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Voorwoord 

Beste leden en ouders, 

Gym Haacht heeft de voorbije periode niet stilgezeten, dat mag wel duidelijk zijn. Er was onze turnshow 
onder het motto “Mythen, sagen en legenden” die ook dit jaar een succes was. De foto’s, waarvan je een 
kleine selectie in dit nummer vindt, staan online zodat je nog wat kan nagenieten van de vele 
schitterende nummers die onze gymnasten hebben gebracht. Ook onze steak dag was een succes. Heel 
erg bedankt aan iedereen die is langs geweest om onze heerlijke steak te komen proeven, alsook aan alle 
helpende handen! Verder hebben onze wedstrijdgymnasten het beste van hun kunnen laten zien, dat 
bewijzen de resultaten die je verder in dit boekje terugvindt. Proficiat aan al deze gymnasten voor hun 
prachtige prestaties! 

Uiteraard loopt dit gymseizoen stilletjes aan op zijn einde, maar dat betekent niet dat we al aan het 
uitbollen zijn. Voor onze jongsten organiseren we nog een kleuterhappening in juni, we zullen ook paraat 
zijn op de Rock Werchter camping “The Hive”, om daar de toegangscontrole voor onze rekening te 
nemen, alsook op de Primusfeesten eind juli met onze eigen tent. Kom ons zeker een bezoekje brengen 
voor een frisse pint en een hapje vergezeld van de nodige artiesten op het podium. 

Nog veel leesplezier en geniet van de welverdiende vakantie die voor de deur staat. 

Ruud Timmermans 

Voorzitter Gym Haacht vzw 
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Administratieve inlichtingen 

1. Einde van het seizoen 

De laatste trainingen voor de recreatieve groepen gaan door op zaterdag 15 juni 2019. De 
wedstrijdploegen 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, 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 10/06/2019. Deze voorinschrijvingen zullen volledig 
elektronisch gebeuren.  
 

Groep Lidgeld 
Kleuters A (°2016)*, B (°2015) en C (°2014) € 129,00 
Jongens & meisjes A en B woensdag, vrijdag en zaterdag € 164,00 
Freerunning € 165,00 
* Voorinschrijvingen voor kleuters A worden alleen aanvaard voor broertjes of zusjes van huidige leden! 

Vanaf 08/07/2019 wordt de inschrijvingsmodule voor iedereen opengezet.  
 
Belangrijke opmerkingen: 
• Het trainingsschema voor de hiervoor vernoemde groepen is identiek aan dat van het lopende 

seizoen, met uitzondering van de groep “Jongens & meisjes A en B zaterdag” die vermoedelijk op 
zaterdag tussen 13u en 15u gaan turnen. 

• Indien in september niet opgestart wordt zal het lidgeld terugbetaald worden onder afhouding van 
een administratieve kost van € 25,00 bij verwittiging vóór 25/08/2019 of € 40,00 bij verwittiging vóór 
15/09/2019. 

• 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 15/07/2019 aan de ledenlijst toegevoegd, op voorwaarde dat 
er nog plaatsen beschikbaar zijn. 

 

Elektronisch voorinschrijven vanaf 10/06/2019 (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 15 juni 2019 of door je vraag te 
mailen naar gym-haacht@skynet.be. 
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3. Inschrijven voor het nieuwe seizoen 

a) Recreatieve groepen 

Het seizoen 2019-2020 zal voor de recreatieve ploegen starten op maandag 2 september 2019. Alle 
leden zullen uitgenodigd worden met een nieuwsbrief die begin augustus 2019 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 2019. De trainers van de betrokken groepen 
zullen jullie op de hoogte brengen voor welke groep juist moet inschreven worden. 

De inschrijvingsprocedure is dezelfde als hierboven beschreven, met uitzondering dat de betaling van 
het lidgeld opgesplitst wordt in twee delen: 

• een eerste betaling bij inschrijving in juli (zie onderstaande tabel) en 
• het resterende saldo, te betalen voor 30/11/2019 via rechtstreekse overschrijving op rekening BE05 

0680 7213 4075 van Gym Haacht vzw. 

