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Het turnseizoen
loopt ten einde…
Beste acro2gymmers,

sponsors van
onze turnshow 2022

Het is nog niet zo lang geleden dat we ons steeds maar opnieuw moesten
aanpassen aan steeds maar wijzigende maatregelen. Aangepaste trainingen,
afgelaste wedstrijden, geen clubactiviteiten en dus ook geen turnfeest. Wat
sloegen we een zucht van opluchting toen versoepelingen eindelijk in voege
traden. Eerst weer gewone trainingen, dan weer wedstrijden en schoorvoetend
kwamen ook clubactiviteiten weer op gang. Maar ‘vollen bak’ gingen we voor
het hoogtepunt van dit seizoen: ons turnfeest met als thema “40 years of
Magic” naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van onze club. Het turnfeest en
ook vele andere activiteiten krijgen in dit krantje de nodige aandacht

Turnshow Acro2Gym ‘40 Years of Magic’ was... MAGIC !
Wat een magische momenten mochten we beleven tijdens onze 3 turnshows
van 14 en 15 mei 2022! Na het uitgestelde turnfeest van 2020 hebben onze
trainers en gymnasten keihard geoefend om het beste van zichzelf te kunnen
geven op onze “40 Years of Magic”. Zowel de allerkleinsten als de grotere
gymnasten, brachten vol overgave hun nummer aangemoedigd door een
enthousiast publiek.
Op zaterdag kon ons publiek live genieten van WK-klasse acro met onze Noah en
zijn partner Seppe, terwijl de huidige wereldkampioenen mixed pair, onze
Helena met acropartner Bram, op de MIAC-wedstrijd in Portugal weer gouden
medailles bijeen turnden.
Tot slot bracht onze demogroep in première hun nieuwe onconventionele en
beklijvende nummer ’The Future Can Be Magic’.
Het was hartverwarmend hoe alle gymnasten van klein tot groot schitterden.
Iedereen genoot zichtbaar van dit SAMEN-zijn.
Duizend maal dank aan ALLE
vrijwilligers die voor en achter de
schermen geholpen hebben om van
deze editie, ter gelegenheid van ons 40jarig bestaan, een succes te maken.
Dank ook aan onze sponsors, de
Brasschaatse sportdienst, Sportoase en
de gemeente Brasschaat.
We zijn berefier op al onze gymnasten
en trainers !
Ook hartverwarmend waren alle fijne
reacties die we na afloop mochten
ontvangen. Ze geven ons zuurstof en
een boost aan energie om er weer ‘vollen bak’ tegenaan te gaan.
Opa M.B. schreef de dag nadien een reactie die ons recht naar het hart greep.
Hij gaf ons toestemming deze te publiceren.
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“ Ik was gisteren aanwezig op de donkere tribune in Brasschaat ter gelegenheid van de turnshow. Mijn
kleindochter ging optreden en dat wil je niet missen. Ik vertrok met de bekende gevoelens: je kleinkind zien
optreden en de rest pak je er dan maar bij.
Maar jongens, wat heb ik genoten! Jullie zagen het niet , maar in het donkere zat ik met mijn zakdoek in de
hand en dikwijls moest ik traantjes doppen om wat ik zag. Misschien ben ik door het ouder worden te
gevoelig geworden, maar toch. Een paar voorbeelden: de trainers kwamen met zoveel op, prachtig! Dan
zag ik acroformaties die een straf nummer opvoerden, vanaf het moment dat ze afgingen omhelsden ze
mekaar in het donker om de prestatie die ze toch maar geleverd hadden. Ze wisten niet dat ze bekeken
werden, maar deze grootvader zag het, die vriendschap. Zo gebeurde het verschillende keren…
Een geweldig turnertje bezeerde haar voet tijdens de oefening, hinkend liep ze rond de mat want ze wilde
de show niet doen mislukken en bleef haar nummertje doen, ik zag haar in tranen uitbarsten na het afgaan.
Onmiddellijk werd ze opgevangen door de grotere meisjes en hop, daar zat ze op de rug van een sterke
turnster. Ze werd gedragen naar de kleedkamers, Hoe mooi!
Mijn kleindochter moet zelf haar leven uitbouwen en misschien is dat in jullie turnclub. Het zou mooi zijn…
Alvast een dikke vette proficiat voor de vele vrijwilligers op alle vlakken.
Ook het programmaboekje verdient veel lof.
Ik hoop dat uw groep nog lang mag bouwen aan een mooiere wereld! “
opa M.B

‘40 Years of Magic’ foto’s en video
Een professionele fotograaf maakte honderden , misschien wel meer dan 1000 foto’s.
Een videoploeg was aanwezig om de hele show uit verschillende standpunten vast te leggen.
Elke gymnast is een ster in de video van het A2G-turnfeest. Magic!
Evalueren en monteren van zoveel materiaal is een stevige klus, doch zou nu stilaan afgerond moeten zijn.

