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Met dank aan 

de sponsors van 

onze turnshow 2018 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Een terugblik op 2020-2021...  
Op naar seizoen 2021-2022! 

 

 
 

Beste acro2gymmers,  
 

Wat een turnseizoen hebben we beleefd!  
Een uniek seizoen waarin we door een heleboel regeltjes, verplichtingen, 
afgelastingen en andere vervelende voorvallen verplicht werden om “out of the 
box” te denken en te werken.  
Online trainingen waren een echte première. Ook aan trainingen buiten waren we 
niet gewend. Het Management Team en het Bestuur ontdekten de voor- en 
nadelen van het vergaderen per Zoom. Sommige ontdekkingen zullen blijven, 
andere worden zo snel mogelijk afgevoerd.  
 
We kijken nu met frisse moed naar een nieuw seizoen 2021-2022. We hopen op 
een seizoen zoals vanouds en vooral zonder extra regeltjes of virusjes. Het 
Management Team en de trainers zijn volop in de weer om alles in goede banen te 
leiden voor een fijne start.   
 

De meest spannende vraag wordt dus: Is er een normaal turnseizoen in aantocht? 
 

Omdat het antwoord daarop nog niet helemaal duidelijk is – de omstandigheden 
kunnen verrassen en de overheid kan nieuwe instructies uitvaardigen – hebben 
we nog maar enkele activiteiten vast op de kalender. 
 

Verenigingendag 5 september 2021 

!!! op de weide aan de Hemelhoeve !!! 

met om 15u20 

20min demonstratie door alle A2G-groepen 
 
 

Er rest alle leerlingen en studenten 
echter nog een fijn stukje vakantie.  
En met het kwakkelende weer in het 
achterhoofd, is een kleurplaat ook 
misschien wel leuk. Je vindt er een 
paar verderop in dit krantje. Druk af, 
geniet van het kleuren en bezorg 
een foto ervan op 
redactie@acro2gym.be  
Er komt vast een leuke verrassing uit 
de bus.  
 

Veel pret ! 

 

SAVE THE DATE 
 

Turnfeest 
 

14 & 15 mei 2022 
 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
https://www.facebook.com/acro2gym/
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U was weer  GEWELDIG !       

 
 
  U spaarde steuncodes bij Carrefour… 
 

  U doneerde ze aan onze club… 
 

U verzamelde voor ons  
 

1851 PUNTEN ! 
 

  En nu… 
   

mag A2G daarmee  
 

    leuk turnmateriaal  
 

voor de club aanschaffen! 
 
 

HARTELIJK DANK ! 
 

 Onze trainers zijn nog volop aan het kiezen.  
             Zodra geleverd, krijgen onze gymnasten het direct in gebruik en krijgt u hier vast een fotootje.  

 

 
     Handgel:  
 

Els Rouchet, mama van Jorunn van der Mast,  
werkt bij het Laperre Hoorcentrum.  
Zij kreeg er een lading handgel  
en plezierde onze club ermee.  
Wel 40 knijpflesjes van 200 ml.  
 

                                    Dank je wel! 

 
 

Op zoek naar  

borden , glazen, bestek, ...  

voor je feestje of BBQ?  

A2G heeft voor z'n leden  

heel wat partygerei in huis. 

Bellen naar Gaby 0495/673474 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
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Wedstrijd Paasactie  
2020 én 2021   
 
 

Alle goud-zilver-brons-winnaars ontvingen de welverdiende 
Decathlonbonnen. 
En het lukte om van enkele glunderende winnaars een foto te ontvangen.    

. 
 

 
 
Lotte De Lauw  

Lennert Corten 

 
 
 

Acro2Gym wenst 
allen veel pret met de 

sportaankopen 
en 

dankt iedereen van 
ganser harte voor alle 

inzet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Lynn & Femke Van Riel 
                                                       Femke Coppieters 
 

  

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
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nieuwe clubmaillot 

 
Deze enthousiaste gymnastjes showen u met een 
stralende glimlach de nieuwe unisex A2G-clubmaillot.  
 
Een referentie naar ons clublogo is subtiel aanwezig 
op de blauwe clubkleur met een frisgroen accent.  
En met het bijpassende shortje voelen alle 
gymnasten zich prima klaar voor een leuke portie 
gymnastiek.  
 
Een ontwerp exclusief voor onze club getekend en 
enkel op bestelling verkrijgbaar.   
 
Zodra de inschrijvingen voor seizoen 2021-2022 deze  
zomer open zijn, zal u ook uw bestelling kunnen 
plaatsen.   
 
 
 

 
Tweedehands clubkledij gezocht. 

 

Heb je nog een trainingspak, maillot, t-shirt of broekje liggen van Acro2Gym 
dat je niet meer gebruikt of te klein is, 

doch in goede conditie? 
 

