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onze turnshow 2018 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2021 :  
Een jubileumjaar! 

 

 
 
 

Beste acro2gymmers,  

 

Het is me echt wel een jaar!  
Iedereen zoveel mogelijk in z’n bubbel.  
Bijna geen live trainingen, geen wedstrijden, geen events, …  
Altijd maar : geen…, geen…, geen… 
 
En toch:  
Wel een paashaas met lekker paaseitjes in leuke verpakkingen…. 
Wel een wedstrijd met winnaars van sportieve cadeaubonnen…. 
Wel rode kaakjes en een paaseitjesvergetelheid wegens corona… 
Wel leuk én minder leuk nieuws uit de topsportschool… 
Wel flexibele, creatieve trainers, live én online… 
Wel een prima draaiend Management Team… 
Wel stevige volhouders bij de gymnasten… 
Wel veel begripvolle ouders…. 
 

Wel een club die er als vzw al 40 jaar staat ! 
 

Met ups en downs, 
Met gloriemomenten en moeilijke perioden,  
Met gepassioneerde trainers,  
Met veel en meer gymnasten, 
Met vele sympathisanten 
Met talrijke vrijwilligers,  
Met gedreven Management Team-players,  
En  
Met een trots bestuur! 
 

En dat moeten we allemaal vieren! 
 

Hoe, waar, wanneer,…?  
Dat is nog een grote vraag in deze wondere tijden.  
Achter de schermen borrelen al verschillende ideeën en scenario’s voor diverse 
omstandigheden op….  
We vinden wel een gepaste creatieve manier.  
We houden jullie op de hoogte! 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
https://www.facebook.com/acro2gym/
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Door de coronacrisis konden we jammer genoeg dit jaar geen cinematickets  
in het vooruitzicht stellen, maar we boden uiteraard een leuk alternatief.  
De drie strafste verkopers van de club worden beloond  
met cadeaubonnen van Decathlon ter waarde van 25€, 35€ en 50 €.  
 

              En de winnaars zijn…? 

We nemen kortelings contact om je cadeaubon te bezorgen. 
 

 

Acro2Gym wenst je veel pret met je sportaankopen 
en 

dankt iedereen van ganser harte voor alle inzet. 
 

Dit rare jaar nog meer dan anders moeten we de ploeg van de paashaas danken 
voor hun creativiteit en inzet achter de schermen. Door corona kon de paashaas 
geen gezellige inpaksessies met keuvelende konijntjes op touw zetten. Daarom 
hebben slechts een paar naaste helpers van de paashaas zo een beetje alleen in hun 
holletje naarstig zakjes en pakjes gevuld met de kleurrijke eitjes.  

 

TOP JOB! 
voor de paashaas en crew. 

  

Wedstrijd Paasactie 2021   

GA voor GOUD! 

 

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

 

GOUD      Lynn & Femke Van Riel - Acro Wedstrijd 
 

ZILVER      Sam Pissens - Tumbling wedstrijd 
 

BRONS     Liene Van henden - Acro Wedstrijd 
 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
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De paashaas kwam in 2020 ook langs bij Acro2Gym! 
 
En er werden toen ook heel wat eitjes verkocht… 
tot Corona stokken in de wielen kwam steken.  
 
Toch waren er straffe verkopers, die in de strafste 
verkoperswedstrijd voor goud, zilver en brons 
ijverden.  
Zowel in de basis- als bij de specialisatiegroepen 
hadden we winnaars… 
En toen zijn we door alle coronatroubles helemaal vergeten  
de resultaten te publiceren én ook de beloofde cinematickets uit te delen.  
 

Omdat cinematickets in de huidige omstandigheden niet echt 
een gebruiksklare prijs zijn, hebben we ook die omgewisseld 
voor een gelijkaardige waarde in decathlonbonnen.  
 
We geven hier dan ook nu  -met ‘enige’ vertraging-   
de resultaten van de paaseitjesverkoop 2020 mee.  

 

 
We nemen kortelings contact om je cadeaubon te bezorgen. 

