turngala
Turnhal “De Witte Molen” Sint-Niklaas van 9u30 tot 12u00
Kleuters van 9u30 tot 10u30 
TTm –Prov. voorronde 3 A- en B-niveau - Hasselt 
 ACRO – Prov. voorronde 3 C- en I-niveau - Eeklo 
 TTj – Prov. Voorronde 2 A-, B-, & C-niveau – Sint-Gillis-Dendermonde 
TURNGALA van Rust-Roest in Sporthal “De Witte Molen” 
Sint-Niklaas om 19u00 met deelname van AL onze gymnasten.

Januari '23
14 & 15
21 & 22

28 & 29

Februari '23
4
4 & 5

11 & 12

18 & 19

25 & 26

 
Maart'22
4 & 5
11 & 12

12
18

18 & 19

25
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TTm – Prov. Voorronde 7 C-niveau – ovb 
ACRO – Prov. voorronde 4 C- en I-niveau – Niel 
Recreatornooi Toestelturnen - Nederboelare 
TTm – Prov. voorronde 4 B-niveau – ovb 
Gymtopia Happening – Hofstade 
TTm – Vlaams Kampioenschap C-niveau – ovb 
Recreatornooi ACRO 4 – ovb 
Recreatornooi Toestelturnen – Nazareth 
ACRO – Vlaams Kampioenschap C- en I-niveau & Wedstrijd 4 I-niveau
9-14 jr. - Merelbeke 
  

TTm – Vlaams Kampioenschap A-, B-niveau – ovb 
Gymtopia Happening – Willebroek 
Recreatornooi Toestelturnen - Ieper  
TTm - Vlaams kampioenschap A- &  B-niveau – Lauwe 
Clubwedstrijd, Sporthal Temse 
Groot Belgisch Kampioenschap TTm en ACRO A- en B-niveau

Gymtopia Happening – Wespelaar 
Gymtopia Happening - Jabbeke           
Laatste training 
 

 
April '22
1 & 2

15 & 16
22
22 & 23

29 & 30
  

Mei ‘22
5 & 6

8 & 9 
13
27 t/m 29

Juni ‘22
3
10 & 11
18 

TTm = toestelturnen meisjes  TTj = toestelturnen jongens        ovb = plaats nog niet gekend 
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van za. 24/12 t/m vr. 06.01.23
zondag 12.02.23
zaterdag, 25.03.23
zondag, 26.03.23
van za.08/04 t/m vr. 14.04.23
zaterdag, 13.05.23
donderdag, 18.05.23
zondag, 28.05.23

zondag, 18.06.23

Kerstvakantie  
dag na Kampioenenviering   
Turngala 
Dag na Turngala 
Paasvakantie 
Brevettendag 
Hemelvaart 
Pinksteren  
Laatste training 

GEEN TRAININGEN OP !!!!!!!!!!



Gelieve bij verhuis jullie nieuw adres door te geven a.u.b.
Dit kan via mail naar leden@rustroest.be

 
Ook heel belangrijk is dat wij beschikken over jullie mailadres. Indien wij belangrijke

info hebben versturen wij mails via het ledenbestand van de GymFed. 
 

EEN GOUDEN RAAD !!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koninklijke Turnkring Rust-Roest of
www.rustroest.be

 

Verhuisd?
'T Boekske



Ons jaarlijks Groot Turngala gaat door op
 

ZATERDAG 25 MAART 2023
om 19u00

 
in de Stedelijke Sporthal “De Witte Molen”

in Sint-Niklaas

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 !!!

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…
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

TURNGALA
'T Boekske

 

 



Kijk eens wat wij U bieden voor….

15 €     Tijdens Turngala : - ½ blad in programmaboekje
 
25 €      Tijdens Turngala : - 1/1 blad in programmaboekje

50 €      Tijdens Turngala : - 1/1 blauw blad in programmaboekje

125 €    Tijdens Turngala : - 1/1 blauw blad in programmaboekje
                                                - VIP-uitnodiging met receptie voor 2 personen
                                             
250 € = HOOFDSPONSOR
              
 * Voor turngala :    - logo op affiche

* 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

* Gans jaar door :    - publiciteit in het clubblad (verschijnt 4 x per jaar)
                                    - publiciteit op de website van de club

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 :

Sander Van Hees, bestuurslid 
info@rustroest.be
0494/74 38 72

Sponsoring dient  binnen te zijn tegen ten laatste 15 januari 2023.

Namens het Bestuur,
Monique Van Wauwe
Co-secretaris

Interesse om ons Turngala te sponsoren
of ken je iemand die wilt sponsoren?

