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Met dank aan 

de sponsors van 

onze turnshow 2018 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Zelfs mét corona:  
 De paashaas komt naar A2G! 

 

 
 

 

Beste acro2gymmers,  
 

 
Het is me een jaar!  
Iedereen zoveel mogelijk in z’n kot.  
Geen live trainingen, geen wedstrijden, geen events, …  
Altijd maar : geen…, geen…, geen… 
 
Onder deze moeilijke omstandigheden, diende A2G met de hele trainers-, 
managements- en bestuursploeg samen zich stevig opnieuw uit te vinden om onze 
gymnasten, zoveel als mogelijk aan hun trekken te laten komen. Er kwamen  
outdoortrainingen, onlinetrainingen, coronaproof indoortrainingen, een 
videonieuwjaarsboodschap, zoom meetings, challenges, ….en nog een hele hoop 
ideeën die nu niet konden gerealiseerd worden.  
 

In veel mailberichten merkten we dat u voor onze inspanningen appreciatie kan 
opbrengen en we danken u er oprecht voor.   
 
Ook onze vele trainers en vrijwilligers hebben behoefte aan en verdienen ook 
deze appreciatie. Niet alleen van het bestuur – dat mochten ze in de vorm van een 
kleine attentie ervaren – doch ook van hun gymnasten. Verderop vindt u een 
greep uit hun reacties. 
 
Toch gaan niet alle A2G-tradities op de schop want er zijn nog zekerheden:  
De lente en Pasen komen eraan! 
En - hoewel lichtjes anders georganiseerd - betekent dat gelukkig ook dit jaar… 
 

De paashaas komt langs bij Acro2Gym! 
 

Duizenden paaseitjes, verpakt in zakjes of 
feestverpakkingen, staan klaar om hun weg te 
vinden naar onze leden, vrienden, familie en 
sympathisanten.  
De verkoop zal aangewend worden voor sponsering 
van de aankoop van nieuw turnmateriaal. 
 

Verderop vind je alle info en foto’s.  
En bestelbonnen.  
En natuurlijk ook op www.acro2gym.be 
 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
https://www.facebook.com/acro2gym/
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Een winnaar!  
 
 
Minne Truyen deed in de kerstvakantie mee aan de 
kleurwedstrijd van de Gymnastiekfederatie … 
 
Zij won en mocht een nieuwe maillot van Agiva ontvangen.  
 
Ze straalt terecht en ze poseert heel fier met haar nieuwe 
maillot en… met het shortje van haar club Acro2Gym!  
 
 
 
 
 

PROFICIAT! 
 
 
 
 
 

 
Minne turnt in de 
Prespecialisatiegroep. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Op paaseitjesjacht ! 
 

 

Hoeveel  
getekende paaseitjes 

ontdek jij  
in dit krantje? 

 

Let op ! 
 

Foto’s van paaseitjes tellen niet mee. 
 

Het juiste aantal vind je  
een beetje verstopt  
elders in dit krantje. 

 
 

Veel zoekplezier! 
 

 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
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Aanbod Paasactie 2021                     ZAKJES  
Paaseitjes in zakjes        per zakje 

 
180g 2,50 € 

FEESTVERPAKKINGEN 

Weckpotje  100g 5 € 
Erlenmeyer  250g 8 € 
Gloeilamp  320g 10 € 
Fles met kurk  800g 16 € 
Grote glazen vaas  1kg 18 € 
Houten Kist  1kg 20 € 
Limited Edition – Grote glazen 
vaas met GROTE chocolade 
eieren  

1kg 25 € 

       
  

        weckpotje 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

erlenmeyer 
   

Bestelbonnen ook op www.acro2gym.be 
 

Wedstrijd Paasactie   
 

Door de coronacrisis kunnen we jammer genoeg dit jaar geen 
cinematickets uitdelen, maar we hebben uiteraard een zeer 
mooi alternatief. Zo worden de drie beste verkopers van de 
club beloond met cadeaubonnen van Decathlon ter waarde van 
25€, 35€ en 50 €.  
 

Wil jij de winnaar zijn? 