Leden die het resterende saldo betalen voor 01/09/2019 krijgen een korting van € 10,00 op dit saldo (mag 
onmiddellijk in mindering gebracht worden bij betaling van het resterende saldo). 

 

Trainingsuren per week Lidgeld 2019-2020 1ste betaling Resterende saldo 
6 € 375,00 € 275,00 € 100,00 
6,5 € 390,00 € 275,00 € 115,00 
7 € 405,00 € 275,00 € 130,00 
8 € 435,00 € 300,00 € 135,00 
9 € 465,00 € 325,00 € 140,00 
10 € 495,00 € 325,00 € 170,00 
11 € 525,00 € 325,00 € 200,00 
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In de kijker: Open training toestelturnen jongens 

Op zaterdag 20 april deden we met de jongens van TTJ I- en B-niveau van Gym Haacht onze jaarlijkse 
‘open training’. Dat is een training waarbij de mama’s, papa’s, broers en zussen van Thibeau, Tijs, Dries, 
Thorsten en mij aan onze trainers Lucas, Walt en Tijs mogen tonen welke spieren ze hebben en hoe lenig 
ze zijn! Na een paar rondjes lopen en spieren losgooien, speelden we een spelletje kwartet: om ter snelst 
vier kegels, pittenzakjes, potjes en schijfjes verzamelen. Daarna deden we hetzelfde met verschillende 
soorten voeding en drank. Zo leerden we wat je het best eet en drinkt voor, tijdens en na de trainingen 
en wedstrijden, en waar je beter niet te veel van naar binnen speelt. Toen iedereen goed was 
opgewarmd, legden we uit hoe je een goede handenstand doet. Daarna was het tijd voor het echte werk: 
toestelturnen. We toonden telkens enkele basisoefeningen, die onze ouders en broers en zussen dan zelf 
mochten uitvoeren. Zo schoven we door van de grond en het paard naar ringen, de sprong, de brug en 
de rekstok. Iedereen deed heel goed mee, dat was heel fijn. En het was ook heel leuk dat wij konden 
laten zien wat we de voorbije maanden hadden geleerd. Hopelijk traint iedereen volgend jaar ook weer 
mee! 

Kas Zonderman (gymnast TTJ) 

 

 
 

 

Trainers gezocht! 
Door het succes van verschillende groepen kan Gym Haacht trainers gebruiken. Ben je +16 jaar, heb je 
zelf turnervaring of ervaring freerunning en voel je je geroepen om jongeren te begeleiden? Wij helpen 
je en zorgen voor opleidingskansen. Wij zoeken helpende handen voor kleuters en lagere school 
kinderen, maar ook meer ervaren trainers met de ambitie oudere recreatieve gymnasten, een 
tumblingploeg of een trampolineploeg te begeleiden zijn van harte welkom. 

Interesse? Contacteer Freddy Machiels via machiels_freddy@yahoo.com of op 016 60 38 24. 
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Ga naar https://trooper.be/gymhaacht. 

 

 
Hier vind je links naar heel wat webshops zoals … 

 

 

… en vele andere. 

 

 
Per aankoop die je via deze links doet,  

geven de webshops Gym Haacht  
gemiddeld 5% van jouw aankoopbedrag. 

 

 
Jij betaalt zelf niets extra  

en steunt Gym Haacht dus gratis! 
 

 

 

 

4 

3 

2 

1 

Steun Gym Haacht gratis via Trooper! 

HOE ? 
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Terugblik 

1. Turnshow “Mythen, sagen en legenden” 

Op zaterdag 23 en zondag 24 maart kon je genieten van onze prachtige turnshow “Mythen, sagen en 
legenden”. Hieronder 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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Rune Hermans beëindigt haar topsportcarrière 

Tijdens onze laatste turnshow vernamen we van Rune dat ze haar topsportcarrière heeft beëindigt. In 
november 2018 nam ze, aan de zijde van Nina Derwael, nog deel aan de Wereldkampioenschappen te 
Doha. Daar behaalde ze tezamen met het Belgische team een 11de plaats in de landenrangschikking.  

