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1. Voorwoord 
 

 

Het sportjaar loopt stilaan op zijn einde, dus het moment om wat einde-seizoens-mede-

delingen te doen en al enkele data voor het volgend seizoen mee te geven. 

 

Tevens vinden jullie een overzicht van kampioenen en/of medaillewinnaars die Gym Haacht 

dit jaar in zijn midden telt. 

 

Verder nog wat info over komende activiteiten zoals het Lentefeest en een warme oproep om 

mee te helpen op één van de Campings van Rock Werchter, einde juni en/of de Jan 

Primusfeesten einde juli . 

 

We wensen iedereen nog een goed seizoens-einde en een prettige vakantie toe.  Daarna 

verwachten we iedereen terug vanaf zaterdag 1 september 2012. 

 

 

 

2. De kleuters vieren feest!!!! 
 

  

 
Een grootse afsluiter hoort bij  een schitterend  Gym 

jaar, dus eindigen  wij ons turnseizoen ook dit jaar weer met een spetterend 

kinderfeest.  Al onze kleutertjes zijn gratis  welkom op zaterdag 23 juni 2012 in 

sportcomplex Den dijk, waar wij:  

  

 -iedereen verwachten om 10.00  voor een super aktief leuk kinderfeest . 

  

Ons aanbod: springkasteel,  basket en balinitiatie, dans, grimme en ..... 

 

Wij sluiten  om 12.00 af en dan kunnen alle kleutertjes van Gym Haacht samen 

met mama of papa hun rapportje komen afhalen aan de infotafel. 

 

Gratis Hotdog en drankje af te halen vanaf 12.00 in de inkomhal voor alle 

deelnemers van ons feestje. 

 

 PS -Ouders zijn toegelaten op de tribune. 

-Broertjes ,zusjes en vriendjes (kleuterleeftijd) zijn ook welkom mits 

inschrijving en een kleine bijdrage van 2 euro (betaling ter plaatse) 

  

Inschrijven is verplicht voor 9 juni 2011 bij voorkeur via mail 

tvandenacker@skynet.be 

 

mailto:tvandenacker@skynet.be
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3. Einde seizoensregeling 
 

 

De laatste trainingen voor de recreatieve groepen gaan door op zaterdag 16 juni 2012.   

De wedstrijdploegen trainen ook in de vakantie.  Zij volgen hier het programma dat zij van 

hun trainers ontvangen. 

 

Het seizoen 2012-2013 zal traditioneel starten begin september en dat wordt dit jaar Zaterdag 

1 september 2012. 

 

Alle leden zullen terug uitgenodigd worden met een nieuwsbrief, die rond 15 augustus 2012 

zal verschijnen en waar alle info + inschrijvingsmodaliteiten zullen vermeld worden. 

 

 

 

4. Internationaal Tornooi Ritmische Gymnastiek 
 

 

Op zaterdag 26 mei 2012 vindt in de sporthal “Den Dijk” het Internationaal Tornooi 

Ritmische Gymnastiek (Nederland – Vlaanderen) plaats met meer dan 100 deelneemsters.  

Het wordt een wervelend spektakel met hoepels, linten, ballen, knotsen en dies meer.   

 

Programma 

 
09.50: Presentatie Juniores & Senioren 
10.00: Start tornooi  
12.00: Pauze 
13.05:  Special Act 
13.10   PRIJSUITREIKING 
 
14.20: Presentatie Groepen, Benjamins, Miniemen, Beloften, Special Act 
14.30: Start tornooi  
16.30: Pauze 
17u55:  Special Act 
18.00   PRIJSUITREIKING 

 

 

Een unieke kans om onze meisjes nog eens aan het werk te zien. 

 

 

 

5. Kampioenenviering 
 

Op vrijdag 25 mei om 19u30 vindt in het gemeentelijk sportcomplex “Den Dijk” te Haacht de 

jaarlijkse kampioenenviering plaats.  Gym Haacht zal er met een 12-tal gymnasten 

vertegenwoordigd zijn. 

 

Voorwaarde voor uitnodiging is : 

i. Vlaams-Brabants kampioen zijn en/of een medaille op de Vlaamse en/of 

Belgische kampioenschappen 
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ii. Voor de individuele kampioenen dient zij of hij inwoner te zijn van Haacht 

 

Hieronder geven we de volledige lijst weer van de  gymnasten van Gym Haacht (dus ook niet-

Haachtenaren) die in het voorbije seizoen een medaille behaald hebben op de Vlaams-

Brabantse Kampioenschappen tezamen met hun prestaties op de Vlaamse kampioenschappen. 

