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Voorwoord 

Beste Gympathysanten, 

We hebben er weer een drukke periode opzitten en naderen binnen twee maanden een welverdiende 
vakantie. Ondermeer onze turnshow was één van de activiteiten die we achter de kiezen hebben en het 
was weer een overdonderend succes. Alle gymnasten hebben het beste van hun kunnen gegeven en 
hebben kunnen stralen voor een recordaantal bezoekers. Dat doet hen en ons erg veel plezier. Wij hopen 
samen met de gymnasten alvast dat we u volgend jaar opnieuw mogen verwelkomen. Ook onze 
wedstrijdploegen draaien op volle toeren en hebben reeds de nodige gouden, zilveren en bronzen 
medailles verovert in zowel binnen- als buitenland. Proficiat voor deze super mooie resultaten. Zij zullen 
trouwens binnenkort gehuldigd worden op de kampioenenhuldiging in Haacht die doorgaat in sporthal 
“Den Dijk” vrijdagavond 19 mei om 19.30 uur. 

Graag wil ik nog even meegeven dat Gym Haacht nooit echt rust. Kom ons dus zeker eens bezoeken 
tijdens de Primusfeesten te Haacht in het laatste weekend van juli. 

Wij wensen jullie allemaal nog een fijn einde van het seizoen toe en voor hen die nog wat leuke 
activiteiten voor de boeg hebben, geniet ervan! Volg zeker ook onze communicatie op de voet zodat 
jullie tijdig kunnen inschrijven voor het volgende seizoen. 

Vriendelijke groeten, 

Ruud Timmermans 

Voorzitter Gym Haacht vzw 

 

Administratieve inlichtingen 

1. Einde van het seizoen 

De laatste trainingen voor de recreatieve groepen gaan door op zaterdag 17 juni 2017. Voor de 
wedstrijdploegen begint het nieuwe seizoen op 1 juli 2017. Zij trainen door in de vakantie volgens het 
programma dat zij van hun trainers ontvangen. 

 

2. Voorinschrijvingen 

Gezien enerzijds het succes en anderzijds de capaciteit van de groepen kleuters A/B/C en jongens & 
meisjes A en B woensdag/vrijdag/zaterdag zien we ons verplicht om limieten te stellen op het aantal 
leden binnen deze groepen. Omdat we alleszins voorrang willen geven aan de gymnasten die vandaag 
reeds deel uit maken van Gym Haacht, bieden we je de mogelijkheid om je voor deze groepen reeds 
voorin te schrijven voor het seizoen 2017-2018. 
 
Je kan je voorinschrijven: 
• door voor zaterdag 17 juni 2017 een e-mail te sturen naar gym-haacht@skynet.be met de 

bevestiging dat je volgend seizoen inschrijft voor de groep kleuters A/B/C of jongens & meisjes A en 
B woensdag/vrijdag/zaterdag 

• door tijdens de seizoensafsluiter op zaterdag 17 juni 2017 van 10u tot 12u naar de inschrijvingstafel te 
komen in de inkomhal van sportcomplex “Den Dijk”. 
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De voorinschrijving wordt pas definitief door betaling van het lidgeld voor 01/07/2017 op de rekening 
BE05 0680 7213 4075 van Gym Haacht vzw met vermelding van naam en groep. Zo niet kom je 
automatisch op de wachtlijst terecht zonder garantie dat er in september nog plaats zal zijn in de groep. 
 

Groep Lidgeld 
Kleuters A, B en C € 115,00 
Jongens & meisjes A en B 
woensdag, vrijdag en zaterdag 

€ 150,00 

 
Indien er in september niet opgestart wordt, zal het lidgeld terugbetaald worden onder afhouding van 
een administratieve kost van € 35,00. 
 

3. Inschrijvingen voor het nieuwe seizoen 

Het seizoen 2017-2018 zal voor de recreatieve ploegen starten op vrijdag 1 september 2017. Alle leden 
zullen terug uitgenodigd worden met een nieuwsbrief die rond 10 augustus 2017 zal verschijnen en waar 
alle informatie en inschrijvingsmodaliteiten zullen vermeld worden. 
 
Elektronisch inschrijven voor het nieuwe seizoen kan via onze website vanaf 15 juli 2017. 
 

Elektronisch inschrijven 
 
1. Ga naar www.gymhaacht.be. 
2. Klik onder de rubriek “Inschrijven” op “Schrijf je in”. 
3. Vorig seizoen niet ingeschreven bij Gym Haacht: Klik op “Nieuw lid”. Registreer de nodige gegevens 

en klik op “Inschrijven”. 
Vorig seizoen wel ingeschreven bij Gym Haacht: Klik op “Herinschrijven” en volg de instructies om 
opnieuw in te schrijven. 

