
 

 

Motivering voor de kandidatuur van  Lisette Van Kerckhoven, voorzitter van Gym Haacht, voor de 

Sportprijs van de Gemeente Haacht 2009-2010 

*****************************************************************************************  

  

De Haachtse turnwereld, en meer bepaald de leden en het bestuur van Gym Haacht, draagt haar 

voorzitter, mevrouw Lisette Van Kerckhoven voor als genomineerde voor de Haachtse sportprijs. 
 

Het is een blijk van waardering voor een dame die, met een bijzonder groot enthousiasme, ondertussen 

een onafgebroken carrière van 35 jaar als voorzitter  heeft opgebouwd  eerst van Turnkring “De 

Stormjeugd” en sinds de fusie van de drie Haachtse turnkringen Volksverheffing Wespelaar, Excelsior 
Haacht en De Stormjeugd Haacht in 2004, als voorzitter van de gefuseerde club “Gym Haacht”. 

 

Inderdaad, op 15 februari 1975, nu 35 jaar geleden, werd Lisette als voorzitter verkozen van Turnkring 
De Stormjeugd Haacht.  Ze was toen zelf turnend lid bij de damesgroep, toen “Huismoeders” 

genoemd en is dat vandaag nog steeds, zij het wel dat die huismoeders nu de eerbiedwaardige naam 

van “Seniores”, gekregen hebben, wat natuurlijk ook inhoudt dat het nu gemengd geworden is.  

 
Lisette was niet alleen turnster en voorzitter, maar bovendien was zij jarenlang een gewaardeerd 

jurylid. 

Daarenboven vertegenwoordigde zij steevast  De Stormjeugd en nu Gym Haacht, zowel  op 
gemeentelijk, provinciaal, Vlaams, nationaal als internationaal vlak.  Denken we bij dit laatste maar 

aan de contacten met Letland, Rusland, Hongarije, etc. 

 
In 2003, het jaar van de opening van dit mooie sportcomplex “Den Dijk”, was Lisette mede-

initiatiefneemster voor het op rails zetten van een Haachtse turnfusie.  Zij was er toen mee van 

overtuigd dat een hechte samenwerking tussen de verschillende turnclubs de Gymnastiek en het 

Haachtse sportleven enkel maar voordelen kon opleveren, zeker voor de turnende jeugd.  En daar is 
ondertussen het bewijs van geleverd.  Gym Haacht is gegroeid van een 450 leden bij de fusie tot een 

625 vandaag. 

 
Dat een dergelijke vereniging met bovendien meer dan 40 trainers af en toe eens de bemiddelende 

tussenkomst van haar voorzitter nodig heeft  is dan ook niet vreemd.  Maar het is een rol die Lisette 

wonderwel  op het lichaam geschreven is.  Gaat het om een minder gelukkige gymnast of ouder, een 
trainer die zich wat miskent voelt, altijd is er Lisette die de lont uit het kruit haalt en een voor iedereen 

bevredigende oplossing uit haar mouw tovert. 

 

Daarom is Lisette, deze dame, deze vertrouwenspersoon voor zo velen, al decennialang, zo belangrijk 
voor het Haachtse turnleven en we hopen dat ze dat nog lang mag zijn.   

 

Dit alles is voor het bestuur en de leden van Gym Haacht dan ook de sterke motivering om Lisette 
voor te dragen voor de Haachtse sportprijs, een prijs die ze, volgens ons, absoluut verdient voor een 

dergelijke unieke carrière. 

 