 

1. RG (Ritmische Gymnastiek)   
 

     a) Groepsoefeningen  -  C-niveau 
 

miniemen  
Marieken Duvivier/ Sanders 
Lotte / Rani Boon 

Kampioen Vlaams Brabant + 
Vlaams Kampioen 

senioren Laura De Smedt / Lena Van de 
Velde / Mona Hendrickx 

Kampioen Vlaams Brabant 

Juniores 
laura Byl, lisa Van De Velde, 
lena Swillens, sarah 
Vervloesem 

Ziver Vlaams-Brabant 

     b) Individueel   -  C-niveau 
 

miniemen  Rani Boon  Kampioen Vlaams Brabant 

junioren  Laura Byl Kampioen Vlaams Brabant 

senioren  Mona Hendrickx Kampioen Vlaams Brabant 

  
 

2. Tumbling 
 

 

     a) B-niveau 
 

  

beloften meisjes Claes Tinne 
Kampioen Vlaams Brabant + 
Zilver op Vlaams & Belgisch 
Kampioenschap 

juniores meisjes Van den Acker Charlotte 
Kampioen Vlaams Brabant + 
Brons op Belgisch 

     b) C-niveau 
 

  

juniores meisjes 2 Braille Anna Zilver Vlaams-Brabant 

beloften jongens Brusseleers Kenzo 

Kampioen Vlaams Brabant + 
Vlaams Kampioen 

seniores meisjes Dewandeleer Silke Kampioen Vlaams Brabant 

miniemen meisjes 1 Gevaert Kato Kampioen Vlaams Brabant 

beloften jongens Gevaert Maarten Brons Vlaams-Brabant 

miniemen meisjes 2 Heyligen Maxine Zilver Vlaams-Brabant 

miniemen meisjes 1 Hubin Milina 

Brons Vlaams-Brabant + Zilver 
op Vlaams 

seniores meisjes Ketelaer Julie Zilver 

juniores meisjes 2 Martens Sarah 

Kampioen Vlaams Brabant + 
Vlaams Kampioen 

miniemen meisjes 2 Swinnens Helena 

Kampioen Vlaams Brabant + 
Vlaams Kampioen 

miniemen meisjes 1 Vandesande Chiara Zilver 
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3. Acro (Acrobatische 
Gymnastiek) 

 

 

     a) A-niveau 
 

  

beloften meisjes drie 
Kato Gevaert, Sarah Martens 
en Anna Braile 

Zilver 

     b) B-niveau 
 

 

juniores groep 
Helena Swinnens, Silke 
Dewandeleer en Ines De 
Coninck 

Zilver 

     c) I-niveau 
  

duo's 
Alice Huinen en Maarten 
Gevaert Kampioen Vlaams Brabant 

duo's 
Hanne Schutyser en Ella 
Hawinkel Zilver 

duo's 
Martje Croon en Maxine 
Heyligen Brons 

   4. AGD  (Artistieke Gymnastiek Dames) – C-niveau 
 

   Benjamins Lauren Goris Kampioen Vlaams Brabant 

Benjamins Merel Smets Kampioen Vlaams Brabant 

 

 

 

6. Europese Kampioenschappen AGD te Brussel 
Gymnaste Gym Haacht in het voorprogramma 

 

 

De voorbije week vond het Europees Kampioenschap Artistieke Gymnastiek Dames (AGD) 

plaats te Brussel. 

 

Het Belgische Meisjesteam turnde een zeer voortreffelijke voorronde waarin ze een 

finaleplaats bemachtigden. 

 

Zaterdag 12 mei turnden ze dan een uitstekende finale waar ze een nooit verhoopte 6
e
 plaats 

behaalden na kleppers zoals Roemenië, Rusland, Italië, Groot Brittanië en Frankrijk. Het 

beste resultaat ooit bereikt door een Belgische damesploeg. 

 

Bovendien mochten een 6-tal aankomende talenten van de topsportschool in Gent in het 

voorprogramma een demo geven aan de damesbrug.  Onder hen Rune Hermans, één van 

onze eigen gymnasten, die in Gent traint.  Hopelijk kan zij binnen enkele jaartjes ook aan 

Europese en andere kampioenschappen deelnemen.  Alvast proficiat Rune! 
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7. Rock Werchter 
 

 

Stilletjes aan begint alles weer te ontwaken op en rond de weide van Rock Werchter en dat 

betekent voor Gym Haacht het startsein om te zoeken naar medewerkers voor dit evenement.  

 

Net zoals de voorbije jaren zullen wij meewerken op camping en parking A2-A3-A4. ( 

gelegen langs de Werchtersesteenweg tussen Haacht en Werchter) Onze campings zullen ook 

dit jaar 5 dagen i.p.v. 4 dagen geopend zijn van woensdag 27 Juni tot Zondag 1 Juli.  

D.w.z. dat we woensdagavond reeds paraat zullen moeten zijn. 

De start wordt gegeven op Woensdag middag 15H00. 

