
 

Editie Juni 2022 

Beste gymnasten, ouders, trainers en trainsters, 

Met een mooi ledenaantal van 423 mogen we het turnseizoen 2021-2022 afsluiten en 

behoren we tot een van de grootste sportclubs in Buggenhout. We kunnen spreken van 

een bewogen jaar, waarin we flexibel als het een turner past, door zijn gegaan. We 

hadden graag ons 100-jaar bestaan ingezet, maar de onzekerheid om er een geslaagd 

feestje van te maken en iedereen zonder beperkingen welkom te heten, heeft geleid tot 

een uitgestelde versie. Het komende seizoen schept dus hoge verwachtingen en zal niet 

stilletjes voorbij gaan.  

In deze editie willen we jullie laten meegenieten van wat er zich de voorbije maanden 

wel heeft afgespeeld in de club en mee de komende geschiedenisboeken zal ingaan.  

Info vanuit het clubsecretariaat betreffende de inschrijvingen voor het nieuwe 

turnseizoen en de aankondiging van een vernieuwde website, geeft een vooruitblik op 

wat de toekomst ons zal brengen. 

Tevens wil ik alvast de ouders en leden danken voor het vertrouwen in onze club en de 

mede-bestuursleden voor hun vrijwillige inzet.  

Een woordje van dank aan alle vrijwilligers die onze club een goed hart toedragen of 

meewerkten bij het ophalen van de oude kledij.  

We geven een terugblik op de voorbije organisaties waar met trots onze gymnasten hun 

kunnen toonden tijdens een ouder-kind-training, een lokale wedstrijd of op regionaal en 

nationaal niveau. Het resultaat van kwalitatieve trainingen waarvoor dank aan onze 

lesgevers die hun positieve inzet weerspiegelen op hun gymnasten en freerunners. 

Tot slot een vakantiepuzzel met prijsvraag.  

Veel leesplezier, de redactie. 

Nieuws uit het clubsecretariaat 

NIEUWE WEBSITE 

Wist je dat wij in blijde verwachting zijn van een vernieuwde website en 

wij zullen aftellen vanaf 24/6. Om dit mogelijk te maken zullen we even 

offline zijn tot de nieuwe geboorte. Uitgerekende datum 27/6/’22. 
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BELANG VAN HET EMAIL-ADRES BIJ DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN 

HET LID. 

Wanneer de persoonlijke gegevens van het lid worden gevraagd, krijg je bij het invullen 

van het email-adres 4 maal deze keuze. Wij verduidelijken de verschillen en het belang 

ervan. 

Email: Hier kan je het adres van het lid (=gymnast, freerunner, trainer,..)  zelf invullen 

wanneer deze reeds over een persoonlijk emailadres beschikt en nuttig is om op de 

hoogte te houden van clubnieuws. Bij het invullen van dit adres zal de eigenaar ervan 

automatisch alle communicatie vontvangen. 

Email ouder 1: Hier kan je het adres van een ouder (of andere) invullen die op de hoogte 

wil gehouden worden van het clubnieuws.  

Email ouder 2: Keuze mogelijkheid om een extra adres toe te voegen om op te hoogte te 

brengen bij verzenden van communicatie. (bv. Werkadres, keuze ouder 2, …) 

Bij het verzenden van communicatie zal door het secretariaat steeds deze optie extra 

aangeduid worden, maar kan er geen keuze gemaakt worden tussen ouder 1 of ouder 2. 

Dit wil zeggen dat zowel het lid als ouder 1 en ouder 2 op de hoogte worden gebracht. 

Email gezinshoofd: Dit is het adres dat noodzakelijk is om de inschrijving te kunnen 

maken voor het lid. Bij een ander emailadres of fout in het opgegeven adres ( bv. Een 

verschil van _ , -  , .  of andere, zal als niet gekend emailadres worden aanzien en zal het 

lid bij inschrijving niet terug te vinden zijn. Leden van het zelfde gezin dienen ook 

eenzelfde ‘emailadres gezinshoofd’ in te vullen om rekening te houden voor eventuele 

kortingen. 