Katrijn De Gendt, penningmeester
katrijndegendt@skyet.be 
0478/80 34 38



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

Sporthal Temse
 
woensdag  1, 8 en 15 maart       van 19u30 tot 20u00   
zaterdag 4, en 11 maart              van 11u15 tot 11u45

Sporthal Sint-Niklaas
 
zondag 5, 12 en 19 maart           van 11u45 tot 12u15
zaterdag 18 maart                       van 9u30 tot 10u00 en van 11u30 tot 12u00  
                                                         (tijdens algemene repetitie)

Prijzen toegangskaarten in voorverkoop : 

                                                                                                 
Kassaprijs : + 2 €

Verkochte kaarten worden NIET terug genomen!!!

 
Het bestuur.

 

VOORVERKOOP TOEGANGSKAARTEN
TURNGALA 2023

volwassenen (vanaf 12 jaar)           15 €
kinderen(5 tot 11 jaar)                      8 €



Beste ouders,

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 8 januari 2023.
 
Vanaf deze datum zal de groep “TTm Recrea” van trainsters Lisa, Astrid en Valerie, de training
aanvatten om 9u30.

Aangezien het welslagen van dit turngala volledig afhangt van de aanwezigheid 
van onze gymnasten tijdens de training, rekenen wij erop dat iedereen vanaf die datum op de
trainingen zal aanwezig zijn (wat wel moet lukken mits wat goede wil van ouders en
gymnasten).

Het aanleren van de FINALE, dit is één oefening met alle groepen samen (met uitzondering
van de kleuters) start ook op 

zondag 8 januari a.s. van 12u00 tot 12u15 

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

Met dank voor jullie medewerking,
Het Bestuur.

( N I E T  V A N  T O E P A S S I N G  V O O R  D E  K L E U T E R S )

Wijzigingen trainingen door turngala



Beste gymnasten, ouders en sportvrienden,

Zoals ieder jaar opnieuw organiseerden we met onze club een grote wafel en snoepverkoop.
Onze opbrengst hiervan gebruiken we voor al onze gymnasten. We denken hierbij aan de
aankoop van de medailles voor onze brevetten dag, de aankoop van de bekers op onze
kampioenenviering, de attentie bij Sinterklaas, aankopen van materialen die de veiligheid van
onze gymnasten verbeteren, de traktatie op het einde van het seizoen en nog zoveel meer.
Zoals iedere club hier in Vlaanderen is het de dag van vandaag heel moeilijk om alle kosten te
dekken. Daarom zijn deze acties meer dan nodig.
Zoals jullie waarschijnlijk al opgevangen hebben zal in 2023 eindelijk ons mooie turngala
doorgaan op zaterdag 25 maart 2023. Ook deze organisatie kost heel veel geld en dankzij de
verkoop kunnen we daar dan ook weer mooie dingen mee doen. We moeten ervoor zorgen
dat al onze gymnasten de gepaste kledij voor hun nummers kunnen dragen als ze gaan
optreden voor hun mama’s, papa’s en familieleden.
Ook dit seizoen deden tal van mensen de moeite om de club en hun gymnasten te sponsoren
door de verkoop van al dat lekkers. 
Dit seizoen behaalden we 1490 stuks, iets minder dan vorig seizoen maar we kunnen hier
zeker super tevreden mee zijn.

We wensen iedereen die zich hebben ingezet om opnieuw een succes verhaal te schrijven te
danken voor hun inzet. Het is dankzij al deze mensen dat we heel wat kunnen doen en
verwezenlijken tijdens het turnseizoen.

Ook een hartelijke dank aan Greet, Vicky, Tilly, Leo, Monique, Rozette, Jan, Chantal en Peter om
ons te helpen bij de verdeling van al dat lekkers. 

Eddy De Backer,
voorzitter

KOEKENBAK



KOEKENBAK
Top 10 meest verkochte stuks :

Naam                                    
1. De Backer Jonas, Jorian en Eddy                   
2. Joos Gitte                                                     
3. Audenaert Febe                                           
4. Wullaert Lore                                             
5. Haentjens Yinthe                                        
6. Van Limbergen Ella June                             
7. Polfliet Sandra                                            
    Moens Carine                                              
    Oliveira Carla                                              
8. Maes Margo en Maaike                              
9. Geerts Florence                                           
10.Deyaert Luna                                               

Aantal stuks verkocht
80
54 
36 
35
34
 32 
30
30 
30
26 
24 
21 



Gymfed organiseerde op 22-23 oktober opnieuw het grootste opleidingsweekend in
Vlaanderen voor alle trainers, juryleden en bestuurders. Dit jaar kon dit opnieuw fysiek
doorgaan. We konden kiezen uit 245 sessies in de verschillende disciplines van Gymfed : Rope
Skipping, Freerunning, Dans, Gymnastiek, maar ook discipline overschrijdende- en
bestuursessies.