U zal deze zomer de kans krijgen om foto’s en video aan te schaffen.
We berichten u zodra alle concrete details bekend zijn.
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Onze Demogroep naar RICCIONE
Onze demogroep is na die vervelende coronaperiode opnieuw opgestart in augustus 2021. De demoleiding
ging voor een coronaproof auditieronde en een duidelijke selectieprocedure. Creatieve brainstorming,
enige durf, een opzet ‘out of the box’ en de creatie van een onconventionele choreografie in harmonie met
gymnastiekelementen zijn de bouwstenen geworden voor een verrassend demonummer.
En dan keihard werken om dit volledig nieuw nummer klaar te stomen tegen ons turnfeest. Ze brachten
hun “ The Future Can Be Magic” in première voor een enthousiast publiek. Een hele prestatie van de leiding
als je bedenkt dat in deze zeer jonge ploeg vele gymnasten weinig tot geen demo-ervaring hebben.
Het demoteam droomde
ervan om opnieuw aan te
knopen met de A2Gtraditie om deel te nemen
aan het tweejaarlijkse
Festival del Sole in Riccione,
Italië. Omwille van corona
werd de editie van 2020
geannuleerd. Maar de
eerste week van juli 2022 is
het eindelijk zover: het
festival gaat terug door en
onze gymnasten kijken er
alvast erg naar uit.
Zij houden het thuisfront
op de hoogte van hun
belevenissen daar. Hoe,
verneem je via onze sociale
media.
Om de kostprijs te drukken werden allerlei acties met succes georganiseerd: verkoop van snoepzakken,
ambachtelijk bier, paaseitjes…

Naar goede gewoonte verdienden de 3 beste
paaseitjesverkopers een Decathlonbon:
1e: Sam Pissens (TuW)
2e: Femke en Lynn Van Riel
(Acro W & demo)
3e :Lise Vermeire
(AcroW & Demo)
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Topsporters Helena en Noah in goede doen!
Onze Helena Heijens en acropartner Bram Röttger
(TK Werchter) behaalden op voorbije wedstrijden
topresultaten:
GOUD op het Wereld Kampioenschap in maart
2022 in Baku, Azerbeidzjan,
GOUD op de Maia International Acro Cup van mei
2022 in Portugal en
GOUD op het Groot Belgisch Kampioenschap van
28/29 mei in Gent.
Ze werken hard en hebben talent zonder weerga!
In juli zullen ze deelnemen aan de World Games in
Birmingham USA. Dit zijn de Olympische spelen
voor niet-Olympische disciplines en deze gaan
door van 7 juli tot 17 juli 2022.
Wij supporteren alvast !!!

Onze topsporter Noah Geniar en acropartner Seppe
Bernaerts (Art Gym) konden we live aan het werk zien op
onze turnshow: jong, maar wat een talenten!
Zij behaalden
BRONS op het WK maart 2022 in Baku, Azerbaijan en
GOUD op het groot Belgisch Kampioenschap.
Ook hen wacht nog een beloftevolle toekomst!

Acro2Gym slaagde met vlag en wimpel !
Op 16 maart 2022 ging de Q4Gym audit van onze club door. Deze 4-jaarlijkse audit licht de kwalitatieve
werking van onze club grondig door op een hele reeks domeinen gaande van de sportieve werking in basisen wedstrijdgym over opleiding, vrijwilligerswerking, ledenbetrokkenheid, communicatie,
samenwerkingsverbanden, financiële gezondheid, trainersbeleid,… tot planning, structuur en management.
Met trots kunnen we mededelen dat Acro II Gym vzw een score behaalde van meer dan 80% !
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En meer wedstrijdresultaten:

Tumbling:
Onze tumblinggymnasten zetten hun beste beentje vooren behaalden mooie resultaten: in de voorrondes
behaalden de I-gymnastjes gouden en bronzen medailles.
Bij de tumblinggymnasten categorie B en A behaalden volgende gymnasten de selectienorm voor
deelname aan het Belgisch Kampioenschap: Emma Stuer, Alix de Mayer, Liese Van Hende, Lisa Van Gorp,
Dylan Verboven en turnden verdienstelijke resultaten.
Acro:
Ook onze acrogymnasten namen deel aan verschillende wedstrijden:
Breda Acro Cup (november 2021):
een bronzen medaille voor duo Fiona en Anna Wittock
ATAC (Artgym try-out acro competition):
een 2e plaats voor trio Femke Coppieters, Liesbeth de Ceulaer en Hanne van Camp!
Provinciaal Kampioenschap provincie Antwerpen (april 2022):
een bronzen medaille voorhet trio Femke Van Riel, Jazmin van der Heiden en Naomi de Schrijver

