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Zelfs mét corona:  
                Seizoen 2020-2021 is gestart! 

 

 
 
Beste acro2gymmers,  
 
U bent het vast net al zo goed moe als wij: alle 
activiteiten worden overheerst door dat lelijke corona-
virus.  Ook bij Acro2Gym moeten we ons houden aan 
wat ons wordt opgelegd van hogerhand en volgen we 
zoveel mogelijk aanbevelingen met gezond verstand.  
VOLHOUDEN is ons ordewoord en we nodigen je 
van harte uit om mee te genieten van de traditionele 
goedlachse A2G sfeer,  noodgedwongen  in een 
digitale versie. 
 

Een dikke pluim … 
 

voor… onze trainers en medewerkers 
voor en achter de schermen voor alle 
aanpassingen, regelmatige wijzigingen en 
geduldige inzet die zij ten toon spreidden 
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.  
Ook dankzij jullie medewerking was het 
mogelijk om het seizoen vlot te starten. 

  
VOLHOUDEN is nu de boodschap aan ons allen, zodat onze gymnasten kunnen 
blijven turnen. Dat mag niet veranderen. 
 

Het seizoen 2020-2021 zal er toch heel anders uitzien.  
 
Er staat ons dit jaar immers geen traditionele reeks activiteiten te wachten om de 
A2G-sfeer aan den lijve te ervaren. De meeste activiteiten zijn in de huidige 
omstandigheden niet haalbaar.  

 
En toch… toch zijn we achter de 
schermen zeer creatief en druk bezig 
om een en ander uit te dokteren om u 
bekende en/of nieuwe activiteiten aan 
te bieden.  
Zo werken we aan een formule om het 
clubkampioenschap “We proudly 
present…” in een corona-proof versie 
te organiseren.  

 
Hou maar alvast 22 november 2020 vrij. Concrete details volgen nog. 
 
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
https://www.facebook.com/acro2gym/
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Nieuwe organisatie van Acro2Gym  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om de sportieve activiteiten in een behoorlijk kader te laten plaatsvinden, zijn er heel wat taken te 
vervullen. Daar zetten een hele reeks vrijwilligers hun schouders onder.  
Deze organisatorische ruggengraat werd in 2020 hertekend. De diverse teams staan om de beurt in het 
centrum van de clubaandacht en worden door de andere teams ondersteund, afhankelijk van de actie of 
activiteit aan de orde. 
In mei 2020 werd een overkoepelend Management Team opgericht en in juni 2020 werd een vernieuwd 
Bestuur verkozen. Daarnaast nemen ook een aantal vrijwilligers de coördinatie van een vaste clubtaak op 
zich.  

 
  

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

 
 
 

Reilen & Zeilen 

 

 

Belangrijke mededelingen 

 

- Tijdens de trainingen of activiteiten mag bij slecht weer het bos van De Vlinder niet betreden 
worden. Het is op die momenten niet veilig! 

- Nu het vroeg donker wordt vragen wij aan iedereen om de gymnasten aan de zaal op te halen met 
respect voor alle coronamaatregelen. 

 

 
 

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 wordt alles volledig digitaal aangeboden op  

24 en 25 oktober tijdens Kaderweekend@home. 
 
Geen trainingen dus, maar bijscholen in de nieuwste thema’s en 
evolutie binnen onze sport. 
 

  Deelnemers aan een vorig kaderweekend 
 

Als club motiveren wij onze trainers en juryleden om zich voortdurend bij te scholen en dit alles in functie 
van de kleine en grote gymnasten.  

http://www.acro2gym.be/
tel:03/651.88.06
mailto:acro2gym@skynet.be
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Clubkledij 
 
AcrollGym staat erop dat de gymnasten de trainingen bijwonen in aanpassende clubkledij. Immers, zo zien 
de lesgevers beter of de turnhouding correct is en kunnen zij de uitvoering van de oefeningen beter 
evalueren. Daardoor vermindert de kans op blessures en het verwerven van foute technieken. Het 
bevordert het aanleren van correcte houding. En zo leer je beter turnen. 
 
Tijdens de trainingen is het dragen van clubkledij verplicht:  
• Kleuters : clubshort + club t-shirt of club-maillot  
• Basis: clubshort + club t-shirt of club-maillot 
• Pre-specialisatie:  

• Donderdag: clubshort + club t-shirt of club-maillot  

• Zaterdag: clubkledij of short + maillot/aanpassendtopje 
• Overige ploegen: clubshort, maillot of aanpassend topje (zomermaanden),  

        of volgens specifieke afspraken met de leiding 
 

Op wedstrijden dragen alle gymnasten de afgesproken clubkledij. 
Clubtrainer  

• Acro: Topje & A2G-short  
• Tumbling: Wedstrijdmaillot& A2G-short  

• Demo: A2G-Top/T-shirt & A2G-short 
Geen juwelen of fuifbandjes en de haren strak. 

 
 

 👉 Pas- & afhaalmoment Kledij 
alle clubkledij,  incl trainingspakken 

 

Jij zorgt voor een mondmasker, wij voor 
ontsmettingsmiddel & handgel 

Onze medewerkers reiken u de gevraagde modellen en maten aan. 
Elke gymnast kan dan zo nodig individueel clubkledij passen met hulp van mama of papa in een 

individueel ‘passtation’.  
Kom zo mogelijk gespreid in de tijd om wachtrijen zoveel mogelijk te vermijden.  

Basisgroepen: 

• woensdagnamiddag 7 oktober van 15u00  tot 18u30  

• op speelplaats De Vlinder  
 

Wedstrijd- en Go-groepen:  

• in zaal Driehoek  tijdens de trainingen 

• op vrijdag 9 oktober wedstrijdgroepen Tumbling & Acro en  Tumbling GO 

• op zaterdag 10 oktober acro GO 
 

bestellen en afhalen 
 

Kledij via onze site besteld en indien voorradig, kan tijdens het pasmoment afgehaald worden.  
Bestellen kan ook tijdens het pasmoment. 
Er zal nadien een volgend afhaalmoment gepland worden en medegedeeld via onze infomail.  
 

BESTELLEN:  
via de digitale bestelbon op www.acro2gym.be waarna je het JUISTE bedrag 
overschrijft op de clubrekening BE67 7895 6909 6287 met vermelding van naam 
en groep gymnast MODEL EN MAAT 
 
 

 

Uit voorraad* 
Club Topje of T-shirt ………...10€ 
Club Short: …........................10€ 
 
*direct leverbaar zolang de voorraad strekt  

 

Op bestelling: 
Sweater kinderen ………...…..25€ 
Sweater volwassenen .....……30€ 
Trainingspak kinderen.............80€ 
Trainingspak volwassenen......90€ 
 

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

