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Met dank aan 

de sponsors van 

onze turnshow 2018 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Zelfs mét corona:  
 A2G wil ook positief nieuws brengen! 

 

 

 
 

Beste acro2gymmers,  
 

In deze opgelegde periode van verstrengde 
maatregelen vanwege dat koppige virus willen 
we in dit krantje toch ook wat positief nieuws 
brengen: 
 

 

Wij zijn ONGELOFELIJK fier! 
 
Ter gelegenheid van de jaarlijkse huldiging van haar sportlaureaten, reikt de 
gemeente Brasschaat een aantal specifieke trofeeën uit. Dit jaar werd A2G in twee 
categorieën genomineerd en tweemaal sleept A2G de trofee in de wacht!  

 

Trofee voor beloftevolle jongere 2019:  

Helena Heijens 

Als kleuter viel ze reeds op als talentvolle 
gymnaste. Sinds 2018 traint ze samen met Pieter 
Everaert  als mixed pair in de topsportschool te 
Gent. Ze behaalden schitterende resultaten op 
diverse nationale en internationale wedstrijden en 
werden zelfs uitgenodigd op het “Gala 
International Gymnastique Princesse Grace” in 
Monaco. Helena en Pieter gaan nog een mooie 
sportcarrière tegemoet! 
 

                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Voor de eerste maal reikte Brasschaat de titel uit van 
 

      Coolste Club van Brasschaat 
 

en de winnaar  werd ……      Acro2Gym! 
 

 

Dankzij een leuk filmpje, 
ontworpen door ons 

jeugdbestuur, kon A2G 
deze trofee in de wacht 

slepen.  
Je kan het bekijken op 

onze website 
acro2gym.be 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
https://www.facebook.com/acro2gym/
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More than Gym Doeboekje  
 

 
Onze jonge leden van 6 tot 
12 jaar kregen allemaal het 
More than Gym 
Doeboekje: een boekje 
met allerlei leuke 
spelletjes, 
knutselopdrachten, 
kleurprenten. Gymfed 
organiseerde een wedstrijd 
om een mooie foto van de 
gymnasten met het boekje 
te publiceren op facebook 
en zoveel mogelijk likes te 
verzamelen. Inzet: een 
waardebon van 400 euro 
om materiaal te kunnen 
kopen bij Janssen- Fritsen. 
Spijtig genoeg heeft onze 
club die waardebon niet 
gewonnen, maar dat er 
leuke foto’s werden 
genomen staat als een 
paal boven water! 
 

 
 
 

 
De week voor het Herfstverlof mochten onze gymnasten in Halloweenkledij komen trainen.  
Op de valreep konden enkele groepen dit nog meemaken en al die glunderende gezichtjes gaven ons een 
enorme boost !  

 
Gymfed Kaderweekend 
 
Jaarlijks trekken we met een hele delegatie A2G trainers en 
juryleden naar het Gymfed Kaderweekend voor live bijscholing, 
zowel tijdens uiteenzettingen als in workshops 
Ditmaal werd alles volledig digitaal aangeboden op  

24 en 25 oktober tijdens Kaderweekend@home. 
 
De reacties achteraf waren zeer positief! 

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

Halloween 
in de zaal 

 

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
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En een dikke pluim … 
 

Voor… Onze geslaagde juryleden Acro: Sara Ramos en Jill Daelemans 
Voor… onze trainers en medewerkers voor en achter de schermen voor alle 
aanpassingen, regelmatige wijzigingen en geduldige inzet die zij ten toon spreiden 
om een veilig kader op te zetten zodat onze gymnasten veilig kunnen turnen.  
en voor… jullie, gymnasten, ouders, begeleiders. Jullie verdienen een pluim om 
alle vaak wijzigende regeltjes correct te volgen.   
VOLHOUDEN is nu de boodschap aan ons allen, zodat onze gymnasten kunnen 
blijven turnen! 

 

Fan van de tekeningen in ons krantje? 
  

Wij alvast wel! De artiest achter deze kunstwerken is Arno Vereecken. 
Als wedstrijdgymnast in onze tumbling groep kon hij 
vele jaren zijn energie kwijt. Nu kan je hem op 
zondagochtend steeds aan het werk zien binnen 
SoulWork. Ook gedurende deze trainingen kan hij 
zijn hopen creativiteit goed benutten. Wat deze 
student productontwikkeling allemaal kan met pen en papier is buitengewoon.  

Zie je graag meer van zijn werk? Neem dan zeker een kijkje op zijn Instagram pagina “quorck”.           
 

