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Voorwoord

Sportac Contact
34ste jaargang, Nr. 2, maart 2020
Contactblad van Sportac ‘86 Deinze, Latem, De Pinte, Machelen en
Ronse. Lid van ‘Gymnastiekfederatie Vlaanderen’. 
Vlaams ambassadeur uit Deinze.

Secretariaat:
Telefonisch bereikbaar op 0491 73 46 15. Ook per mail bereikbaar:
- info@sportac86.be: voor algemene info 
- anouschka@sportac86.be: voor alles wat ledenbeheer betreft
- sportcoordinator@sportac86.be: voor alle sportieve info

Coördinatie Sportac Contact:
Tony Van Doorne
E-mail: tony.van.doorne@telenet.be 
GSM: 0496 08 88 07
Redactieadres: Stijn Streuvelslaan 16, 9800 Petegem-aan-de-Leie

Lay-out: Sven Godderis

Druk en afwerking: 
Drukkerij De Maertelaere bvba, Aalter 
www.drukdemaertelaere.be

Gent-Oudenaarde

Beste vriendinnen en vrienden van Sportac’86,

2020 is voor Sportac’86 bijzonder mooi ingezet. Op zondag  
12 januari organiseerden we ons jaarlijks clubkampioenschap. 
Hierbij kregen alle competitiegymnasten de kans hun reeksen en 
oefeningen te tonen aan het lokale publiek en zich te meten met 
hun clubgenoten in voorbereiding naar de eerste wedstrijden van 
het nieuwe jaar.

En begin februari werd Sportac’86 voor de derde opeenvolgende keer verkozen 
tot Sportclub van de stad Deinze. Een heel mooie erkenning voor de ganse club: in 
de eerste plaats voor de gymnasten die uitzonderlijke resultaten neerzetten, maar 
ook voor de trainers zowel in de competitie- als in de basisgroepen. Daar wordt 
immers de basis gelegd voor toekomstige talenten. 

Het is echter ook een trofee voor alle ouders die zich, week in week uit, organiseren 
opdat hun kind zich ten volle kan uitleven in de sport waar ze voor gekozen heb-
ben. Het is belangrijk dat elk kind zich thuis sterk ondersteund voelt, zodat succes-
sen samen kunnen gevierd worden, maar misschien nog belangrijker dat er een 
luisterend oor en een aanmoedigende schouderklop is als het eens wat minder 
gaat. 

En tot slot, en bovenal, is het een trofee voor alle vrijwilligers binnen onze club: 
de bestuursploeg, de vrijwilligerscel en alle vrijwilligers die zich bij het één of het 
ander engageren.

Op zaterdag 28 en zondag 29 maart 2020 organiseert Sportac’86 een volgend eve-
nement: het provinciaal kampioenschap voor Trampoline en Tumbling. We zoeken 
nog veel vrijwillige handen voor de opbouw, de catering, het vlot verloop van de 
wedstrijd en de afbraak. U vindt in dit nummer van dit clubblad nog extra info. 
Interesse? Een mailtje naar vrijwilligers@sportac86.be, waarin je laat weten wan-
neer je kan helpen en waar je voorkeur naar uit gaat. Alvast op voorhand bedankt 
voor je helpende hand!

Kristof Vanden Berghe
Voorzitter Sportac’86 • 0477/69.21.35 • kristof.vandenberghe@skynet.be

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes uit onze club?
Word dan lid van onze Facebook groep Sportac ’86: 
https://www.facebook.com/Sportac86/

Via deze pagina posten we berich-
ten over wedstrijden, evenementen in 
onze club, acties en activiteiten. Op die 
manier ben je elke week mee met het 
nieuws van Sportac’86.
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SCOUTING 
Zaterdag 16 mei 2020

Heb je zin in meer gymnastiek?

Zou je graag meer trainen om op termijn aan competitie te gaan doen?

Dan ben jij ongetwijfeld geïnteresseerd in onze Scouting!

Voor wie? 
Alle kinderen vanaf geboortejaar 2014

Wanneer?
Zaterdag 16/05/2020

 Turnzaal Palaestra te Deinze:
14 uur tot 15u30 in turnkledij (turnpak of aansluitend T-shirt en shortje) en blote voeten

Onze sportcoördinator/clubmanager

Catherine Rotsaert, kan steeds bereikt worden via: sportcoordinator@sportac86.be

GSM 0491/73 46 15 
(spreek steeds een boodschap in indien u wenst gebeld te worden)

Doorstroming Lena Basis Instap

4 •  Nr. 2 • maart 2020



... tot sponsoring?