Ook dit jaar zullen wij 24 op 24 uur paraat moeten zijn tijdens deze dagen en daar hebben we 

natuurlijk veel, heel veel volk voor nodig.  

Dus heb jij zin om ons te helpen, wat plezier te beleven en een centje bij te verdienen voor 

onze club, zodat wij het lidgeld laag kunnen houden?  

Vul dan bijgevoegd formulier in en stuur het mij zo spoedig mogelijk terug.(voor 10 mei 2012 

terugbezorgen a.u.b.)  

 

Mocht je nog vrienden of kennissen hebben die willen meedoen, stuur hun gegevens gerust 

door. De enige voorwaarde is dat je boven de 18 jaar moet zijn. Velen onder jullie deden 

reeds mee en kennen het reilen en zeilen reeds, maar voor zij die het nog niet weten, eventjes 

uitleggen wat we daar gaan doen. 

- Toegangscontrole uitoefenen bij de in en uitgangen van de camping 

- Toegangscontrole bij de parking. 

- Je zal steeds met minstens 2 tot 8 personen tezamen werken van onze club. 

- Eten en drinken wordt gratis voorzien.( Aan het secretariaat is een grote tent voorzien met 

tap installatie en catering. Tijdens de shiften is er ook bevoorrading voorzien ) 

- Mogelijkheid om gratis te kamperen.  

- Er wordt in shiften gewerkt van 6 uur - Iedereen krijgt een t-shirt (crew) en een 

medewerkers badge + drank en eetbonnetjes.  

 

STUUR DEZE MAIL GERUST DOOR NAAR ANDERE MENSEN WAARVAN JE 

DENKT DAT ZE ONS ZOUDEN WILLEN HELPEN.  

 

THX 

 

Website camping A2-A3-A4 

http://www.campingtw.be/ 
 
Voor zij die wat meer luxe willen dit jaar is er ook het rockvillage dorp dat aan onze camping 

zal verbonden zijn, neem even een kijkje op deze site. 

http://www.rockvillage.be/ of het rock hotel http://www.sleeponsite.be 
 
tot binnenkort, 

 

Ruud Timmermans rtimmermans@skynet.be 

http://www.campingtw.be/
http://www.rockvillage.be/
http://www.sleeponsite.be/
mailto:rtimmermans@skynet.be
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Naam 1 :  Geboortedatum:  

Naam 2:  Geboortedatum:  

Telefoonnummer : 

Emailadres :  

 

 

Als je dit formulier invult als koppel gelieve dan duidelijk te vermelden wie wanneer kan aub. 

 ( vul in ok + naam) 

 

Let op: ook dit jaar beginnen we reeds op Woensdag 27/06/12 indien je dan zou kunnen duidt 

dit aub aan want dan hebben we +/- 24 mensen tegelijk nodig om op te starten. 

 

Alvast bedankt. 

 

 

Data  Dag  Nacht Opmerkingen 

27/06/12 woensdag Vanaf 15 uur   

28/06/12 donderdag  

 

  

29/06/12 vrijdag  

 

  

30/06/12 zaterdag  

 

  

01/07/12 zondag  

 

  

 

( vul in ok + je naam) 

 

Formulier asap terugbezorgen aan : rtimmermans@skynet.be 

 

 

 

8. Jan Primusfeesten 

 
Deze zomer zal Gym Haacht ook deelnemen aan de Jan Primusfeesten. 

Deze gaan door tijdens het weekend van 27 tot 29 juli 2012 op de markt te Haacht. 

 

Wij gaan daar een volledige stand voor verkoop van drank en kleine hapjes bemannen. 

Daarvoor zullen we binnenkort een oproep doen om medewerkers te zoeken. 

En de anderen nodigen we graag uit om tijdens deze feesten onze stand te bezoeken. 

 

Tot dan. 

mailto:rtimmermans@skynet.be
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9. Verkiezing Raad van Bestuur 
 

 

Onze fusieclub “Gym Haacht vzw” werd opgericht op 29 april 2004.  Ze bestaat dan 

ondertussen ook al 8 jaar in zijn huidige vorm.   

 

Elke 4 jaar zijn er bestuursverkiezingen voorzien Dat betekent dan ook dat we op donderdag 4  

oktober 2012 opnieuw zullen over aan tot de verkiezing van de nieuwe Raad van Bestuur. 

 

De formulieren tot kandidatuurstelling volgen later. 

Hierbij alleszins de criteria waaraan men moet voldoen om te kunnen toetreden enerzijds tot 

de “Algemene Vergadering”, anderzijds tot de “Raad van Bestuur” : 

 

Algemene Vergadering (Art. 7 van de statuten) 

Kandidaat leden richten hun kandidatuur aan de raad van bestuur.   