WE ZOEKEN VERSTERKING  
 

Coördinator Redactionele Communicatie 
Wat doe jij?  
Opmaken van artikeltjes voor ons clubblad Graef Gymkrantje en voor Brasschaatse Film, 
Folders&Flyers, Posters… kortom iemand, misschien wel een ouder of sympathisant, met 
een vlotte pen en enig gevoel voor layout die zich misschien ook waagt aan een 
interviewtje en die vooral graag met een kleine kwinkslag het reilen en zeilen van onze 
club verslaat. 
Wat krijg jij? 

Een toffe bende gemotiveerde collega-vrijwilligers, misschien wel vrienden, allemaal gepassioneerd voor 
onze gymnasten. Een bende die elkaar regelmatig een schouderklopje geeft voor een tof initiatief, een 
puike uitwerking of bij een lastig moment. En natuurlijk bij tijd en wijlen een 
stralende glimlach van je lezers.                                                                        

Ben jij dat?  
Ken je iemand die dat graag zou doen?  

Geef ons je tip per kerende mail of op acro2gym@skynet.be en wij nemen 
contact op.  

 
Familienieuws: 
 
 

Yasmine Boucquey  
ex -gymnaste en ex-trainster acro)  
en Gregg Lansu zijn mama en papa geworden 
van zoontje Julle op 3/11/2020          
 
 
Sebastian Boucquey (ex-gymnast Acro/ Heren 

4) en Nikki  Snel, zijn op 26/10/2020 papa en 
mama geworden van zoontje Willem   

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
mailto:acro2gym@skynet.be
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Uit de oude doos…  
 

Juli 2006: 
Onze toenmalige Demogroep neemt met “Battle of Freedom” deel  
aan het Festival del Sole in Riccione, Italië. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ‘Festival del Sole” is het grootste internationale “Gym voor allen” evenement in zuid Europa. Het vindt 
plaats in Riccione, Italië, onder een stralende zuiderse zon aan de Adriatische kust met haar weidse 
zandstranden.  
Gedurende een volledige week verandert deze Italiaanse badstad bij uitstek in één groots podium waar 
meer dan 5000 turners van over de hele wereld hun beste turnprestaties neerzetten. Grondoefeningen en 
aerobics, acrogym en acrobatie, ritmische en artistieke gymnastiek, klassieke en moderne dans, hip-hop en 
funky, het zijn maar een aantal vormen van gym en dans die op het Festival del Sole te zien zijn.  
Een festival voor alle leeftijden en alle niveaus. Geen punten, geen klassement, geen jury. Enkel het plezier 
om samen te turnen. De enige vereiste is ongelofelijk veel goesting hebben om je turntalent te tonen op een 

van de vier grote podia op het strand. En dat voor een enthousiaste 
menigte toeschouwers en te midden van een internationaal gezelschap 
van gepassioneerde gymnasten. (vrij naar website festivaldelsole.it) 
   

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. 
 

In de kijker:   Het A2G Bestuur 
Het bestuur is de entiteit die de eindverantwoordelijkheid van alle reilen en zeilen van Acro2Gym vzw draagt.  

De bestuursleden worden verkozen door de Algemene Vergadering van A2G en verdelen de wettelijk verplichte 

taken onder elkaar. Hun benoeming wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Omdat het takenpakket 

binnen onze club zeer uitgebreid is, vormen zij samen met nog een 10-tal zeer betrokken vrijwilligers een 

Management Team dat de dagelijkse werking in goede banen leidt. Daar leest u later meer over.  

 

Martine Van Berendonck werkt vooral achter de schermen; zij 

neemt sinds meer dan 20 jaar het secretariaat waar. Dit betekent 

een steeds groeiende lading administratie gaande van alle externe 

briefwisseling, over wettelijk verplichte publicaties in het Belgische 

staatblad, opmaken van verslagen, bijhouden van de notulen, 

verzekeringscontacten ingeval van turnongeval tot het beheren en 

documenteren van ons Q4Gym-kwaliteitslabel bij de Gymnastiek 

Federatie Vlaanderen vzw. Bovendien verzorgt zij de dagdagelijkse 

contacten met de Brasschaatse Sportdienst i.v.m. alles wat te maken 

heeft met het huren van de turnzalen. Met vlotte pen schrijft ze 

onze stukjes voor de Brasschaatse Film.  