 

Volgens de site van Gymfed  
trainen ze zo’n 28 uur per week.  
Wie traint er zoveel? Onze eigen A2G-gymnaste Helena Heijens en 
haar Acro partner Pieter Everaert (Sportac Deinze).  
Bij de keuze voor haar middelbare school koos Helena resoluut  
voor de Topsportschool in Gent zodra ze de uitnodiging om Acro op 
Topsportniveau te beoefenen op zak had. Met Pieter vormt ze een 
mixed pair dat al heel wat podiumplaatsen in de wacht sleepte.  
Behalve in 2020…oorzaak…corona. 
 

2021 dient zich veelbelovend aan.  Op hun planning o.a. : 
World Cup 2021 te Sofia, Bulgarije op 23&25 april 2021 
World Championships te Genève, Zwitserland op 2&4 juli 2021 
 

Doch pech voor Helena en Pieter. 
Een blessure bij Pieter verhinderde hen om deel te nemen aan de 
World Cup in Sofia. We wensen Pieter een snel herstel.  
 

Zij focussen nu met volle moed op het wereldkampioenschap in 
Genève.                                    We wensen hen beiden heel veel succes! 
 

2020 basisgroepen  specialisatiegroepen  

GOUD 
Lotte  
&  
Fien  

De Lauw 
Basis1  
 
Kleuters 

Lynn  
&   
Femke  

Van Riel 
Acro Wedstrijd  
 
AcroGo 

ZILVER Lize Gabriels  Kleuters Natalia Arribas Trainster 

BRONS Lennert Corten  A/T Femke Coppieters Acro Wedstrijd 

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

 
Deze enthousiaste gymnastes 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 acro2gym@skynet.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
mailto:acro2gym@skynet.be
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Wanneer je 
tussen  

5mei en 12 juli 2021 
boodschappen doet 

bij 

en 
 

jaar in jaar uit  
wanneer je inkoopt bij 

 

Turnt je oogappel bij Acro2Gym vzw? Draag je onze club een warm hart toe?  
Dankzij leuksteuntje.be kan jij de held worden van jouw favoriete vereniging 

door hen een financieel steuntje in de rug te geven. 
Simpel je MAKROkaart registreren op leuksteuntje.be 

Elke keer je dan bij MAKRO gaat winkelen, gaat er 3% van je totale aankoopbedrag 
naar de vereniging. En het kost je helemaal niks. 

Jouw favoriete Acro2Gym verzamelt zo voor shoptegoed bij MAKRO. 
GEWOON DOEN  en  DANK JE WEL ! 

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:   4 leden van het Management Team : Natalia, Josée, Ilse en Peter. 

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.  
 

 

 Natalia Arribas  is een ervaren duizendpoot. Professioneel is ze aan de 

slag in de IT-wereld waar ze op locatie een team leidt dat projecten 

implementeert en ze tevens de schakel vormt tussen de IT-ers en ‘de 

klant’. Wat ze daar wel voor nodig heeft is haar organisatietalent en even 

creatieve als kordate communicatievaardigheden. En die zet ze ook helemaal 

200% in voor A2G.  

Natalia heeft allicht het langste ononderbroken lidmaatschap bij onze turnclub. 

Na een paar turnjaren elders, werd ze op haar 9de lid van A2G. Rond die tijd 

stond haar vader Teo als oprichter mee aan de wieg van A2G vzw. Hij was onze 

eerste materiaalmeester.  Zelf was ze jaren een meer dan verdienstelijke 

acrogymnaste. Ze deed ook aan tumbling doch in Acro bereikte ze 

wedstrijdniveau. Haar trio bereikte tot hun eigen verbazing een podiumplaats. 

Ook maakte ze deel uit van de allereerste A2G-demoploegen. Als begeleider 

reisde ze met de demoploeg mee naar de Gymnaestrada in Lissabon. En hoewel 

ze haar turncarrière had afgerond, duwde de toenmalige trainster Chris haar vlak voor een optreden een maillot 