Om effectief lid te kunnen worden moet het kandidaat-lid : 

- ofwel voorgedragen worden door 2 leden van de raad van bestuur 

- ofwel een ononderbroken lidmaatschap hebben gedurende de laatste 3 sportjaren als 

toegetreden lid en de minimum leeftijd bereikt hebben van 16 jaar op 01/09 van het 

lopende sportjaar 

- ofwel ouder zijn van kinderen met minimum 5 jaar onafgebroken lidmaatschap 

 

Raad van Bestuur (Art. 20 van de statuten) 

De kandidaat-bestuurders dienen hun kandidatuur minimum 14 dagen voor de datum van de 

algemene vergadering te richten aan de raad van bestuur.  Om tot bestuurder te kunnen 

benoemd worden moet het kandidaat-lid aan dezelfde criteria voldoen als bepaald in art. 7 van 

deze statuten met dien verstande dat het kandidaat-lid de leeftijd van 18 jaar bereikt moet 

hebben op datum van de eerstvolgende algemene vergadering. 

 

 

 

10. Kalender 2011 – 2012 
 

 

 Zat. 26/05/2012 : RG Tornooi 

 Zat. 23/06/2012 : Lentefeest  - Enkel kleuters 

 28/06 – 01/07 : Rock Werchter 

 27/07 – 29/07 : Jan Primusfeesten 

 

 

11. Kalender 2012 – 2013 
 

Hierbij de reeds gekende kalender voor volgend seizoen 

 

 Zat. 01/09/2012   : Start nieuw seizoen 

 Don. 04/10/2012  : Verkiezing nieuwe Raad van Bestuur 

 Zat. 13 & Zon. 14/10/2012 : Mosselfeest 

 Zat. 09/03/2013   : Turnshow 

 Zon. …/04/2013   : Steakdag 
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12. Onze dames fietsen in de vakantie 
 

 

Vanaf maandag 18 juni 2012 gaan onze dames, als alternatief voor het turnen, weer wekelijks 

fietsen gedurende de zomervakantie. 

Elke maandag avond fietsen wij een afstand van ongeveer 25 km, aan een matig tempo van 

18 à 19 km/uur zodat de groep gemakkelijk kan samen blijven. 

We komen samen aan de gemeenteschool Haacht om 19u30 en  nodigen iedereen uit om 

met ons mee te fietsen. Wil je plekjes in Haacht en omstreken op een ontspannen en fijne 

manier leren kennen, moet je beslist aanwezig zijn. 

  

groetjes 

Rita 

 

13. Inschrijving seizoen 2012-2013 
 

 

Vanaf 15 juli 2012 zullen de elektronische herinschrijvingen (dus via website Gym Haacht) 

mogelijk zijn. 

Dit betekent dat alle gegevens van het voorbije seizoen behouden blijven, maar dat wel 

opnieuw moet aangeduid worden voor welke groepen men juist inschrijft. 

Wie elektronisch herinschrijft zal het gele inschrijvingsformulier dat in onze nieuwsbrief 

komt niet meer dienen in te vullen. 

 

 

14. Informatie 
 

 

Rita Machiels - 015/51.77.54 

Linda Gellaerts - 015/52.05.26 (dans) 

Renaat Willems - 016/60.73.93 

Freddy Machiels – 016/60.38.24 

Marc Mertens – 015/31.48.00 

 

 

 

 

Tot begin september 
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Yvo Boon 

Haltestraat 39 

3130 Begijnendijk 

 

Klusjeszaak 

 
Afwerken zolderkamers, Laminaat, PVC 

en ALU ramen, Vliegenramen, Rolluiken, 

Gyprocwerken, Plafonds, inbouwkasten, 

keuken en badkamermeubelen. 

 

 0475 49.53.55                                                         

E mail: yvo.boon@skynet.be 

Ondernemingsnummer: BE 860 964 575                                              

Registratienr. 04.28.10 

 

 

 
Keerbergenbroek 79 

3150 Haacht 

 

016/84.34.64 

info@hofterdijle.be 

www.hofterdijle.be 

 

Keuken open van zaterdag tot woensdag 

Van 11:00 tot 21:30 

Vrijdagavond vanaf 17:00 

Donderdag gesloten 

 

Regelmatig nieuwe suggesties 

Streekgerechten 

Gebruik van eigen groenten en verse kruiden 

 

Groot terras, zandbak en speeltuigen voor 

kinderen 

 

Fiets- en wandelroutes in de nabije omgeving 

Erkend fietscafé door toerisme Vlaams-

Brabant 

 

 

 
 

Turnkledij en accessoires 

 

 

www.turnwinkel.be 
 

 

Katleen d’Hanens 

Scharent 62 

3150 Haacht 

Mail: info@turnwinkel.be 

Gsm: 0485 50 39 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:info@hofterdijle.be
http://www.turnwinkel.be/
mailto:info@turnwinkel.be
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