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Voorwoord 

Beste gympathisanten, 

We zijn nog volop in de drukke periode van ons turnseizoen, met verschillende activiteiten die reeds 
gepasseerd zijn en verschillende activiteiten die nog moeten komen. Eerst en vooral hebben we er een 
schitterende turnshow op zitten, met vele mooie prestaties van onze gymnasten en een massa fiere en 
tevreden toeschouwers. Heel erg bedankt voor jullie inzet alsook het publiek voor hun komst. Ook ons 
wedstrijdseizoen is nog volop aan de gang met dit jaar een buitenkans voor wie dicht bij huis eens een 
topwedstrijd wil meepikken. In sportcomplex “Den Dijk” zal op 5 en 6 mei het Vlaams kampioenschap 
toestelturnen jongens doorgaan en op 19 en 20 mei het Belgisch kampioenschap ritmische gymnastiek. 
Op vrijdagavond 18 mei vind het sport-, jeugd- en cultuurgala plaats waar onze wedstrijdgymnasten 
gelauwerd zullen worden voor hun behaalde resultaten van het afgelopen jaar en waar onze gymnaste 
Rune Hermans tevens zal meedingen naar de sportprijs. Tot slot zal het einde van het turnseizoen voor 
de allerkleinsten naar jaarlijkse gewoonte afgesloten worden met een spetterende seizoensafsluiter. 

Geniet nog van deze twee maanden en veel leesplezier. 

Ruud Timmermans 

Voorzitter Gym Haacht vzw 

 

Administratieve inlichtingen 

1. Einde van het seizoen 

De laatste trainingen voor de recreatieve groepen gaan door op zaterdag 16 juni 2018. De 
wedstrijdploegen trainen door in de vakantie volgens het programma dat zij van hun trainers ontvangen. 

 

2. NIEUW! Online betalingsmodule gekoppeld aan inschrijvingen 

Aan het inschrijvingssysteem werd een automatische betalingsmodule gekoppeld. Dit wil zeggen dat na 
de inschrijving gevraagd wordt om onmiddellijk het volledige lidgeld te vereffenen op rekening BE05 
0680 7213 4075 van Gym Haacht vzw. 

 

3. NIEUW! Elektronische voorinschrijvingen 

Gezien enerzijds het succes en anderzijds de capaciteit van de groepen kleuters A/B/C, jongens & meisjes  
A en B woensdag/vrijdag/zaterdag en freerunning zien we ons verplicht limieten te stellen op het aantal 
leden binnen deze groepen. Omdat we voorrang willen geven aan onze huidige leden, bieden we jullie de 
mogelijkheid om reeds vooraf in te schrijven vanaf 10/06/2018. Deze voorinschrijvingen zullen volledig 
elektronisch gebeuren.  
 

Groep Lidgeld 
Kleuters A (°2015)*, B (°2014) en C (°2013) € 122,00 
Jongens & meisjes A en B woensdag, vrijdag en zaterdag € 157,00 
Freerunning € 158,00 
* Voorinschrijvingen voor kleuters A worden alleen aanvaard voor broertjes of zusjes van huidige leden! 

Vanaf 09/07/2018 wordt de inschrijvingsmodule voor iedereen opengezet.  
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Belangrijke opmerkingen: 
• Het trainingsschema voor de hiervoor vernoemde groepen is identiek aan dat van het lopende 

seizoen. 
• Indien in september niet opgestart wordt zal het lidgeld terugbetaald worden onder afhouding van 

een administratieve kost van € 25,00 bij verwittiging vóór 25/08/2018 of € 40,00 bij verwittiging vóór 
15/09/2018. 

• Bestaande leden kunnen zich ook voorinschrijven voor andere dan de hiervoor vernoemde groepen. 
Dit betekent dat broertjes, zusjes en ouders die tezamen willen inschrijven dit zullen kunnen. 

• Inschrijvingen die niet voldoen aan de hiervoor vermelde criteria worden door ons automatisch op de 
wachtlijst geplaatst en worden pas op 15/07/2018 aan de ledenlijst toegevoegd, op voorwaarde dat 
er nog plaatsen beschikbaar zijn. 

 

Elektronisch voorinschrijven vanaf 10/06/2018 (alleen voor bestaande leden) 

1. Ga naar www.gymhaacht.be. 
2. Klik onder de rubriek “Inschrijven” op “Schrijf je in”. 
3. Klik op “Herinschrijven” en volg de instructies om opnieuw in te schrijven. 