Om een club als de onze kwalitatief goed draaiende te houden, zijn heel veel financiële middelen nodig…  
Aankopen van kleine en grote materialen en toestellen, het betalen van gediplomeerde trainers, het publiceren van een 
kwaliteitsvol clubblad, huur van verschillende zalen voor onze afdelingen,… Gelukkig kunnen we rekenen op de goodwill 
van enkele spontane sponsors! Misschien voelt u zich persoonlijk of met uw firma ook geroepen om mee te sponseren?  
Dat kan! Neem dan contact op met onze voorzitter kristof.vandenberghe@skynet.be of met onze sportcoördinator   
sportcoordinator@sportac86.be

Alvast dank voor uw steun!

... tot adverteren in dit clubblad?

Wellicht bent u vertrouwd met dit clubblad. Sportac’86 is heel trots om onze lezers dit exclusieve blad in kleuren-
druk driemaal per seizoen aan te bieden. Op die manier blijft iedereen op de hoogte van alle activiteiten en  
resultaten uit onze recreatieve en competitieve disciplines. Ons clubblad heeft een oplage van 800 exemplaren 
en wordt verdeeld onder al onze leden, sponsors en sympathisanten. Adverteren in dit clubblad kan vanaf € 90.  
Interesse? Neem contact op met de verantwoordelijke van de redactieraad tony.van.doorne@telenet.be

Alvast bedank!

... tot vrijwillige medewerking bij evenementen?

Misschien bent u eerder het type dat graag eens de handen uit de mouwen steekt tijdens een of meerdere van onze 
evenementen, zoals het clubkampioenschap, een wedstrijd in eigen huis, een teambuilding,… Ook dit is mogelijk! 
Voor onze volgende activiteit, het Oost-Vlaams Kamioenschap voor Trampoline en Tumbling dat we organiseren 
tijdens 27, 28 en 29 maart zoeken we nog heel wat helpende handen voor oa. het plaatsen van de toestellen, 
het aankleden van de wedstrijdhal, het klaarmaken en/of bedienen van de snacks, het bestellen van de dranken, 
het bedienen van de kassa’s, het toezicht en de controle bij de ingang, de afwas, het opruimen achteraf…  
Wilt u graag deel uitmaken van onze vrijwilligersploeg, dan neemt u best contact op met de verantwoordelijke via  
vrijwilligers@sportac86.be

Alvast dank voor uw bereidwillige inzet en medewerking!

VOEL JE JE GEROEPEN...
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Onze topsporters pakken medailles op  
EK Acro in Israël

Na onze jeugdteams was het de beurt aan onze topsporters 
om zich op Europees niveau te onderscheiden van de an-
dere landen. Van 30 oktober tot 3 november mochten Talia 
De Troyer, Charlotte Van Royen, Pieter Everaert en Hannes 
Garré er Sportac’86 vertegenwoordigen in hun topsportfor-
maties. Zij kwamen in actie onder de Belgische Federatie. 

Driemaal goud voor Senioren meisjes trio Talia De Troyer, 
Charlotte Van Royen en Britt Vanderdonckt!

Op de eerste kwalificatiedag bracht het trio een prachtige 
tempo-oefening en werd hiermee beloond met 29.070 pun-
ten, waardoor zij meteen doorstootten naar de finale, later 
die avond. In de finale deden zij het nog beter, met 29.300 
punten veroverden zij voor tempo het Europees goud! 
Op 1 november was hun tweede kwalificatiedag. De meis-
jes voerden een prachtige balansoefening uit, goed voor 
29.630 punten en behaalden hiermee opnieuw een plaats 
voor de finale op 3 november. Op zaterdag 2 november 
stond de combined-oefening op het programma. Maar ook 
dan wisten de meisjes voor de tweede keer goud te verove-
ren. Uiteindelijk behaalden ze tijdens de finale op zondag 
3 november hun derde Europese titel met maar liefst een 
mega-score van 29.980 punten voor hun balansoefening!

Senioren heren vier Hannes Garré, Noam Patel, Jonas 
Anthoon en Robin Casse werden vice-Europees kampioen!

Tijdens de eerste kwalificatiedag op 31 oktober kwamen 
onze Belgische heren vier in actie. De jongens brachten een 
mooie balansoefening en werden hiermee beloond met 
28.680 punten en een plaats in de finale, waar zij zichzelf 
kroonden tot vice-Europees kampioen! De zilveren me-
daille was goed voor een schitterende score van 29.380 
punten! Hun tempo oefening brachten de jongens op 1 no-
vember en zij kregen hiervoor 25.040 punten. Iets minder 
dan gehoopt, maar tot nog goed genoeg om door te sto-
ten naar de finale op 3 november. Gelukkig gingen de jon-
gens op zaterdag 2 november met een goed gevoel slapen, 
want hun combined-oefening had hen die dag het brons 
opgeleverd. Op 3 november mocht het heren vier team de 
tempo-oefening uitvoeren. De minder goede kwalificatie 
werd meteen goedgemaakt met 27.870 punten, dat hen 
nét geen brons opleverde. Ze eindigden mooi vierde!