GA voor GOUD! 
 

GOUD = 50 € 
ZILVER = 35 € 
BRONS = 25 € 

 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
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grote  
glazen  
vaas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

gloeilamp 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

fles  
met  
kurk         
 
 
 
 

houten kist  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIMITED EDITION  

grote vaas met grote chocolade eieren 
 
 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
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Bestelbonnen ook op www.acro2gym.be 

 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
http://www.acro2gym.be/
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Trainen in Coronatijden: 
 

 

Onze gymnasten 

vertellen: 
 

Wat motiveert hen? 

Wat ervaren zij? 

  

TIP: De 
kleurenversie 
van dit krantje 
krijgt u per 
mail of kan 
via onze 
website 
gedownload 
worden. 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
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Kun jij alle verborgen turnwoorden vinden in deze woordzoeker? 

 

Ontdek ze horizontaal in 2 richtingen , verticaal in 2 richtingen , diagonaal in 1 richting. 

 

 
 

ACRO AIRTRACK DEMOTEAM 
FLIK GYMKRANTJE HAARLAK 

HANDSTAND HOEKSTEUN KLEUTERTURNEN 
KOPROL LENIGHEID MAILLOT 

PAMPERLONGE POMPHOUDING RONDAT 
SALTO SPORTRAAM TRAMPOLINE 

TUMBLING VORMSPANNING WEDSTRIJD 

 

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

 

Deze rubriek wil u de kans geven kennis te maken met de 

vele medewerkers voor en achter de schermen van AcrollGym. Enkele cijfers: A2G 

telt 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. Allen zetten zich in op vrijwillige basis.  
 

Vandaag in de kijker:   4 leden 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. Vandaag 

stellen we er 4 van hen aan u voor: Jill, Elke, Katrien en An. 

 

Jill Daelemans is een jonge duizendpoot. Ze is als kleuter beginnen 

turnen bij A2G en vandaag combineert ze het trainerschap bij Acro 

Wedstrijd en Soulwork, het voorzitterschap van het A2G-jeugdbestuur 

YBBA (Young Brains Behind A2G) en binnen het Management Team 

coördineert ze mee onze Social Media, facebook en Instagram. 

Daarnaast behaalde ze ook nog het jurydiploma acro categorie IV.  

Dat allemaal in haar vrije tijd, want ze is recent afgestudeerd als 

apotheker aan de Universiteit van Antwerpen en werkt sinds oktober als 

adjunct apotheker in een Wommelgemse apotheek.  

 

Na het kleuterturnen, groeide ze 

verder door en combineerde ze 3 

jaar lang tumbling, acro en demo op 

wedstrijdniveau. Toen de 

combinatie van twee 

wedstrijddisciplines niet meer 

mogelijk was, besloot ze, toch wel met pijn in haar hart, om de tumbling 

carrière achter zich te laten en te focussen op acro. (zie foto’s)  Nu 3 

jaar geleden startte ze als trainster bij AcroW en demo A. Uit de 

recentste lichting van demoA, kristaliseerde een gepassioneerde groep 

gymnasten-dansers.  Ze vertelt met enthousiasme: “Het is super fijn om 

elke zondagochtend samen te dansen. Spijtig dat we door Corona nu een 

lange tijd niet kunnen trainen. Ik kijk er naar uit om elke zondag weer te 

dansen met al de andere Soulworkers.       Ik heb door turnen veel van 

mijn beste vrienden leren kennen.“  

Ze vervolgt: “Ook mijn broer is steeds gymnast geweest binnen A2G en is 

nu mijn collega trainer bij acro Wedstrijd.       .  

Mijn mama heeft de turnmicrobe ook te pakken gekregen en is 

vrijwilligerscoördinator binnen de club.“ 
 

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. 
 