 

 



 

 

Pagina 4 mei 2017 – juli 2017 

Terugblik 

1. RG gym Haacht nam deel aan de Aura Cup te Zagreb 

Op donderdag 6 april vertrokken Annick Van Camp, Nadine Cleynhens en drie gymnasten naar Kroatië. 
Christine Oppedijk, Querelle Vandenhoeck en Penélope Arias Gil namen er deel aan de Aura Cup te 
Zagreb, een internationaal tornooi met onder andere gymnasten uit Rusland, Hongarije, Griekenland, 
Spanje, Slovenië, Slowakije, Japan, Italië en natuurlijk België. Zaterdag 8 april vond de wedstrijd plaats. 
Querelle en Penélope brachten twee oefeningen in de categorie juniores B en zetten beide een mooie 
prestatie neer. In het algemene klassement leverde dit een 19de plaats op voor Querelle en een 22ste 
plaats voor Penélope. In de tuigfinale behaalde Querelle met haar baloefening een 17de plaats en 
Penélope werd 22ste met haar knotsoefening. Bij de seniores B liet Christine zich van haar beste kant 
zien. In het algemene klassement behaalde Christine een 4de plaats. In de tuigfinales stond Christine 4de 
met haar lintoefening en voor haar hoepeloefening kreeg ze een bronzen medaille. 

 

2. Vlaams kampioenschap RG C niveau 

Op 23 april trokken onze geselecteerde gymnasten naar Gent om er deel te nemen aan het Vlaams 
kampioenschap. Bij de 11j werd Lise knap 4de, Sky werd 5de, Kaat 7de en Arwen behaalde een 9de plaats. 
Julie behaalde de gouden medaille bij de 12 jarigen. Bij onze 13 jarigen was het Ruth die de zilveren 
medaille behaalde, gevolgd door Querelle die de bronzen medaille mee naar huis bracht. Onze junioren 
Rani en Annelies deelden ook het podium met goud en zilver en Sare mocht de bronzen medaille in 
ontvangst nemen bij de seniores. Knappe prestaties dames! 

  

3. Vlaams Kampioenschap RG B niveau 

Op zaterdag 29 en zondag 30 april nam RG Gym Haacht deel aan het Vlaams Kampioenschap B niveau. 
Zowel de 11-12 jarigen (Sky, Lise, Kaat en Arwen) als de +13 jarigen (Christine, Laura, Lena, Sare en 
Penélope) behaalden met hun groepsoefening een zilveren medaille. Rani, Ruth, Querelle, Annelies en 
Julie mochten met hun groepsoefening een bronzen medaille in ontvangst nemen. Junior Penélope 
behaalde met haar individuele oefeningen een 5de plaats. Bij de senioren was er voor Christine een 
knappe 4de plaats weggelegd en Laura eindigde op een 9de plaats. Op basis van deze resultaten bestaat 
de mogelijkheid dat ze kunnen deelnemen aan het Belgisch Kampioenschap/Coupe KBT voor zowel 
groep als individueel. We wensen hen allemaal nog veel succes toe met hun volgende wedstrijd. 

 

4. Turnshow “A tribute to …” 

Op zaterdag 18 en zondag 19 maart kon je genieten van onze prachtige turnshow “A tribute to …”. Op de 
volgende pagina’s vind je enkele sfeerbeelden. Meer foto’s kun je terugvinden op www.gymhaacht.be. 
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Komende activiteiten 

1. Sport- & Cultuurgala 

Op vrijdag 19 mei 2017 om 19.30 uur vindt het jaarlijkse Sport- & Cultuurgala plaats in het sportcomplex 
“Den Dijk” te Haacht. Tijdens deze viering worden de gymnasten die Vlaams-Brabants kampioen zijn 
en/of een medaille behaald hebben op de Vlaamse/Belgische kampioenschappen gehuldigd. De 
individuele kampioenen worden alleen gehuldigd als ze inwoner van Haacht zijn. 
 