Bij het verzenden van communicatie zal door het secretariaat ook deze optie extra 

aangeduid worden. Tip: Gebruik hiervoor geen werkadres of adres dat 

info@nutenvermaak.com als spam zal herkennen. 

Het is dus mogelijk dat je op meerdere emailadressen communicatie kan ontvangen. 

Begrijp wie van emailadres verandert, ons hiervan zelf dient op de 

hoogte te brengen. 

 

OPROEP VOOR NIEUWE BESTUURSLEDEN 

Een club levendig houden vraagt heel veel energie en kan pas blijven bestaan als de 

taken goed verdeeld zijn. Heb jij zin om mee te werken als uniformverantwoordelijke of 

persverantwoordelijke of kunnen we beroep doen op jou als losse medewerker, aarzel 

dan niet ons te contacteren.  

 

  



 

Wat is er geweest? 

OUDER-KIND TRAINING 18 EN 21/5/2022 

Een ouder kon samen met zijn gymast-kidie deelnemen aan de training. Een ervaring 

voor beiden dat met succes is verlopen en aan enkelen onder ons de spieren heeft laten 

voelen. Een mooi moment om de banden te versterken en met foto’s werd verzilverd. 

Bedankt aan alle mama’s en papa’s.  

  



 

RECREATWEDSTRIJD 21/5/22 

Voor sommigen de eerste maal, anderen door de gekende omstandigheden uitgesteld, 

mochten de recreatters deelnemen aan een interne wedstrijd. Met opgelegde oefeningen 

of vrij werk, kon iedereen zijn kunnen voor een uitgebreid publiek in onze eigen turnzaal 

tonen.  

 

BREVETLES VOOR DE KIDIES 

Tijdens de trainingen van 8/6 en 11/6 werden de testen op verschillende niveaus 

afgenomen. De kidies hebben hiervoor het hele jaar het programma gevolgd van kidies 

en werden beloond met brevet en medaille volgens eigen kunnen. Het bepalen van het 

niveau ging aan deze brevetles in de verschillende weken vooraf, maar ieder diende de 

testen voor een jury te tonen. Op een speelse manier zijn we erin geslaagd om alle 

aanwezigen te beoordelen op ”goed gedaan of nog een beetje oefenen”. We zetten het 

programma verder en wie de dag zelf niet kon aanwezig zijn of een volgend brevet wil 

behalen, krijgt volgend jaar een nieuwe kans om deze uitdaging aan te gaan. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Wedstrijd-update TTj 2022  
Ook voor onze jongens was het na een lange tijd van 

geen wedstijden mogen doen, weer eindelijk zover. Het 

wedstrijdseizoen mocht beginnen. 

Finn mocht als eerste aan het seizoen 

beginnen en zette voor zijn eerste 

wedstrijd direct een schitterende 

prestatie neer.  

Op de provinciale voorrondes behaalde hij de titel van Oost-Vlaams 

kampioen bij de B11. De volgende provinciale voorrondes werd hij 

knap 2de in het open klassement. Op het Vlaams kampioenschap 

werd hij knap vice Vlaams kampioen. Ten slotte kwam hij in actie op 

het Belgisch kampioenschap en pakte hij een knappe 4de plaats.  

 

Mats kwam in actie bij de B13-14 en werd 13de op zijn eerste Oost-Vlaams kampioenschap 

door de oefeningen netjes af te werken. Hierna was hij nog meer gedreven dan ooit en trainde 

hard naar de volgende wedstrijd. Op de 2de provinciale voorronde turnde hij als nooit tevoren en  

werd hij 32ste in het open klassement. 

 

Gust eindigde zijn eerste Provinciale voorronde op een 7de 

plaats bij de B13-14. Met een 17de plaats maar beloond 

voor de prestatie, haalde Gust op de tweede provinciale  

zijn selectie voor het Vlaams kampioenschap binnen. Op 

het Vlaams kampioenschap echter bracht hij een knappe 

ringoefening en sloot het seizoen op de 21ste plaats. 