Je kan 131 getekende paaseitjes vinden in dit krantje.   Per pagina: 21+13+25+3+26+8+13+7+15=131 

 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
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An Pacquée is het recentste lid van het Management Team. Haar 2 kids, 

Ilja en Jenna, zijn vanaf hun kleutertijd beginnen turnen bij A2G. Ilja kon vorig 

jaar spijtig genoeg niet meer verder turnen om medische redenen. Doch Jenna 

turnt ondertussen bij Acro Go en in de Demogroep. Op een oproep voor extra 

handen, stelden An en haar echtgenoot Dirk, zich enthousiast kandidaat. Terwijl 

Dirk eerder de handen uit de mouwen steekt waar nodig bij de materiaalploeg, 

ging An vlot in op de vraag om de taak van coördinator clubkledij op te nemen. 

Een nieuwe uitdaging gaat ze immers niet uit de weg. Ze vertelt: “Tot augustus 

2020 was ik hoofdboekhouder in een internationale onderneming. Na zoveel 

jaren heb ik overwogen om iets helemaal anders te doen. Ik heb mij omgeschoold 

tot leerkracht en werk nu in het onderwijs sinds september. Ik ben graag met 

kinderen bezig. Ik vind het fijn om hen vele nieuwe dingen bij te leren.“ Onder 

haar hoede wordt alle clubkledij gepast, besteld en verdeeld.  

U heeft haar zonder twijfel ontmoet tijdens de passessies bij de seizoenstart. 
  

Elke Knaepkens is vandaag 

trainster van Acro Wedstrijd en 

Demo. Binnen het Management Team is 

ze sporttechnisch coördinator Acro. 

Haar professionele activiteit als document controller, een zeer 

administratieve functie, heeft niet direct veel voordeel voor de club. 

Haar carrière als gymnast des te meer.  

Ze vertelt: “Ik was 7 en begon met acro bij Estetica Gymteam in 

Brecht. Na een selectieperiode ben ik vanaf het 1ste middelbaar gestart 

in de Topsportschool te Merksem om Topsport en Studie te combineren. 

Dit betekende 3uur training in de ochtend, dan les volgen op school en ‘s 

avonds nog 3 uur training. Gedurende deze 6 jaar heb ik de beste jaren 

van mijn turncarrière beleefd. Zowel als bovenman en als onderman heb 

ik aan veel nationale en internationale wedstrijden kunnen en mogen 

deelnamen. Unieke ervaringen waren een 

7de plaats op het Europees kampioenschap 

in Portugal (als bovenman in trio) en een 5de 

plaats op het wereldkampioenschap in 

Oekraïne (als onderman in trio). Nationaal 

werden we verschillende keren Vlaams en 

Belgisch kampioen. Vermits ik tijdens mijn 

topsportcarrière getraind werd door Rosy Taeymans, stapte ik over naar de club 

waar zij les gaf: Art Gym, Kapellen. Ik ondervond dat de combinatie topsport en 

studie toch een stuk van je puberteit wegneemt (geen feestjes, strikte planning 

etc…). Ik wist echter ook dat ik deze kans maar 1 keer ging krijgen. Ik heb geen 

spijt dat ik ze heb gegrepen en me in dit avontuur heb gegooid.  
Als gymnast heb ik heel veel (turn)ervaring meegekregen die ik ook graag wou 

doorgeven aan gymnasten. Zo ben ik trainster geworden bij Acro2Gym, Brasschaat 

voor Acro Wedstrijd en Demo.“  Elke turnde ook bij A2G nog Acro wedstrijden 

en ze was gymnast/danser in het DemoAteam. Ook dat bezorgde haar weer 

onvergetelijke ervaringen: “ Rond hun 23ste stoppen gymnasten vaak met turnen. 

Ik kreeg op mijn 30ste het wilde idee om toch nog eens in maillot op een acro 

wedstrijd te staan. De stress en spanning van vroeger kwam weer spontaan naar 

boven maar ook dit was weer een unieke ervaring die ik nooit zal vergeten.”  

Haar jarenlange ervaring op hoog niveau kwam als geroepen toen het Demoteam 

kort voor een wedstrijd een gekwetste gymnast moest missen. “Om de gekwetste 

gymnast te vervangen moest ik het volledige demonummer van meer dan 10 minuten 

volledig aanleren op slechts 2 trainingen.” Opdracht volbracht! Een huzarenstukje dat ze niet licht zal vergeten. 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
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Katrien Vleugels, is 37 en al 33 jaar actief binnen Acro2Gym! 