RITMISCHE GYMNASTIEK (RG) niveau resultaat 
Verschuere Noor I 8 jaar VB: goud 
Van Eyken Naomi I 9 jaar VB: goud 
Timmermans Julie C 12 jaar VB: goud + VK: goud 
De Ridder Ruth C 13 jaar VB: brons + VK: zilver 
Vandenhoeck Querelle C 13 jaar VB: goud + VK: brons 
Boon Rani C juniores VB: goud + VK: goud 
Haerens Annelies C juniores VB: brons + VK: zilver 
Hoste Sare C seniores VB: zilver + VK: brons 
Arias Gil Penélope B juniores VB: goud 
Oppedijk Christine B seniores VB: goud 
Arwen, Lise, Kaat en Skye B 11-12 jaar groep VK: brons 
Christine, Laura, Lena, Sare en Penélope B +13 jaar groep VK: brons 
Rani, Annelies, Querelle, Ruth en Julie B +13 jaar groep VK: zilver 
 

ACRO niveau resultaat 
Sadler Rebecc & Staes Laura C 10-17 jaar duo VB: goud 
De Witte Silke & Sintubin Kenneth Recre 9-14 jaar duo VB: goud 
Van den Bergh Free, Vanhoslt Emma & Geens Julie Recrea 9-14 jaar groep VB: goud 
 

TUMBLING niveau resultaat 
Van Den Acker  Charlotte A senioren meisjes VB: goud 
Delauré  Pierric B 13-14 jaar jongens VB: goud 
Feyaerts  Fleur C 12 jaar meisjes VB: goud 
Bastaens Yana C 12 jaar meisjes VB: zilver + VK: brons 
Debusscher  Isabo C 13 jaar meisjes VB: goud 
Luca Maxim C 13-14 jaar jongens VB: goud 
Helleboog Yana C 14 jaar meisjes VB: goud 
Schutyser Hanne C 15 jaar meisjes VB: goud 
Feyaerts Kira C 16 jaar meisjes VB: goud 
Everaert Gloria C 17-18 jaar meisjes VB: goud + VK: brons 
 

TOESTELTURNEN JONGENS (TTJ) niveau resultaat 
Delabastita Lucas B +18 jaar VB: goud 
De Ridder Bram (GymFlex Mechelen) A 14-18 jaar VB: goud 
 

TOESTELTURNEN MEISJES (TTM) niveau resultaat 
Hermans Rune Seniores 34ste all-round OS te Rio 
VB = Vlaams-Brabants kampioenschap, VK = Vlaams kampioenschap, OS = Olympische Spelen 
 

Voor meer uitslagen van de voorbije wedstrijden verwijzen we naar de website van Gym Haacht 
(www.gymhaacht.be) en naar de website van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen (www.gymfed.be). 
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2. Opendeurmomenten voor de jongerengroepen (6-12 jaar) 

De ouders van onze jongerengroepen (6-12 jaar, niet de kleutergroepen) kunnen van dinsdag 30 mei tot 
en met zaterdag 3 juni 2017 de laatste 20 minuten van de training van hun kinderen bijwonen. De ouders 
verzamelen in de inkomhal van de sporthal en zullen 20 minuten voor het einde van de lessen opgehaald 
worden door één van onze trainers/bestuursleden die hen zal begeleiden naar de turnhal. Schoenen 
moeten uitgedaan worden vooraleer de turnhal te betreden. 

Wanneer: dinsdag 30 mei t/m zaterdag 3 juni 2017 / 20 minuten voor het einde van de les 

Waar:  verzamelen in de inkomhal van sportcomplex “Den Dijk” 

 

3. De kleuters vieren feest! 

Een grootse afsluiter hoort bij een schitterend Gym jaar, dus eindigen wij ons turnseizoen ook dit jaar 
weer met een spetterende kleuterhappening. Al onze kleutertjes zijn welkom op zaterdag 17 juni 2017 in 
de turnhal van sportcomplex “Den Dijk”, waar wij van 10.00u tot 12.00u onze deuren open zetten voor 
een super actieve en leuke kleuterhappening. Ons aanbod: springkasteel, dans, grime, gym en ... 

Wij sluiten om 12.00u af en dan kunnen alle kleutertjes van Gym Haacht samen met mama of papa hun 
rapportje komen afhalen aan de infotafel. Daarna kunnen alle deelnemers van ons feestje genieten van 
een gratis hotdog en drankje. Broertjes, zusjes en vriendjes (van kleuterleeftijd) zijn ook welkom mits 
inschrijving en een kleine bijdrage van 5 euro (betaling ter plaatse). 

Wanneer:  zaterdag 17 juni 2017 van 10:00u tot 12:00u 

Waar:   sportcomplex “Den Dijk” 

 

Hoe kan je inschrijven voor deze activiteit? 

Schrijf je voor 10 juni 2017 in via onze website www.gymhaacht.be (blog kleuters). 