Stuur een mail naar clubkledij@acro2gym.be met een beschrijving of foto,  
de maat van het kledingstuk, 

evenals het bedrag dat je er graag voor zou ontvangen, 
t.a.v. onze kledij coördinator An. 

We verwittigen je wanneer en waar je de kledij zal kunnen deponeren. 
En dan hopen we in het najaar 

deze te kunnen aanbieden op de brevetjesdag 2021 
…of op een andere corona-veilige manier. 

 

Alvast dank! 
 

A2G – clubwaarden: 
Wij gaan ervoor om onze leden een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding te bieden 

in een gezellige, ongedwongen, ontspannen en sportieve sfeer, 

waarbij de inzet belangrijker is dan de prestatie. 

We hechten veel belang aan waarden 

zoals verdraagzaamheid, begrip, respect, solidariteit, samenwerking, vertrouwen , vriendschap. 

 

 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
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WIE is WIE bij Acro2Gym?  
 

 

Hier maakt u kennis met de vele vrijwillige medewerkers voor en achter de schermen van AcrollGym. Zo’n 350 

gymnasten, een 50-tal trainers & lesgevers, een Management Team met 16 leden, waarvan 4 het bestuur vormen 

en verder een vaste schare losse medewerkers bij onze clubactiviteiten: Dat is AcrollGym ! 
 

 

Vandaag in de kijker: Arne en Inge:  allebei API* en lid van het Management Team  

Het Management Team leidt de dagelijkse werking in goede banen onder de eindverantwoordelijkheid van het 

bestuur. Vandaag bestaat het MT uit 16 leden: de 4 bestuursleden en 12 zeer gedreven coördinatoren. Het zijn 

vrijwilligers die allen reeds min of meer lange tijd het reilen en zeilen van A2G van dicht of van ver volgen, als 

gymnast, trainer, ouder of sympathisant.  
 

 

Arne Bailliu :  
Mijn huidige rol binnen Acro2Gym vzw? 

Ik maak deel uit van het Management Team van 

A2G met mijn ‘andere kijk’. Ik durf nogal eens uit de box 

te denken. En laat dat nu net de reden zijn waarom Gaby 

(voorzitter red.) mij erbij vroeg.  

Als 2de functie, maar zeker zo belangrijk, vervul ik de 

taak van API* binnen de club. Dat doe ik samen met Inge. 

We doen dit als duo omdat we hopen zo meer leden te 

bereiken of nog … om voor alle leden bereikbaar te zijn.  

Als API zijn we immers het aanspreekpunt voor iedereen 

die zich om één of andere reden ongelukkig voelt binnen 

de club.  

En professioneel? Als loods adviseer ik de kapitein van het 

schip met raad en daad zodat zijn schip veilig de haven 

van Antwerpen kan aanlopen. Dat heeft niet direct iets te 

maken met de activiteiten van de club, maar misschien wel 

met de voorzieningen van club. De kans dat de turnmatten, 

kledij, handgels, mondmaskers, etc. via een schip tot in België zijn geraakt is zeer groot. 

Zelf heb ik nooit geturnd, maar mijn 2 kinderen wel. Jef heeft het geschopt tot in de 

WedstrijdgroepTumbling en heeft dan besloten zijn turncarrière te beëindigen. Dochter Fien turnt 

nog steeds, nu bij de Acro Wedstrijd. 

Hoe ik in het A2G bestuur verzeild geraakt ben, is mij een mysterie. Ronny** vroeg mij ooit eens of ik 

geen zin had om eens een ledenvergadering van de vzw bij te wonen.  

Zo gezegd zo gedaan .... Goed gedaan Ronny.       
 

**Ronny Poels: medestichter van A2G, lid van AcrollGym vzw, voormalig bestuurslid en trainer,  

 

*API is de afkorting van ‘aanspreekpunt integriteit’. Een onafhankelijk, laagdrempelig aanspreekpunt, een 
vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht, 
ook rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende 
aandacht geeft aan preventie van en omgaan met zulk gedrag. Ervaar je problemen en wens je hierover te praten? 
A2G neemt elke klacht ernstig en behandelt deze met de nodige discretie. Je kan steeds terecht bij jouw club-API   
Inge of Arne.   Of bij de Gymfed API, Caroline Jannes.          We nemen elke gesprek, elke feedback elke klacht ernstig. 

 

***Meneer De Graef: gepassioneerd turntrainer, grondlegger en bezieler van onze club.  

             Hij overleed in 2010. Naar hem is ons krantje vernoemd: ’t Graef Gymkrantje. 

                                     

Foto Arne 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
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Inge Nuytemans is zelf reeds jarenlang lid van 

Acro2gym. Tijdens haar schooljaren startte ze lang 

geleden haar turnloopbaan bij Gymfocus bij meneer De 

Graef. In 1981, inmiddels 40 jaar geleden, richtte meneer De 

Graef zijn eigen turnkring op : Acro II Gym Inge is zonder 

twijfels deze inspirerende trainer gevolgd. Mijnheer De Graef***: 

grondlegger en bezieler van de club.  Toen ze aan haar studies 

begon aan de universiteit is Inge een tijdje gestopt met turnen. 