Vandaag is ze binnen A2G sporttechnisch coördinator, 

voornamelijk voor de basisgroepen en hun trainers en kijkt er mee 

op toe dat onze trainers begeleid worden waar nodig. Bij de 2-

jaarlijkse turnshow neemt ze een aanzienlijk deel van de 

coördinatie voor haar rekening. Over haar professionele carrière 

vertelt ze:  

“Ik ben recent gestart bij Pidpa als ontwerpingenieur en 

relatiebeheerder. Voordien was ik 12 jaar projectleider bij een 

bouwonderneming. Deze jobs trainden me in overzicht te bewaren 

en vlot communiceren. Sinds 2019 volg ik daarbuiten nog een 

opleiding ‘gedragstraining voor paarden’, mijn andere passie.  Ik 

gebruik er mijn coaching skills geleerd bij A2G om 

paardeneigenaars te begeleiden. 
 

Als 4 jarige kleuter startte ze bij A2G en al gauw bleek dat turnen 

echt haar ding was. Meneer De Graef hielp haar haar turntalent te 

ontdekken en snel groeide ze met haar ‘springbenen’ door 

naar tumbling. Op haar 12de werd ze gevraagd om te testen 

bij Acro. Samen met Veerle en Yasmine waagden ze als trio 

hun eerste stapjes in het wedstrijdcircuit, met ups en downs. De eerste dubbele salto was een 

echte triomf! Na 2 jaar vormden Katrien en Veerle een nieuwe formatie met Anja. Dat bleek een topcombinatie: 

bijna 8 jaar hebben ze samen geturnd! Hierdoor kregen ze de kans om door te groeien tot niveau A senioren, 

een prestatie om terecht trots te zijn. De tempo oefening telde in totaal wel 10 salto’s! 

Vanaf haar 15de begon ze als hulptrainer en gaf nadien in veel groepen les: acro wedstrijd, kleuterturnen, basis2, 

préspecialisatie AT, demo B, ex-gymnasten (volwassenen). Ze verzucht: “Ik ben een echte coach in hart 

en nieren, maar kan dit met de opleiding die ik nu volg jammer genoeg niet meer combineren.”  

Haar beide dochters, Lynn en Femke Van Riel, turnen intussen bij Acro Wedstrijd en 

dan straalt ze: “Hoewel het thuis soms wrevel is omdat ik ‘mama en trainer’ niet altijd 

goed kan scheiden, ben ik enorm trots op hen!” 

En dan biecht ze met een schalkse glimlach nog een anekdote op: “In 2005 

werd ons trio (Anja, Veerle en ik) uitgenodigd voor het televisieprogramma 

op VRT (nu één) Hoe?Zo! met Bart Peeters. Dit was een wetenschappelijke 

quiz waar aan de hand van proeven het antwoord op de vragen werd 

gestaafd. Aangezien wij in onze wedstrijdoefening een toren van 3 hoog 

maakten, werden we gevraagd om deel te nemen aan de show. Ze hadden 

een mensentoren nodig om het antwoord te vinden op de wetenschappelijke 

vraag: waardoor geraakt een mensentoren uit evenwicht? Het juiste 

antwoord: als het plots donker wordt. Dus om deze proef aan te tonen 

moesten wij onze mensentoren bouwen en deden ze het licht plots uit (Anja 

hing beveiligd in geval we zouden omvallen). Maar… omdat ik mij als 

onderman op het lichtje van de camera kon focussen, vielen we niet om! 

Uiteindelijk hebben we dan moeten ‘spelen’ dat we omvielen om de proef te 

doen slagen ” 

 

 

Binnen en rond A2G zijn er nog veel meer taken. Zij werden verdeeld over 

medewerkers die functioneren in het Management Team. In een vorig 

Graef Gymkrantje kon u al een blik werpen op het organigram en kennis 

maken met de bestuursleden. Vandaag ontmoette u 4 MT-leden. In een 

volgende editie laten wij u weer uitgebreid kennismaken met 4 anderen.  

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