Opgelet! Om de inschrijving af te ronden zal gevraagd worden onmiddellijk het lidgeld te 
vereffenen op rekening BE05 0680 7213 4075 van Gym Haacht vzw. 

 
Meer informatie kan je krijgen tijdens de kleuterhappening op zaterdag 16 juni 2018 of door je vraag te 
mailen naar gym-haacht@skynet.be. 
 
 
4. Inschrijven voor het nieuwe seizoen 

a) Recreatieve groepen 

Het seizoen 2018-2019 zal voor de recreatieve ploegen starten op maandag 3 september 2018. Alle 
leden zullen uitgenodigd worden met een nieuwsbrief die rond 10 augustus 2018 zal verschijnen, waar 
alle informatie en inschrijvingsmodaliteiten zullen vermeld worden. 

 

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. 
Opgelet! Om de inschrijving af te ronden zal gevraagd worden onmiddellijk het volledige 
lidgeld te vereffenen op rekening BE05 0680 7213 4075 van Gym Haacht vzw. 

 

b) Wedstrijdploegen 

Het nieuwe seizoen voor de wedstrijdploegen start op 1 juli 2018. Het trainingsschema blijft in principe 
ongewijzigd.  
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Aan het inschrijvingssysteem werd recent een online betalingsmodule gekoppeld, dus dit wil zeggen dat 
alle leden van de wedstrijdploegen zich nu zelf elektronisch zullen moeten inschrijven. De trainers van de 
betrokken groepen zullen jullie op de hoogte brengen voor welke groep juist moet inschreven worden. 

De betaling van het lidgeld wordt opgesplitst in twee delen: 

• een eerste betaling bij inschrijving in juli (zie onderstaande tabel) en 
• het resterende saldo, te betalen voor 30/11/2018 via overschrijving op rekening BE05 0680 7213 4075 

van Gym Haacht vzw. 

Trainingsuren per week Lidgeld 2018-2019 1ste betaling Resterende saldo 
5,5 € 320,00 € 250,00 € 70,00 
6 € 335,00 € 250,00 € 85,00 
6,5 € 350,00 € 250,00 € 100,00 
8 € 395,00 € 250,00 € 145,00 
9 € 425,00 € 300,00 € 125,00 
10 € 455,00 € 300,00 € 155,00 
11 € 485,00 € 300,00 € 185,00 
12,5 € 530,00 € 300,00 € 230,00 

 

Leden die het resterende saldo betalen voor 01/09/2018 krijgen een korting van € 10,00 op dit saldo. 

 

In memoriam 

Twee van onze bestuursleden verlieten onlangs ons midden. 

Gilberte Van Leemputten (° 20-02-1952 - † 06-03-2018) 

In een vorig leven (voor de fusie van de Haachtse turnkringen in 2004) 
kenden we Gilberte voornamelijk als de zeer actieve secretaris van 
turnkring “Volksverheffing Wespelaar”. Na de fusie hield Gilberte zich 
binnen Gym Haacht bezig met o.a. kledij en de aankopen van alle 
ingrediënten nodig bij mosselfeesten, steakdagen en dergelijke. 
Langzamerhand, omwille van gezondheidsredenen, heeft zij daar stukjes 
van moeten doorgeven. We zijn Gilberte dankbaar voor haar onverdroten 
inzet voor de Haachtse turnwereld. 

 

Edward Vankriekingen (° 03-04-1929 - † 14-04-2018) 

Warre Vankriekingen heeft zo wat alle watertjes van de turnwereld 
doorzwommen als turner, trainer, jurylid, organisator en bestuurslid. Warre 
startte zijn turncarrière einde van de jaren ’40 vorige eeuw, bij Excelsior Haacht. 
Omwille van het decimeren van de jongensploeg bij Excelsior (de helft werd als 
soldaat opgeroepen tijdens de Korea-crisis) verhuisde Warre begin van de jaren 
’50 naar de Stormjeugd. Tot op latere leeftijd trad hij zelf  nog regelmatig mee 
aan als toestelgymnast op de verschillende turnfeesten. Als bestuurslid kenden 
we Warre vooral voor zijn ludieke, soms wat onorthodoxe, opmerkingen en 
kwinkslagen. Ongeveer een jaar geleden liet hij weten dat hij de bestuurstaken 
aan anderen overliet. Met hem verdwijnt één van de laatste gymnasten van de 
eerste generatie turners te Haacht. Rust in vrede Warre!  
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Terugblik 