Juniores gemend paar Pieter Everaert en Helena Heijens 
werden knap vijfde en zesde!

Op de eerste wedstrijddag mocht het gemengd team de 
spits afbijten. Zij brachten een schitterende balansoefening 
en werden hiervoor beloond met 27.550 punten, goed 
voor een plaats in de finale. Daar eindigden ze op de zesde 
plaats met 27.500 punten. Op dag twee brachten Pieter en 
Helena hun tempo-oefening en verzamelden zij hiervoor 

27.400 punten en een ticket voor de finale op 3 november. 
Hun combined-oefening leverde hen een prachtige score 
van 28.050 punten op, waarmee zij op een totaal van 83.000 
punten kwamen te staan. Goed voor een vijfde plaats! Op 
de laatste finaledag brachten Pieter en Helena nogmaals 
hun tempo- oefening en kregen hiervoor 27.600 punten en 
werden opnieuw knap vijfde!

Onze welgemeende felicitaties aan onze topsportgymnas-
ten!

Foto’s: Acrofoto by Christian Degroote

Hannes Garré 
Noam Patel 
Robin Casse 
Jonas Anthoon
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Topsporters Sportac’86 schitteren op Gymgala in Antwerpen...
Foto’s: Eric T’Kindt
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Topsporters Sportac’86 schitteren op Gymgala in Antwerpen...
Foto’s: Eric T’Kindt
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Topsporters van Sportac’86 te gast op 
“Gala Princesse Grace” in Monaco

Op 30 november en 1 december vond in Monaco de 
nieuwe editie van “Le Gala International de Gymnastique 
Princesse Grace” plaats. Dit werd georganiseerd door “La 
Fédération Monégasque de Gymnastique” ter ere van 
de 90ste verjaardag van de geboorte van prinses Grace. 
Artistieke, ritmische, acrobatische gymnastiek alsook tram-
polinespringen werden verenigd in het Louis II-stadion. 

Heel wat topatleten waren aanwezig, zo ook de topsporters 
van Sportac’86, Talia De Troyer, Charlotte Van Royen, Pieter 
Everaert en Hannes Garré. Onder de juryleden bevonden 
zich verschillende voormalige Olympische topatleten, zo-
als polstokspringer Sergei Bubka. Een onvergetelijke erva-
ring voor onze Sportac’ers, die hun medailles en aanden-
ken ontvingen uit handen van Prins Albert II van Monaco. 
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Sportac-trainers Sam D’Hoop en Joris Geens op 
WK Tumbling/Trampoline in Tokio

Van 28 november tot 1 december 2019 ging in Tokio 
(Japan) het wereldkampioenschap Tumbling en Trampoline 
door. Twee trainers van Sportac’86, nl. Sam D’hoop (trainer 
Toestelturnen Jongens) en Joris Geens (trainer Trampoline) 
namen hieraan deel. 

Als één van de jongste WK-deelnemers mocht Sam, op de 
tweede kwalificatiedag, de spits afbijten op de tumbling-
baan. Hij deed dit voortreffelijk! Voor de eerste reeks wist 
Sam 34.900 punten te scoren, maar in zijn tweede reeks 
kreeg hij 0,3 strafpunten, wegens één voet buiten. Toch 
eindigde Sam op een prachtige 14de plaats, met een to-
taalscore van 68.600, wat hem ook meteen een ticket voor 
de World Games voor België opleverde. Deze “Olympische 
Spelen” voor niet-olympische disciplines zullen in 2021 

doorgaan in Birmingham (USA).

In de individuele kwalificaties Trampoline sprong Joris 
Geens twee hele mooie reeksen en wist hiermee 103.445 
punten binnen te halen. Maar helaas was dit resultaat niet 
voldoende voor een plaats in de halve finale. In de disci-
pline Trampoline Synchroon kwam Joris, samen met Simon 
Debacker (Lenig & Vlug Beveren Leie) in actie bij de kwali-
ficaties. Hun eerste reeks, goed voor 41.710 punten werd 
mooi uitgevoerd, helaas ging er iets fout bij de tweede 
reeks. Door het uitvoeren van een verschillende salto werd 
de reeks onderbroken. Joris en Simon eindigden op de 
28ste plaats. 