Het opleidingsweekend trok dit jaar super veel volk naar Gent. Er waren maar liefst 2013
inschrijvingen. Iedereen was blij dat we na 2 jaar online edities opnieuw fysiek bij elkaar
mochten komen. Het was een weekend vol bijleren, netwerken en blije gezichten.

Zaterdagochtend hadden de meeste Rust Roesters nog kleine oogjes, maar na een kop koffie
vlogen onze trainers er direct in. Bij de meeste sessies moesten onze trainers ook gymnast
‘spelen’. Dit veroorzaakte dikwijls grote hilariteit en werd er dus heel wat afgelachen. Bij de
bestuursessies ging het er natuurlijk iets serieuzers aan toe natuurlijk. Maar ook hier werd er
veel bijgeleerd.

’s Middags hadden we afgesproken om samen ons broodje en een lekkere kom soep (voorzien
door Gymfed) te nuttigen. De batterijen waren terug opgeladen en iedereen vertrok weer naar
zijn/haar sessies.

Met een hoofd vol nieuwe ideeën trok iedereen terug naar huis. De trainingen daarop werd er
veel uitgetest van hetgeen we geleerd hadden op het kaderweekend.

Uw verslaggeefster ter plaatse,
Katrijn
Trainster en penningmeester

KADERWEEKEND 2022





Op zaterdag 3 en zondag 4 december mochten we eindelijk na alle corona ellende de Sint
weer ontvangen in onze sporthallen. 

Zowel in Temse als in De Witte Molen konden onze gymnasten en trainers het beste van zich
laten zien aan de Sint en zijn zwarte pieten. 
Onze medewerkers hadden een groot parcours opgezet zodat alle  gymnasten van kleuter tot
trainers konden laten zien aan de Sint wat ze al hadden geleerd. De Sint was op zoek naar een
nieuwe hulppiet omdat hij een wel heel luie piet had meegebracht uit Spanje. Na vele
oefeningen te aanschouwen kon de Sint een keuze maken van de nieuwe piet die hij dan naar
de grote pietenschool wou sturen. Luie Piet mag dan eindelijk met pensioen gaan. 
Ieder kind kreeg ook de kans om op de foto te gaan met onze Sint en zijn pieten. Al onze
aanwezige gymnasten en trainers kregen als afsluiter nog een zakje met wat lekkers in.

Onze Sint vond het wel heel jammer dat er toch vele kinderen niet kwamen opdagen op zijn
feest . Zodoende had hij nog een grote hoeveelheid pakjes over  en hij wist niet goed wat hij
daarmee moest aanvangen. We kregen dan ook de opdracht om deze overschotten naar de
voedselbank van Sint-Niklaas te brengen zodat hij toch nog heel wat kinderen kon gelukkig
maken. Ik moet zeggen dat ze daar heel erg blij mee waren. 

We willen iedere medewerker danken om er zo een leuke voormiddag van te maken voor al
onze gymnasten.

Bedankt team Sinterklaas en we zien elkaar volgend jaar terug. 

Hopelijk is luie piet dan al wat genezen van zijn slaapziekte.

Eddy De Backer,
Voorzitter.

P.S. : de overschot van de Sint pakketjes werd geschonken aan de voedselbank in Sint-Niklaas.

DE SINT OP BEZOEK





Hallo allemaal!

Onze meisjes van de acro recreanten zijn heel druk aan het oefenen op verschillende tempo-
en balansdelen om te tonen op het komende turngala in maart. 

Bij balans-delen voeren de partners statische en dynamische evenwichtselementen uit, waarbij
ze tijdens de elementen voortdurend met elkaar in contact zijn. Bij tempo-delen vliegt de
bovenpartner los van de onderpartners de lucht in. 

Bijvoorbeeld : Het maken van torens met meerdere personen, een partner de lucht in gooien
en ook weer opvangen, maar vooral : een band opbouwen als team!!

We kijken er heel erg naar uit om te beginnen oefenen voor ons dansje. We hopen dan ook dat
alle ouders, familie en vrienden komen kijken naar ons!

Wie zijn wij? ACRO!