1. Turnshow “Broadway Besties” 

Op zaterdag 17 en zondag 18 maart kon je genieten van onze prachtige turnshow “Broadway Besties”. 
Op de volgende pagina’s vind je enkele sfeerbeelden. Meer foto’s kun je terugvinden op 
www.gymhaacht.be (via de knop “Foto’s” bovenaan in de navigatiebalk). 
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In de kijker: Wedstrijdploeg toestelturnen jongens 

De jongens van de wedstrijdploeg TTJ turnden op 3 en 4 maart in Brugge de eerste provinciale voorronde 
van het wedstrijdseizoen. Alle gymnasten startten met een zeer goede wedstrijd. In de categorie B12-13 
eindigde Thorsten Hiers op een 18de plaats van 42 deelnemers. Hij behaalde 77.250 punten. In de 
categorie B10-11 eindigde Dries Bossaert en Kas Zonderman op de 29ste en 35ste plaats van 50 
deelnemers. Ze behaalden respectievelijk 66.700 en 64.450 punten. In de categorie I9 behaalde Tijs 
Machiels een bronzen brevet. In de categorie I8 behaalden Thibau Trogh en Mathis Van Werde een 
zilveren brevet. Drie weken later turnden de jongens in Ieper de tweede provinciale voorronde van het 
wedstrijdseizoen. Ze konden er strijden voor de Vlaams-Brabants titel. Ze turnden nog beter dan tijdens 
de eerste provinciale voorronde. In de categorie B12-13 eindigde Thorsten op een 2de plaats van de 
provincie Vlaams-Brabant. Hij behaalde 77.450 punten. In de categorie B10-11 eindigde Dries en Kas op 
de 7de en 8ste plaats van de provincie Vlaams-Brabant. Ze behaalden respectievelijk 69.050 en 66.950 
punten. In de categorie I9 behaalde Tijs een bronzen brevet. In de categorie I8 behaalden Thibau en 
Mathis respectievelijk een gouden en een zilveren brevet. Proficiat met deze goede wedstrijden, 
jongens! Door hun goede prestaties konden alle jongens zich plaatsen voor het Vlaams Kampioenschap.  

 

Komende activiteiten 
1. Sport-, jeugd- en cultuurgala (onze kampioenen) 

Op vrijdag 18 mei 2018 om 19.00 uur vindt het jaarlijkse Sport-, jeugd- en 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) resultaat 
Maïte Van der Auwera (I 8 jaar) VB: goud (brevet) 
Lise Van den Berg (C 12 jaar) VB: goud + VK: goud 
Julie Timmermans (C 13 jaar) VB: goud 
Naomi Van Eyken (C 10 jaar) VB: goud + VK: goud 
Lotte Van Noten (C 10 jaar) VK: brons 
Sky Vandenhoeck (C 12 jaar) VK: zilver 
Annelies Haerens (C juniores) VB: goud 
Sare Hoste (C seniores) VB: goud 
Rani Boon (B juniores) VB: goud 
Christine Oppedijk (B seniores) VB: goud + VK: zilver 
Kaat, Lise, Sky en Arwen  
(B 11-12 jaar groep) 

VB: goud + VK: goud 

Rani, Ruth, Annelies en Julie  
(B +13 jaar groep) 

VK: zilver 

Penelope, Querelle en Sare  
(B + 13 jaar groep) 

VK: brons 

  
Acro resultaat 
Fran Godts, Fleur Feyaerts en 
Yana Helleboog  
(I – I1 9-15 jaar groep) 

VB: goud 

 

Tumbling resultaat 
Pierric Delaure  
(A 13-14 jaar jongens) 

VB: goud 

Yana Bastaens (B 13 jaar meisjes) VB: goud 
Anke De Wolf (C 13 jaar meisjes) VB: goud 
Martje Croon (C 15 jaar meisjes) VB: goud 
Lou Van den Bergh  
(C 13-14 jaar jongens) 

VB: goud 

 
Toestelturnen jongens (TTJ) resultaat 
Lucas Delabastita (B +18 jaar) VB: goud 
 
Toestelturnen meisjes (TTM) resultaat 
Hanne De Ridder (C 11 jaar) VB: goud 
Britt Vuchelen (C 12 jaar) VB: goud 
Rune Hermans (seniores) 11e WK All-Round 

(Montréal) 
 
VB = Vlaams-Brabants kampioenschap  
VK = Vlaams kampioenschap 
WK = wereldkampioenschap 
 
 

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. 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 16 juni 2018 
in de turnhal van sportcomplex “Den Dijk”, waar wij van 10.00u tot 12.00u onze deuren openzetten voor 
een super actieve en leuke kleuterhappening. Ons aanbod: springkasteel, dans, grime, gym, ... 