Fiona en Anna

Hanne, Femke, Liesbeth

Naomi, Femke , Jazmien
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A2G zet in op OPLEIDINGEN
Acro2Gym heeft de ambitie om het opleidingsniveau van onze trainers op te trekken. Daartoe heeft A2G
een meerjarenplan opgevat waarin zowel interne opleiding (workshops, learning on the spot, …) als
externe opleidingen (kaderweekend, initiatoropleiding, …) worden aangeboden.
Door de kosten van opleidingen op zich te nemen, door externe trainingen aan te bieden in onze eigen club
en door bij verplaatsingen tips en/of hulp bij het vervoer te geven, wil A2G haar trainers motiveren en de
drempel zo laag mogelijk maken om aan de aangeboden trainingen deel te nemen.
Om deze hele focus op opleiding na Corona in de verf te zetten, gaven we in maart 2022 het startschot
tijdens een “Re-connect”- sessie. Voor een aantal jonge trainers was dit de eerste fysieke
trainersvergadering die ze konden bijwonen. Het elkaar echt ontmoeten en in de ogen kunnen kijken,
bleken we toch echt gemist te hebben. Tijdens deze sessie werd het hele opleidingsplan, waar we naartoe
willen en wat we willen bereiken aan onze trainers voorgesteld door Katrien en Christine. Nadien was er
nog gelegenheid tot napraten bij een hapje en een drankje.

De eerste externe opleiding die onze club in dit kader organiseert, samen met Gymfed, de Vlaamse
Trainerschool en de sportdienst Brasschaat, is een cursus initiator Gymnastiek. Deze gaat door in
Brasschaat, Turnhal Driehoek: een theoretisch gedeelte op 6&7 augustus en praktijkgedeelte van 22 t.e.m.
27 augustus. Nadien wordt dit aangevuld met een stage binnen de club en met een examen op 20
november 2022. Ondertussen is deze opleiding volzet en wensen wij alle ingeschreven Acro2gymmers veel
succes!

Familienieuws: met een lach en een traan
We verwelkomen Viktor, 19 mei 2022,
zoontje van Nina Clysters (trainster acroGO) en Stijn de Maeyer.
Op ons turnfeest op 14&15 mei huppelde onze hoogzwangere trainster
nog dartel rond en stak hier en daar waar mogelijk nog een handje toe.
Proficiat!
We namen op 27 mei 2022 afscheid van Gustaaf Hendrickx, vader van
Josée De Meyer-Hendrickx (ledenadministratie&boekhouding en
voormalig betuurslid), schoonvader van Ludo De Meyer (ICT specialist
en vertegenwoordiging sportclubs bij Brasschaatse Sportraad) en
grootvader van Kevin De Meyer en Kim De Meyer (ex-trainers),
overgrootvader van Lotte en Fien De Lauw.(acrogymnasten)
We wensen hen allen veel sterkte bij dit verlies.
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Tumbling Wedstrijd: op naar volgend seizoen met een vernieuwde ploeg.
We wisten het al effe en in juni postte onze tumblingW-trainster Falke op haar
fb-pagina: “Het hoofdstuk acro 2 gym is na 7 jaar afgesloten. Het boek tumbling
berg ik op in de boekenkast. Of het boek stof gaat vangen of dat het er nog eens
wordt uitgenomen, zal de toekomst uitwijzen. Maar 1 ding is zeker, mijn
gymnasten zitten voor eeuwig in m'n hartje. Nu is het tijd om in andere boeken
hoofdstukken te schrijven.” Falke mag trots terugkijken op de mooie resultaten
die haar gymnasten behaalden.
Op 10 juni werd ze in de bloemetjes gezet en kreeg ze warme knuffels van haar
gymnasten en de andere trainers. We wensen Falke veel succes met haar
toekomstige plannen!
TumblingW gaat deze zomer het nieuwe seizoen tegemoet met een vernieuwde ploeg rond ervaren trainer
en penningmeester Sven Van den heuvel. Co-trainers zijn Bart, Arno en Liese. Bovendien kan de ploeg ook
rekenen op een viertal ondersteunende trainers.
We wensen trainers en gymnasten een fijn en succesvol wedstrijdseizoen!

Noteer alvast in je agenda:
Dorpsdag :
zondag 4 september 2022
Brevetjesdag :
zondag 2 oktober 2022
Opendeurweek :
maandag 26 september t.e.m. 1oktober 2022

Acro2Gym wenst iedereen
een deugddoende vakantie toe!
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.
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