T E M S E

RECREA ACRO



Gymstars is het methodisch-didactisch programma van Gymfed boordevol turnoefeningen
voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Het bevat oefenvormen van alle basisbewegingen binnen het
turnen, en dit met verschillende niveaus. De niveaus worden aangeduid met sterren. Ster 1 is
het basisniveau en het gaat tot ster 6.
Vorig seizoen zijn de gymnasten hun 2e ster behaald. Zij zijn dus volop aan het oefenen voor
ster 3. Dit is al heel wat moeilijker dan de vorige sterren. Maar er wordt heel hard gewerkt door
de meisjes, we halen dus zeker deze ster binnen !
De meisjes die nieuw zijn in onze groep zijn in september gestart met het oefenen van ster 1.
En jawel, zij hebben hun eerste ster binnen ! Ze zijn al gestart met het oefenen voor ster 2.

Wat zijn wij fier op onze hardwerkende gymnastjes !

Sportieve groetjes,
Febe, Merel en Katrijn

PS : helaas waren er veel meisjes afwezig bij de uitreiking van de diploma’s. Zij krijgen dit
natuurlijk op de volgende training.

S I N T - N I K L A A S

Gymstars



Hallo allemaal, 

Onze gymnasten van Gymtopia Temse hebben de afgelopen 3 maanden al heel veel
bijgeleerd. Basiselementen zoals koprol, handstand, radslag kennen geen geheimen meer
voor hen! Elke training zien we onze kinderen groeien en openbloeien, als trainer is dit heel
fijn om te zien. 
Ook verkleden doet iedereen zeer graag, zo hebben we reeds een Halloween training en een
Pieten (Sinterklaas) training achter de rug.

Vanaf december gaan we starten met het oefenen voor onze Gymtopia Happening 12 maart
2023.  Een happening is het ideale moment voor het kind om te schitteren voor ouders,
familie en vrienden. 
Je kan dit een beetje vergelijken met onze jaarlijkse Brevettendag binnen de club en het
geeft onze gymnasten een soort ‘wedstrijdervaring’. Wij kijken alvast heel hard uit om met
hen deze dag mee te maken.

Daarnaast starten we ook met het oefenen voor het turngala dat 25 maart 2023 plaatsvindt,
spannend!

Sportieve groeten !
Lisa Colman,
trainster

Gymtopia
T E M S E





We nemen graag even een momentje om de vooruitgang van de gymnasten van TTm Recrea
in de kijker te zetten. 

Iedereen van onze groep heeft al heel hard gewerkt op de zondagse trainingen. Hoewel we
nog maar 4 maanden ver zijn in het seizoen, wordt er veel zichtbare vooruitgang geboekt. Door
het meegeven van tips en tricks, hulp en veel oefenen hebben ze al veel essentiële
gymnastische bewegingen onder de knie. 

Aan enthousiasme is er tijdens de trainingen alleszins geen gebrek! Zeker wanneer ze ter
voorbereiding van het turngala duo-oefeningen en acrobatische trucjes mogen proberen. Het
is een plezier om te zien hoe hard iedereen wil bijleren op hun eigen niveau. 
Een voorwaartse salto proberen op de carré? Why not? Een heel knappe ingesteldheid van
onze meisjes! Zelfs buiten de trainingen wordt hard geoefend op lenigheid, dit aan de hand
van werkblaadjes. Dat zegt toch wel veel. 

We zijn er dus ook van overtuigd dat ze hun harde werk gaan kunnen laten zien op het
turngala! Binnenkort beginnen we met het aanleren van het ‘dansje’. Al zal dat dansen dit jaar
beperkter zijn zodat iedereen kan tonen wat hij kan. 

Aan onze gymnasten: Doe zo verder en blijf vooral enthousiast om bij te leren en zo de liefde
voor turnen door te geven.

Sportieve groetjes
Valérie, Lisa en Astrid 

TTM RECREA
S I N T - N I K L A A S





TUMBLING
Zoals beschreven in de vorige uitgave van het boekje enkele maanden geleden, zijn wij volop
bezig met het turngala in te oefenen. 

Het beloofd een bijzonder gala te worden zoals de tumbling nog nooit heeft gezien of gedaan.
De leerlingen zetten zich goed in zelfs tijdens de examens, we hopen dan ook dat de resultaten
goed waren. 

Ook trainer Goran neemt de lessen goed over bij de afwezigheid van andere trainers. Na het
gala zullen de trainingen terug veranderen en zal het een beetje minder hevig voor sommige
leerlingen worden. 

Erna kunnen ze nog altijd genieten van de kampioenenviering en de aankomende vakanties. 

Trainers 
Jorik, Jens en Goran

S I N T - N I K L A A S  &  T E M S E



SPONSORS