in de handen met de boodschap: Jij moet invallen voor een afwezige!  En 

dat is exact wat ze succesvol deed! Ondertussen was ze zelf in het 

trainersschap gerold. Ze heeft zowat aan alle groepen en leeftijden les 

gegeven, van de kleuters, over de basis-, Go- en wedstrijdgroepen tot en 

met de Dames…online! Stilaan nam ze samen met Ronny de technische 

leiding waar en werd ze verkozen voor een zitje in het bestuur. Na vele 

jaren heeft ze vorige zomer haar bestuursfunctie neergelegd om zich 

helemaal op het trainerschap te concentreren. Ze is een drijvende 

kracht achter de organisatie van onze club op sportief vlak. De juiste 

turnmethodiek, het opmaken van doorstroomnormen en 

trainingsschema’s, de sporttechnische correcte opleiding van onze 

trainers en natuurlijk het ontdekken van jong talent tijdens haar 

dynamische trainingen; het zijn slechts enkele facetten van haar passie 

voor de sport. Binnen ons Management Team zet Natalia zich nu ten 

volle in als coördinator digitale communicatie en als ervaren coach voor 

de sporttechnische coördinatoren. Met een bescheidenere workload 

doch met zeker zoveel passie, kan A2G nog steeds rekenen op de 

ervaring en talenten van Natalia.       

Ook haar hele familie heeft al kortere of langere tijd de A2G microbe. Samen met Peter neemt wederhelft 

Steve in tandem de praktische zorg voor het turngerei waar als co-coördinator A2G-materiaal. Ook dochters 

Daphne en Kaato turnden bij A2G, waarbij Kaato bij Acro wedstrijd en Demo erg puike prestaties liet 

optekenen. Papa Teo was medestichter. Mama Angelita bereidde jarenlang, samen met tante Vicenta, het 

geheime familierecept voor onze Fiësta Paella. De laatste keren heeft Natalia het geheime recept bereid met 

evenveel enthousiasme en een even lekker resultaat! Weerom helemaal gewoon Natalia!  
 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
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Josée Hendrickx is een ervaren rots in de branding en al sinds 

mensenheugenis lid van onze club. Tijdens haar schooljaren startte ze 

haar turnloopbaan bij de Kaartse turners, na naamswijziging Gymfocus.  

De Kaartse turners vormden de bakermat van Acro2Gym. Toen haar kinderen 

met kleuterturnen begonnen bij Acro2Gym, nam Josée omstreeks 1992 algauw 

een aantal administratieve taken op zich. In 2013 ontving ze de Brasschaatse 

Kapittel Trofee 2012 voor 20 jaar belangeloze inzet voor de sport in 

Brasschaat. In 2001 trad ze toe tot het bestuur van AcrollGym vzw. Vorig jaar 

besloot ze na bijna twee decenia haar bestuursfunctie neer te leggen om zich 

echter met dezelfde energie en gedrevenheid in te zetten voor A2G in de 

schoot van het Management Team. Haar ervaring en nauwgezetheid in 

administratie en boekhouding zijn al jaren een grote troef waarop Bestuur en 

Manangement Team vol vertrouwen kunnen bouwen. Ontelbare uren bracht ze 

al door om de uitgebreide ledenadministratie en de boekhoudkundige 

administratie gesmeerd te laten lopen. En ze turnt ook nog bij de A2G-dames.  

Josée bouwde heel wat ervaring op in de diverse bedrijven waar ze werkte. Van ooit Bank van Breda tot vandaag 

JIV Vleeswaren nv te Wommelgem. Ook daar is ze een spil in de administratieve boekhouding, loonadministratie, 

verkoop, logistiek…    

Al haar gezinsleden waren vroeger of zijn nog steeds actief in onze club. Haar echtgenoot Ludo is een kei in IT. 

Hij heeft in al die jaren al heel wat programma’s geschreven die Josée’s taken binnen A2G ondersteunen. Aan de 

regietafel van ons turnfeest verzorgde hij al meermaals de digitale ondersteuning. Toen Josée na 12 jaar 

zetelen in de Sportraad van Brasschaat een stap terug zette, stelde Ludo zich kandidaat, werd verkozen en 

zetelt er nog steeds om er de belangen van de sportclubs te behartigen.  