 

Stef turnde zijn eerste Provinciale voorronde niet vlekkeloos, maar wist toch 5de in het Oost-

Vlaams klassement te worden. Zijn tweede Provinciale voorronde eindigde hij 15de en wist net 

zoals Gust zicht te selecteren voor het Vlaams kampioenschap. 

Op het Vlaams kampioenschap liet Stef knappe oefeningen zien 

en werd 9de. Hiermee wist hij zijn plaats voor het Belgisch 

kampioenschap te bemachtigen. Op het Belgisch 

kampioenschap zette hij al zijn foutjes van de afgelopen 

wedstrijden recht en eindigde op een schitterende 11de plaats.  

Simon Spaerkeer 

Niet alleen een trotse trainer van zijn gymnasten bij TTJ, maar ook nog als actief 

turner wist hij enkele ereplaatsen te bemachtigen.  

Wase gymcup: 8ste plaats in de teamwedstrijd 

Teamcup2 Brugge: 5de plaats paard met bogen 

   (3de plaats aan rek met team) 

   (1ste plaats aan ringen met team) 

 Teamcup3 zuidwest cup: 1ste plaats in teamwedstrijd 



 

Inschrijvingen turnseizoen 2022-2023 

Ook dit jaar zullen de inschrijvingen voor het turnseizoen 2022-2023 

alleen online kunnen voor de groepen waar vooraf geen selectie 

vereist is.  

Freerunners geboren vanaf °2007 of met ervaring, wedstrijd- en 

acrogymnasten die aan de selectievoorwaarden voldoen, dienen met 

de betreffende trainer hun trainingsschema te bespreken. 

BESTAANDE LEDEN 

Vanaf 1/7 zullen de inschrijvingen voor de bestaande leden open gesteld worden. In 

functie van de kwaliteit van de lessen, is het aantal van de groepsleden niet onbeperkt. 

Bij het maken van de keuze om te genieten van de voorrangsregel tot inschrijven, vervalt 

het recht op een proefles. 

Opm: Is de groep reeds volzet, en wil u op een wachtlijst geplaatst worden om bij 

eventuele uitbreiding van de groepsleden nog aan te sluiten, mail dan binnen 

deze periode naar het clubsecretariaat, geef uw naam, geboortedatum en groep 

te kennen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden. 

Gezinsleden wonende op hetzelfde adres, die nog geen lid waren van onze club, kunnen 

ook in deze periode ingeschreven worden.  

Vanaf 15/8/2022 kunnen ook nieuwe leden inschrijven indien er nog plaatsen vrij zijn in 

de betreffende groep. 

 

Wanneer u een vraag heeft voor het secretariaat, trachten wij u steeds zo spoedig 

mogelijk te helpen in volgorde van ontvangst. Maar houd er rekening mee dat onze 

vrijwilligers ook in vakantiemodus zijn of hun dagtaak dienen uit te voeren. 

Een aangepast uurrooster zal u eerstdaags op het emailadres gezinshoofd  mogen 

ontvangen, alsook op de vernieuwde website kunnen terugvinden.  

NIEUWS VOOR DE KEUZE VAN DE TRAININGSGROEPEN 

Kidies geboren °2019 kunnen enkel inschrijven voor de groep op zaterdag van 9-10u. De 

keuze om deze leeftijdscategorie een eigen moment te geven, is bewuste gemaakt om de 

zorg 100% en een aangepast programma te kunnen bieden.  

Wie iets meer wil turnen, kan enkel na selectie bij een wedstrijdgroep instappen. Het is 

aangeraden zich eerst voor de recreatieve groep op leeftijd in te schrijven, zodat uw 

plaats ook daar gereserveerd staat. De resultaten van de selectieproeven zullen pas in 

september bekend zijn.  

Dames die wensen deel te nemen aan het toestelturnen, dienen enkel deze groep bij 

inschrijving aan te duiden. ( maandag 20u-22u). 