 

4. Fiets mee met onze dames in de vakantie 

Als alternatief voor het turnen gaan onze dames wekelijks fietsen tijdens de zomervakantie. Elke 
maandagavond fietsen ze een afstand van ongeveer 25 km aan een matig tempo van 16 à 17 km/uur 
zodat de groep gemakkelijk kan samenblijven. Iedereen is uitgenodigd om met hen mee te fietsen. 
Het is een uitgelezen kans om plekjes in Haacht en omstreken op een ontspannen manier te ontdekken.  

Wanneer: vanaf 19 juni 2017, elke maandagavond gedurende de zomervakantie 

Waar:  samenkomst om 19.30 u aan de gemeentelijke basisschool te Haacht 

 

5. Jan Primusfeesten 

Ook dit jaar baat Gym Haacht een stand uit op de Jan Primusfeesten te Haacht. Op vrijdag 28, zaterdag 
29 en zondag 30 juli 2017 kunt u bij ons terecht voor een hapje en een drankje. We zullen ook een 
grimestandje hebben voor de kinderen.  

Meer informatie volgt op onze website www.gymhaacht.be. 
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Kalender seizoen 2016-2017 

MEI   

20 Oriëntatieles kleuters C van 11u tot 13u 

25-27 Geen training recreatieve ploegen (OH Hemelvaart) 

JUNI   

5 Geen training recreatieve ploegen (Pinkstermaandag) 

17 Kleuterhappening 

17 Laatste trainingsdag recreatieve ploegen 

28-30 Rock Werchter 

JULI  

1-3 Rock Werchter 

28-30 Jan Primusfeesten 

31 Gymweek 

AUGUSTUS  

1-4 Gymweek 

 

Kalender seizoen 2017-2018 

SEPTEMBER   

1 Eerste trainingsdag recreatieve ploegen (nieuwe seizoen) 

OKTOBER   

7-8 Mosselfeest 

27-28 24 uur van Gym Haacht 

MAART   

17-18 Turnshow 

APRIL   

22 Steakdag 
 
Wedstrijdgymnasten zullen door hun trainers op de hoogte gebracht worden van het specifieke wedstrijd-
programma waaraan zij deelnemen. 
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KLUSJESZAAK 
 

afwerken zolderkamers, laminaat, PVC en ALU ramen, 
vliegenramen, rolluiken, gyprocwerken, plafonds, 

inbouwkasten, keuken- en badkamermeubelen 
 

Tel. 0475/49.53.55 
Email: yvo.boon@skynet.be 

Ondernemingsnr.: BE 860 964 575 

   
 

 Markt 20, 3150 Haacht 
 Email: jef.verduyckt.3333@argenta.be 
 Tel. 016/60 14 81 
 
 Kantooruren: 
 ma+wo: 9.30u-12.30u | enkel volgens afspraak 
 di+vr: 9.30u-12.30u | 13.30u-16.30u 
 do: 9.30u-12.30u | 13.30u-18.00u 
 za: enkel volgens afspraak 
 
    FSMA: 110951 cA-cB 
    ON: 0847.549.871 

 

 

 
 

 
Keerbergenbroek 79 | 3150 Haacht 

 
016/84.34.64 

info@hofterdijle.be | www.hofterdijle.be 
 

openingsuren: zie website 
 

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  

  

 
KANTOOR HAACHT 
JEF VERDUYCKT BVBA 

 
Yvo Boon 

Haltestraat 39 
3130 Begijnendijk 



 

 

 

 

 

Drankenhandel Swinnens 
 

    
 

DISCOUNT en LEVERING AAN HUIS 
 

Alle soorten bieren, frisdranken, wijnen 
 

Wij leveren ook alle materialen  
voor uw feestjes thuis  

(tapinstallatie, frigo, stoelen, tafels) 

 
 

kantoormeubelen en totaalprojecten – 
kantoormateriaal – kantoormachines – schilder-  

en tekengerief – luxe schrijfwaren – geschenken – 
lederwaren en reiskoffers – copycenter  

 
 OPENINGSUREN 
 Ma:  13.30-18.30 (gesloten juli/augustus) 
 Di-vr:  09.00-12.15 en 13.30-18.30 
 Za:  10.00-18.00 

 

Jennekensstraat 82 
3150 Haacht 
Tel 016 55 00 70 
Fax 016 55 00 71 
info@anka.be 
www.anka.be 

Rijmenamsesteenweg 165 
3150 Haacht 
Tel 016/60.26.60 
Fax 016/60.68.13 
drankenhandel@swinnens.be 
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Gym Haacht vzw
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3150 Haacht
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