Ook dochter Kim en zoon Kevin waren jarenlang actief in onze club. Kim’s A2G-carrière van kleuterturnen tot 

acro- en demo wedstrijdgymnaste en trainster, is spijtig  genoeg niet meer te combineren met haar job als 

apotheker. Na een A2G-turncarrière  als tumbling-, trampoline-, demo- en acrogymnast rondde Kevin zijn A2G-

tijd af als trainer bij de Acro-wedstrijdploeg. Met de voor België destijds unieke Heren 4-formatie behaalde 

hij fantastische acro-resultaten in binnen- en buitenland! (Dat is een verhaal voor een andere editie) Ook de 

kleindochtertjes van Josée en Ludo, Kim’s kids, Lotte en Fien turnen nu al bij de basisgroep van A2G.  
 

Ilse Van Hees is als vrijwilligers coördinator lid van het 

Management Team bij AcrollGym. De functie behelst het op de 

gepaste tijden en volgens de noden uitnodigen, aantrekken, 

informeren, uitsturen, enz.  van de vele vrijwilligers, vooral de event- 

en logistieke krachten, die AcrollGym draaiende houden. Ook het 

beheer van de omvangrijke portefeuille vrijwilligerscontracten behoort 

daartoe. Professioneel is Ilse aan de slag bij 3M.  Ze vertelt: ”Ik zorg 

er mee voor dat de chemicaliën die de fabriek binnenkomen, voldoen 

aan de geldende wetgeving. Achter de schermen moet deze informatie 

in de juiste systemen 

worden opgenomen en verder worden verwerkt. Ik houd de 

informatie up to date via contacten met de leveranciers. Vlotte en 

correcte communicatie is in mijn job erg belangrijk en die ervaring 

komt goed van pas in mijn functie bij A2G.  

Ilse is jaren geleden bij onze club betrokken geraakt door dochter 

Jill en zoon Yorben. Ze vertelt: “Jill en Yorben turnen al vanaf hun 

kleutertijd bij A2G. Zo ben ik van ouder-aan-de-zaal, over helpende-

hand-bij-festiviteiten, in het vrijwilligers coördineren gerold. Ik 

was steeds aanwezig tijdens de wedstrijden van mijn kinderen in 

tumbling, acro en demo. Ik heb ze allemaal meegemaakt. We zijn zelfs mee naar Riccione geweest om er mee van 

de sfeer te genieten. Yorben heeft door een blessure spijtig genoeg zijn topsport verhaal acro moeten 

stopzetten. Sinds enkele jaren staat Jill als trainster op de mat en nu geeft ook Yorben samen met zijn zus 

training aan de acro wedstrijdploeg.” 

En over haarzelf: “Sinds vorig jaar ben ik zelf ook beginnen turnen bij de A2G-dames. Vooral het nakaarten in 

de Excelsior       missen we in deze tijd allemaal heel hard.” 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
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Peter Timmermans zet zich al jaren met hart en ziel ten volle in voor 

Acro2Gym in een hele reeks uiteenlopende taken en functies. Zo is hij 

jurylid Demo en vaak juryvoorzitter bij de Gymfed demowedstrijden. 

In de schoot van het Management Team is hij coördinator van het A2G-

materiaal. Dat betekent vooral onderhoud en reparaties met het oog op veilig 

turnen. Met zijn grote bestelwagen verzorgt hij vaak het transport van 

omvangrijk turnmateriaal. De aanloop naar en de afronding van een 

turnfeestweekend is voor Peter een zeer intense periode. Niet alleen voor 

wegbrengen of afhalen van allerlei bestellingen, doch ook voor een hoop taken 

achter de showschermen. Peter is immers ook podium- en rekwisietenbouwer 

voor de A2G-show’s. Op scène een verhoogd podium nodig? Een piratenboot? 

Een bus om kleuters in rond te rijden? 

Mensgrote bomen? … Peter zaagt, boort, bouwt, schildert, maakt het allemaal! 

En eens het licht dooft en de spotlight aangaat is hij co-coördinator van de 

turnfeest-materiaal-crew. Dus alle rekwisieten, decorstukken en natuurlijk ook 

turntoestellen in de juiste opstelling op de turnvloer zetten…en weer afvoeren. 

Een turnfeestweekend telt lange vermoeiende dagen!  