Zij zijn automatisch ook voor deel 1 (Dames in beweging 20u-21u) ingeschreven, gezien 

er verwacht wordt op de conditieoefeningen, ter opwarming aanwezig te zijn. Het 

toestelturnen heeft aansluitend plaats van 21u tot 22u.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOE DAN WEL INSCHRIJVEN? 

De inschrijvingen gebeuren online. Hou rekening met de juiste periode. 

Gebruik bij inschrijving het email-adres dat bij ons gekend staat als gezinshoofd.  

(Dit is het email-adres waarop je de volgende nieuwsbrief zal ontvangen)  

Korting voor leden van hetzelfde gezin (3de of 4de lid) kunnen enkel toegekend worden op 

erkenning van eenzelfde email gezinshoofd.  

Voor communicatie of bevestiging van de inschrijving zal steeds het e-mailadres van het 

gezinshoofd dat bij ons gekend staat worden gebruikt. Check dus regelmatig jullie SPAM  

Iedereen dient zich opnieuw in te schrijven om het lidmaatschap te verlengen. 

Bij voltooien van de online inschrijving is enkel online betalen mogelijk. 

Alle leden (ook nieuwe) kunnen inschrijven via 
http://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?get=stamnummer=1213 
en dit in functie van het aantal beschikbare plaatsen. 

Volg de nodige stappen. 

Of via de website ‘Nutenvermaak.com’ zal je de nodige info kunnen 

vinden bij inschrijvingen  Ook voor nieuwe leden. 

 

Wie zijn lidmaatschap niet heeft vernieuwd vóór 15/8 vervalt alle 

rechten van huidig lid. 

  

http://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?get=stamnummer=1213


 

Vakantiepuzzel 2022 

Horizontaal: 

1. Rekken en … 

2. Maak je wanneer je tuimelt - Meisjesnaam 

3. Muziekprijs – duplicaat 

4. Voorwerp waarin bij ons magnesium (turnkrijt) wordt bewaard 

5. 1 ste persoon enkelvoud van werpen - voegwoord 

6. Gespreid - … and down 

7. Turntoestel voor meisjes – ruimtestation 

8. West-Afrikaans land - automodel 

9. Provincie in België 

10. Training 

Verticaal: 

1. Ego – Beleefdheidsvorm van jouw – Plaats om te turnen 

2. Voorzetsel – Eiland in de buurt van Italië bekend uit de geschiedenis 

3. Deel van het lichaam dat wordt getraind bij het sporten – reeds 

4. Verend turntoestel 

5. Ruimtelijke  ordening (afk.) - Eenheid van arbeid – klaar 

6. Iedere – voornaamwoord 

7. Zintuigen – klein meertje 

8. Loopvogel, ook een turnoefening aan de brug – zeer klein 

9. Uniek – buiten 

10. Niet ja – Wanneer je een salto maakt, doe je eerst een hoge … 
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P8 
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 O E F E N I N G 

 



 

Stuur de oplossing van de vakantiepuzzel 2022 vóór 1/8/2022 naar 
Event@nutenvermaak.com, vermeld je naam en groep, en maak kans op 

een leuke vakantieprijs. Voorwaarde voor deelname: lid zijn van Nut en Vermaak 

Seizoen 2021-2022. 

U1 I2 T3 V4 A5 L6 P7 A8 S9 

 

Wist je dat? 

Leden van de club kunnen figureren in het openluchtspektakel De Bende van Jan de 

Lichte. Dit zal door gaan in de Wiesbeekhoeve laatste weekend augustus en 2 eerste 

weekends van september. Bij interesse: event@nutenvermaak.com 

Belangrijke data: 

Anders dan gewoonlijk, maar om organisatorische redenen starten de recreatieve 

groepen het nieuwe seizoen op de tweede maandag van september, dus 12 september 

2022.  

1/7/2022: start inschrijving nieuw turnseizoen  

12/9/2022: Aanvang trainingen 

1/10/2022 en 26/11/2022: Ophaling oude kledij 

11/3 en 12/3/2023: Turnshow 

We wensen jullie allen een deugddoende vakantie.  

Met sportieve groeten, 

Het bestuur Nut en Vermaak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit zaterdag kidies 1 
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