Haar 2 dochters turnden van op zeer jonge leeftijd bij A2G: 

Tinneke bij acro-wedstrijd en ook bij de wedstrijdploeg tumbling. 

Katrien scheerde in nationale wedstrijden acro zeer hoge toppen, 

werd trainster en maakt vandaag deel uit van het Management Team. 

Beiden waren sterkhouders in de demoploeg. Ook Martine’s 3 

kleindochters turnen reeds bij A2G.  

 

 

Sinds juni 2020 versterkt Christine Duchatelet het A2G-bestuur 

als ondervoorzitter. Met haar professionele ervaring als 

bedrijfsauditor, brengt zij heel wat organisatorische en 

managementkennis in bij A2G. Verbeterpunten pakt zij rustig aan 

en stelt weloverwogen mogelijke remediering voor. Als ouder van 4 

telgen met elk hun eigen A2G-parcours, raakte zij vertrouwd met 

het reilen en zeilen van de club. Haar betrokkenheid nam 

concretere vormen aan met het volgen en behalen van een 

jurybrevet Acro en evolueerde naar een kandidatuur tot 

ondervoorzitter. Zij werd met unanimiteit van stemmen verkozen.  

De kids zetten allemaal hun eerste turnstapjes bij Acro2gym, maar 

de ene was al wat enthousiaster dan de andere. Elke en Jonas 

hielden het bij kleuterturnen, Kasper bleef volhouden tot basis 4. 

Liesbeth kreeg de acro-microbe te pakken, en turnt ondertussen 

bij Acro wedstrijd en Demo, en tracht haar enthousiasme voor 

turnen te delen als hulptrainer bij basis 1-2. 

 

 

De bestuursdames turnen natuurlijk ook… bij de A2G Damesploeg.       

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
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Onze financiën zijn sinds 2017 in handen van Sven Van den Heuvel, 

onze penningmeester. Als professioneel boekhouder is hij de 

aangewezen persoon om de boekhouding te controleren en jaarlijks het 

financiële verslag en de begroting op te stellen. Daarnaast kan hij 

terugkijken op een lange carrière als gymnast, zowel in tumbling als 

nadien in Acro. Ook zijn deelnames aan onze demoploeg gingen niet 

onopgemerkt voorbij. Nu is hij bovendien ook trainer bij ons wedstrijd 

tumblingteam. Dat hij een internationaal jurybrevet tumbling behaalde 

is een mooi pluspunt. Bij Gymfed heeft hij een zitje in de Denkcel 

Tumbling , waar de krijtlijnen voor de Belgische tumblingsport worden 

geschetst.  

 

 

 

 

 

 

 

Tenslotte Gaby Mertens, sinds 2017 voorzitter, stelt zich 

als voornaamste taak Acro2Gym te helpen evolueren met 

inzet van alle betrokkenen in dezelfde richting en in de 

geest van de A2G-clubwaarden. Het is haar ambitie om 

naast eigen standpunten, ook die van alle bestuursleden en 

leden van het Management Team te helpen versmelten tot 

een mooi evenwichtig geheel, waar ieder zich in kan vinden.   

Voor de schermen behoort de verzorging van A2G-public 

relations tot haar takenpakket. Zij neemt de officiële 

contacten waar van onze club naar gemeente en andere 

instanties en sportverenigingen toe. Achter de schermen, is 

zij met een lange loopbaan in het bankwezen en als 

voormalig penningmeester (2004-2017) ook begaan met de 

financiële gezondheid van onze club. Bovendien is zij vaak bezig met de juridische facetten van A2G.   

Ook haar juniors zetten als kleutertje hun eerste turnpasjes bij A2G, oogstten doorheen de jaren een hele 

lading medailles en koesteren vele mooie jeugdherinneringen aan A2G. Lynn aan acro wedstrijden en trainer bij 

Basis2. Matthias eerst als acro-bovenpartner, doch nadien als wedstrijdtumbler, tumblingtrainer en tenslotte 

als trainer van het tumbling-wedstrijdteam. Aan hun jarenlange deelnames aan de Demoploeg houden ze vele 

mooie herinneringen over.  

 
 

Binnen en rond A2G zijn er nog veel meer taken. Zij werden verdeeld over vele medewerkers die functioneren in 

een Management Team. In een vorig Graef Gymkrantje kon u al een blik werpen op het organigram.  

In een volgende editie laten wij u uitgebreider kennismaken met enkelen van hen.  
 

 

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. 

 

Wij hopen dat jij je daarin kan terugvinden en je bij ons thuis kan voelen. 

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