Dit jaar was hij opnieuw Paashaas van dienst. Met die grote bestelwagen       

gaat hij vele kilo’s paaseitjes ophalen, organiseert grote -en in dit coronajaar -

individuele inpaksessies, verzamelt alle bestellingen en bereidt de afhalingen 

voor. Opnieuw heeft die paashaas weer een prima job gedaan. Hij verzorgt ook 

nog een minder voor de hand liggende A2G activiteit : Peter is een ervaren ‘glittersteenapplicator op 

wedstrijdmaillots’.  Zijn echtgenote Marleen is immers de drijvende kracht achter de A2G-mamamaillotclub. 

Hoe het daar reilt en zeilt leest u nog wel in een later Graef Gymkrantje. Tussen onze turnfeestsponsors ziet u 

zijn logo staan. Professioneel is Peter zelfstandige in vloer-&tegelwerken, CV en sanitair tot hele 

badkamerrenovaties.  En kan zo’n handige ‘Peter’ een nuttig handje toesteken bij een turnclub? Wat dacht U?   

Peter is ook een man met een flinke dosis humor en niet te beroerd om ook zelf eens “in the spotlight” te staan. 

Vooral op onze turnfeesten. In een ver verleden verzorgde hij korte intermezzo’s met zijn clownsact. Nadien 

konden we hem samen met ‘partner in crime’ Louis, bewonderen als de ‘lange’ in hun vertolking van ‘the Blues 

Brothers’. En op weer een ander turnfeest staken  Peter en spitsbroeders Guy en Steve, zich in een glitterpak 

om een nummer op te voeren als “de Romeo’s”.  Telkens schaterlachen gegarandeerd.  

Hij kroop ooit in z’n pen en schreef een wedstrijdverslag…of was het een zoektocht naar een tasje koffie?  

Ook Peter’s kids startten als kleuter bij A2G. Zoon Roel’s trampolinecarrière werd té vroeg afgebroken door 

blessureleed. Dochter Karen ontplooide tot wedstrijdgymnaste in tumbling en vooral acro en aansluitend als 

trainster acro en demo. Haar studies kinesietherapie zijn er een meerwaarde. Roel’s kids, de kleinkinderen 

Valter, Marie en Rhea turnen ook al bij A2G. Oh, en buiten coronatijden turnt hij ook nog bij de A2G-Heren       
 

In een volgende editie laten wij u weer uitgebreid kennismaken  

met 4 andere Management Team-leden en de taken die zij waarnemen.  

Uit de oude doos: ‘t Graef Gymkrantje - maart 2005 
Open Estheticacup Cup te Brecht  op 27/02/2005 

Zondagmorgen 6 u30 opstaan en vlug naar de bakker (we moeten toch iets te eten hebben). Om 7 uur de sporter wakker maken en ons 
haasten om te vertrekken tegen 7u30. Om 8 uur in Brecht aangekomen, snakken naar een tasje koffie maar ja, eerst plaats zoeken op de 
tribune anders moeten we rechtstaan. Ondertussen is ons Karen al nergens meer te bespeuren. Tussen 8 en 9 u is het opwarming voor de 
springers, goed opletten want ze springen 3 of 4 maal en o wee als je dat mist!! Gelukt, ze toch eens zien springen. Om 9 u15 is het zover, ze 
gaan beginnen. Ondertussen moeten we wel blijven zitten anders zijn we onze plaats kwijt (dus nog steeds geen koffie…) Eindelijk rond 10 
u20 is het aan ons Karen, dus opletten, niet omkijken, niet niezen of we missen de sprong! Natuurlijk ook gesupporterd voor de ganse 
AcrollGym Groep: geen ongelukken en allemaal goed gesprongen. Tegen 12 u was de drang naar koffie toch zo groot dat ik mijn plaats heb 
opgegeven en een tasje ben gaan drinken in de cafetaria. Dan was er nog de prijsuitreiking en dan moest ik toch even Brecht verlaten voor 
andere bezigheden op deze zondag. Tegen 18 u terug in Brecht om de sprongen van de allergrootsten nog te zien en te wachten op de 
prijsuitreiking. Nadien richting Brasschaat, nog iemand thuis afzetten en dan eindelijk thuis in de zetel ploffen…Alvast een dikke proficiat aan 
alle sporters en ik denk ook wel aan alle supporters!!!   

Verslag van Peter Timmermans, een supporterende papa-die-anders-zondags-niet-weet-wat-doen… 😊 

 

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