 

Rune kan terugblikken op een schitterende turncarrière. Haar turnverhaal begint 17 jaar geleden. Ze 
startte als 3-jarig kleutertje bij Gym Haacht. Onder leiding van Julchen de Punder nam ze deel aan haar 
eerste wedstrijden en werd al spoedig opgemerkt als één van de betere turntalenten. Op 8-jarige leeftijd 
mocht Rune gaan trainen bij de turnclub De Gympies in Keerbergen die op dat ogenblik fungeerde als 
basisopleidingsclub binnen de GymnastiekFederatie. Daar groeide ze verder uit tot één van onze jonge 
turnbeloften. Op 12-jarige leeftijd verhuisde Rune naar de Topsportschool te Gent waar ze doorgroeide 
tot één van België ’s beste gymnasten en een vaste waarde in de Belgische ploeg.  

 

We gaan hier al haar successen niet opnoemen maar absolute hoogtepunten waren zeker:  

• het twee maal bereiken van de all round finale op Wereldkampioenschappen met een schitterende 
11de plaats in 2017 te Montreal 

• haar deelname in 2016 aan de Olympische Spelen te Rio 

Daarenboven heeft ze een kast vol met gouden, zilveren en andere medailles behaald op 
Wereldkampioenschappen (4x), Wereldbekerwedstrijden, Europese en Belgische kampioenschappen. 
Met al deze prestaties is Rune ongetwijfeld de Haachtse sporter die het hoogst gescoord heeft op de 
internationale ladder. 

 

Rune, mogen we je bedanken voor de bijzonder mooie turnmomenten die je ons, de Haachtse en de 
Belgische turnwereld bezorgd hebt. We beseffen maar al te goed wat voor inspanningen het je gekost 
heeft om dergelijk topniveau te halen. We wensen je alle succes toe in het verdere leven en in de eerste 
plaats met je studies in de kinesitherapie. 
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Komende activiteiten 

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

Op vrijdag 17 mei 2019 om 19.30 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 ( I9) VB: goud / VK: brons 
Noor Verschuere (B 10) VB: goud 
Rose Vansteenweghen (C 10) VB: goud 
Emma Taes (C10) VB: zilver 
Naomi Van Eyken (C 11) VB: goud / VK: goud 
Lotte Van Noten (C11) VB: zilver 
Nika Tollenaere (C11) VB: brons 
Sky Vandenhoeck (C 13) VB: goud / VK: goud 
Arwen Leemans (C 13) VB: zilver / VK: zilver 
Kaat Van Noten (C13) VB: brons 
Lise Van den Berg (B 13) VB: goud / VK: brons 
Querelle Vandenhoeck (B jun) VB: goud 
Ruth De Ridder (B jun) VB: zilver 
Julie Timmermans (B jun) VB: brons 
Lola Van den Berghe (C jun) VB: goud 
Penélope Arias Gil (B sen) VB: goud 
Laura Byl (B sen) VB: zilver 
Rani Boon (B sen) VB: brons 
Annelies Haerens (C sen) VB: goud / VK: brons 
Emma Taes, Caetana De Belder, Maïte Van der Auwera, Noor 
Verschuere & Rose Vansteenweghen (B 8-10) 

VB: goud / VK: zilver 

Emma Peeters, Milla Mergaerts, Noor Saliën & Noor Wouters 
(B 8-10 jaar) 

VB: zilver / VK: brons 

Lotte Van Noten, Naomi Van Eyken & Nika Tollenaere (B 11-12) VB: goud / VK: goud 
Arwen Leemans, Julie Timmermans, Kaat Van Noten, Lise Van 
den Berg & Sky Vandenhoeck (B +13) 

VB: goud / VK: goud 

 