Om 12.00u sluiten we ons seizoen feestelijk af met een groepdansje en krijgen we ons rapportje mee 
naar huis. Alle deelnemers kunnen daarna genieten van een gratis hotdog en een drankje. 

Tijdens de kleuterhappening is er in de inkomhal een infotafel van Gym Haacht opgesteld waar we 
iedereen met vragen over de club/trainingen graag te woord staan. 

Hoe kan je inschrijven voor deze activiteit? 

Schrijf je voor 9 juni 2018 in via onze website www.gymhaacht.be. 
 

3. Oriëntatiedag kleuters C 

Zaterdag  26 mei 2018 van 11.00u tot 13.00u kunnen alle kleuters van groep C deelnemen aan een 
oriëntatieles. Ze krijgen dan de kans twee uur lang een super gevarieerde gymles bij te wonen waar alle 
basisbewegingen van de gymnastiek nog eens aan bod komen. Aan de hand van deze les krijgen ze een 
flyer mee naar huis waar op te lezen staat welke gymnastiekdiscipline(s) het best bij hun talent en 
persoonlijkheid past, alsook informatie in verband met de mogelijkheden voor volgend turnseizoen 
binnen Gym Haacht. Bij Gym Haacht wordt iedereen een GYM STAR! 

We willen vragen die zaterdag de kleuters enkel om 13.00u en niet om 12.15u te komen afhalen! 
 

4. Trainers gezocht 

Gym Haacht heeft een groot aanbod aan verschillende disciplines met veel gemotiveerde trainers. 
Kriebelt het om een van deze trainersteams te komen versterken? Heb je gymnastiek (of LO) ervaring 
binnen onze  club of elders? Ben je 16 jaar of ouder? Stel je dan zeker kandidaat of kom eens langs 
tijdens de trainingsmomenten. We bieden een fijne sfeer, een ruim opleidingsaanbod en een 
vrijwilligersvergoeding. We hebben vacatures voor kleutergym en basisgym, maar ook trainingsposities  
in andere disciplines zijn zeker bespreekbaar. Je kan contact opnemen via de coördinator kleutergym;  
tvandenacker@skynet.be of via de coördinator recreatieve groepen; machiels_freddy@yahoo.com. 
 

5. Fiets mee met onze dames in de vakantie 

Als alternatief voor het turnen gaan onze dames wekelijks fietsen tijdens de zomervakantie. Vanaf 18 
juni 2018 fietsen ze elke maandagavond 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. Samenkomst om 19.30u aan de gemeentelijke basisschool te Haacht. 
 

6. Jan Primusfeesten 

Ook dit jaar baat Gym Haacht een stand uit op de Jan Primusfeesten te Haacht. Op vrijdag 27, zaterdag 
29 en zondag 29 juli 2018 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 2017-2018 

MEI   

10-12 Geen training recreatieve ploegen (OH Hemelvaart) 

18 Sport- en Cultuurgala (sportcomplex Den Dijk) 

19-20 Belgisch Kampioenschap RG (sportcomplex Den Dijk) 

21 Geen training recreatieve ploegen (Pinkstermaandag) 

26 Oriëntatieles kleuters C van 11u tot 13u 

JUNI   

16 Kleuterhappening 

16 Laatste trainingsdag recreatieve ploegen 

JULI  

4-8 Rock Werchter 

27-29 Jan Primusfeesten 

30-31 Gymweek 

AUGUSTUS  

1-3 Gymweek 

 
 

Kalender seizoen 2018-2019 

SEPTEMBER   

3 Eerste trainingsdag recreatieve ploegen (nieuwe seizoen) 

OKTOBER   

13-14 Mosselfeest 

MAART   

23-24 Turnshow 
 
Wedstrijdgymnasten zullen door hun trainers op de hoogte gebracht worden van het specifieke wedstrijd-
programma waaraan zij deelnemen. 
 
 
 
 
 
 
Ethische Commissie: 
• Veerle Van Eylen : veerle.vaneylen@aveb.be – 0479/39 89 49 
• Freddy Machiels : machiels_freddy@yahoo.com – 0498/48 69 66  
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 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 HAACHT 
 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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Retouradres:

Gym Haacht vzw
Poverstraat 26
3150 Haacht
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