Huisje, tuintje, kindjes en enkele jaren later was de conditie ver 

van weggeweest     . Gelukkig kwamen die turnkriebels weer terug 

en is ze enkele jaren later terug beginnen turnen bij de dames.  

Toen haar oudste dochter Kato begon met kleuterturnen, was de club op zoek naar extra 

(hulp)trainers, een oud zeer van elke vereniging. Ze is als vrijwilliger beginnen lesgeven bij de 

kleuters. Later stapte ze over naar basis 1e leerjaar samen met Sara Ramos en tot op vandaag geven 

ze samen met Rita les aan basis 1-2 in De Vlinder. Kato werd tumbling gymnast bij de Ronny -echt een 

leuke tijd. Dochter Maxime schopte het enkele jaren later tot acro-wedstrijd gymnast en zat ook 

enkele jaren bij demo. Inge vervolgt: “Vanaf toen zaten de weekends in het wedstrijdseizoen snel vol. 

Als enthousiaste ouder ga je uiteraard overal mee naar toe om te supporteren, hé. Maar ook bij de 

wedstrijden van acro en demo was het voor de club een hele uitdaging om voldoende juryleden te 

kunnen afvaardigen, en tja, enkele jaren geleden ging ik dan maar examens afleggen. Pfff een hele 

dobber. Blij dat ik geslaagd was. “  

Sindsdien kan ze zich tijdens de wedstrijden ook nuttig inzetten als jurylid voor Acro2gym. Inmiddels 

is Maxime gestopt als acro wedstrijdgymnaste en heeft Lies, de jongste dochter, de fakkel van haar 

overgenomen.  

Naast trainster en jurylid, zet 

Inge zich samen met Arne 

beschikbaar als API, een 

aanspreekpunt voor het 

welzijn van alle 

acrotweegymmers.  

Professioneel werkt Inge 

reeds een 10-tal jaar bij het 

Havenbedrijf ‘Port of 

Antwerp’ als Market 

Intelligence Advisor bij de 

dienst Klantenrelaties. Haar 

kantoor bevindt zich in dat 

iconische gebouw nabij het eilandje, met de glazen bovenbouw in de vorm van een diamant of zeeschip. 

Jammer genoeg is het al 8 maanden geleden dat ze nog op kantoor heeft mogen werken, gezien het 

verplichte thuiswerk met corona. Het ziet echter ernaar uit dat er deze zomer terug meer mogelijk 

zal zijn. Inge werkt erg graag met cijfers en databases om inzichten en verklaringen van evoluties van 

maritieme trafieken te duiden en trafiek voorspellingen te doen. Deze analytische geest kan ze ook 

goed gebruiken tijdens het jureren van de wedstrijden. Ze zegt overtuigd: “Punten geef je niet 

zomaar. Die zijn gebaseerd op een uitgebreid reglement en ik past die regeltjes nogal graag punctueel 

toe: streng maar rechtvaardig      . “Over corona gesproken, ik ben blij dat we met de dames terug 

kunnen gaan wandelen en binnenkort misschien ook terug turnen. Een vooral dat we daarna ene kunnen 

gaan drinken in de Excelsior       Schollekes allemaal ! ”  
In een volgende editie laten wij u weer uitgebreid kennismaken  

met andere vrijwilligers-acro2gymmers en de taken die zij waarnemen.  

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
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naam:_________________        leeftijd:_______ turngroep:______________ 
 

Druk af, geniet van het kleuren en bezorg een foto ervan op redactie@acro2gym.be 
Er komt vast een leuke verrassing uit de bus. 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
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naam:                                           leeftijd:              turngroep:                           .     
 

Druk af, geniet van het kleuren en bezorg een foto ervan op redactie@acro2gym.be 
Er komt vast een leuke verrassing uit de bus. 

 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06


‘t Graef Gymkrantje - 15e jaargang – Augustus 2021 

AcrollGym vzw - de Borrekenslei 157 - 2930 Brasschaat - www.acro2gym.be  -  tel:03/651.88.06 - IBAN:BE67 7895 6909 6287 – info@acro2gym.be 
Redactie:  Gaby,  

 
 

naam:______________________leeftijd:_______turngroep:______________ 
Druk af, geniet van het kleuren en bezorg een foto ervan op redactie@acro2gym.be 

Er komt vast een leuke verrassing uit de bus. 

 

 

 

Nog effe genieten van de Grote Vakantie ! 
 

De wedstrijdgymnasten zijn al aan de slag in augustus . 
 

Voor alle andere gymnasten: fijne start in september ! 
 

Tot dan ! 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06