Toestelturnen meisjes (TTM) resultaat 
Bente Rotté (B 11) VB: zilver 
France Pruniau (C 11 ) VB: goud 
Remke Vandebergen (C 11) VB: zilver 
Kato Vuchelen (C 11) VB: brons 
Hanne De Ridder (C 12) VB: goud 
Fee Hermans (C 14) VB: zilver 
Nel Berthet (C 16) VB: zilver 
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Toestelturnen jongens (TTJ) resultaat 
Kas Zonderman (B 10-11) VB: brons 
Thorsten Hiers (B 12-13) VB: brons 
Lucas Delabastita (B +18) VB: goud 

 

Recreatornooi (enkel goud) resultaat 
Lise Artoos (9-10 jaar) goud 
Fee Schoevaerts (9-10 jaar) goud 

 
VB = Vlaams-Brabants kampioenschap 

VK= Vlaams kampioenschap 
 

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). 

 

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 15 juni 2019 
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 groepsdansje 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. 

 

Wanneer:  zaterdag 15 juni 2019 van 10:00u tot 12:00u 

Waar:   sportcomplex “Den Dijk” 

 

Hoe kan je inschrijven voor deze activiteit? 

Schrijf je voor 8 juni 2019 in via onze website www.gymhaacht.be. 

 

3. Fiets mee met onze dames in de vakantie 

Als alternatief voor het turnen gaan onze dames wekelijks fietsen tijdens de zomervakantie. Vanaf 24 
juni 2019 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. 

 

Wanneer: vanaf 24 juni 2019, elke maandagavond gedurende de zomervakantie 

Waar:  samenkomst om 19.30 u aan de gemeentelijke basisschool te Haacht 
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4. Jan Primusfeesten 

Ook dit jaar baat Gym Haacht een stand uit op de Jan Primusfeesten te Haacht. Op vrijdag 26, zaterdag 
27 en zondag 28 juli 2019 kun je 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. 

 

Wanneer: vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juli 2019 

Waar:  Markt Haacht 

 

 
 

5. Opleiding “Aspirant-Initiator” (voor onze trainers) 

Op zaterdag 2 en zondag 3 november 2019 organiseert Gym Haacht een opleiding “Aspirant-Initiator” in 
het sportcomplex Den Dijk. Een unieke gelegenheid voor onze jonge trainers, die nog niet over een 
 trainersdiploma beschikken, om hun eerste stappen in die richting te zetten. Noteer alvast deze data in 
jullie agenda! 

 

 

 

 

 

 

Iemand geïnteresseerd in twee oude RG matten? 

Voor onze RG-ploeg hebben we een nieuwe en lichtere RG vloer aangekocht. Begin juni gaan de twee oude 
matten (mat 1: 14x4 m, 130-140 kg / mat 2: 14x2 m, ± 70 kg) naar het containerpark, tenzij iemand 
geïnteresseerd is in een gratis overname. Eventueel versnijden, ophalen en transport zelf te regelen. 

Meer info: renaat.willems@proximus.be 
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Kalender seizoen 2018-2019 

MEI   

17 Sport- en Cultuurgala (sportcomplex Den Dijk) 

30 Geen training recreatieve ploegen (OH Hemelvaart) 

JUNI   

9- 10 Geen training recreatieve ploegen (Pinksteren) 

15 Kleuterhappening 

15 Laatste trainingsdag recreatieve ploegen 

26-30 Rock Werchter 

JULI  

26-28 Jan Primus feesten 

29-31 Gymweek 

AUGUSTUS  

1-2 Gymweek 

 
 

Kalender seizoen 2019-2020 

SEPTEMBER   

2 Eerste trainingsdag recreatieve ploegen (nieuwe seizoen) 

OKTOBER   

12-13 Mosselfeest 

NOVEMBER   

2-3 Opleiding “Aspirant-Initiator” (sportcomplex Den Dijk) 

MAART   

14-15 Turnshow 

APRIL   

26 Steakdag 
 
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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Vrijgeweidestraat 39 
2800 Mechelen 

 
0494 11 06 40 – enkel na afspraak 

 
info@dehuiskapperie.be 

  
 

 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

Driemaandelijks tijdschrift  P408806
Afgiftekantoor 9550 HERZELE