Proficiat Sam en Joris

v.l.n.r. Simon Debacker-
Sam D’Hoop-Joris Geens

Familienieuws - geboorte
Op 8 november 2019 werd Mats geboren. Mats is het tweede kindje van Charlotte Vanparys en van 
Filip Piron en het nieuwe broertje van Oona. Charlotte kennen we als de vorige headcoach in de dis-
cipline rope skipping en momenteel als bestuurslid. Ook peter Filip Vanparys was jaren actief als be-
stuurslid en als vroegere voorzitter van de redactieraad. Onze welgemeende felicitaties gaan uit naar 
de jonge ouders, Charlotte en Filip, alsook naar de fiere peter, meter en grootouders van Mats.
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Trainers worden bedankt tijdens trainersetentje…

Naar goede en jaarlijkse gewoonte werden al onze trainers, 
van zowel de recrea als de competitiegroepen uit onze ver-
schillende afdelingen ook dit jaar opnieuw uitgenodigd 
op het trainersetentje. Dit ging door op vrijdag 15 novem-
ber in de Vlasschuur te Gottem. Het etentje werd hen met 
heel veel plezier aangeboden door het bestuur met als 
doel, onze vele trainers te bedanken voor hun grote inzet 
en toewijding aan onze club! Ditmaal stond een zelfge-
maakte paella op het menu. De kok van dienst, bestuurslid 
Gert Ruts, had hiervoor heel speciaal een reuzengrote pa-
ellapan gehuurd waarin hij het heerlijke zuiderse gerecht 
klaarmaakte. En dat het in de smaak viel, mag gezegd wor-
den! Meermaals werden de bordjes gevuld en de wijntjes 
geschonken. Na de maaltijd hadden enkele bestuursleden 
nog een verrassingsact in petto: Peter Maesele en diens 
echtgenote Annick Algoet, hadden voor een schitterende 
quiz gezorgd. Hiervoor werden alle aanwezigen door mid-
del van lottrekking in groepjes van vijf verdeeld, die het 
dan tegen elkaar moesten opnemen. Doel van de quiz was 

niet het testen van het IQ-gehalte van de deelnemers, maar 
wel hun oplettendheid en snel-kijk-vermogen. Telkens 
kwam een reeks foto’s, waarna over elke foto een detail-
vraag gesteld werd. Uiteraard hoeft niet gezegd te worden 
dat er enorm werd gelachen! De meest alerte groep die 
bestond uit, Jade De Ketelaere, Siel Van Van Renterghem, 
Chiara Allaert, Ine Vandepitte en Maaike Van den Enden 
werd beloond met een heuse zwartenpietenpop in choco-
lade. Maar voor alle andere deelnemers werd er natuurlijk 
ook een troostprijs(je) voorzien, onder de vorm van enkele 
heerlijke pralines van onze sponsor Chocolaterie Confiserie 
’t Soethuys uit Oudenaarde. Nadien was er gelegenheid tot 
het “placeren” van een dansje. Het feestje duurde nog even 
door. Aan alle aanwezigen, bedankt om er bij te zijn en mee 
te zorgen voor de gezellige sfeer! Aan alle afwezigen, ho-
pelijk tot volgend jaar!

Anouschka Van De Walle

14 •  Nr. 2 • maart 2020



Zomerkamp Basisgymnastiek
06/07/2020 – 10/07/2020
Voor wie?
 Alle sportieve kinderen van 6 t/m 12 jaar uit de basisgroepen en recreagroepen (lagere school).
  
Wanneer?
 • 06/07/2020 t/m 10/07/2020
 • Elke dag van 10u00 – 17u00

Praktisch
 • 6 juli 2020 aanmelden om 09u45 
 • Turnzaal Palaestra te Deinze
 • Eigen lunch in de cafetaria
 • Kledij: turnpak of T-shirt en short, sportschoenen voor buiten de turnhal, zwemgerief
 • Inhoud: basisgym, trampoline, tumbling, toestelturnen. We gaan ook 2 x zwemmen.

Prijs 
 • 105 €/ kind voor leden van Sportac’86
 • 130 €/ kind voor niet-leden

Inschrijven 
 • via mail naar sportcoordinator@sportac86.be + inschrijving pas geldig na storting van 
  105 €/130 € op IBAN: BE47 0689 3420 2680 
  Met vermelding “zomerkamp basisgymnastiek + naam kind”

Op aanvraag zullen we opvang voorzien vóór en na de lessen (vanaf 8u45 tot max 18u15) mits 
vergoeding van 1,5 euro per opvang en mits aanvraag vóór het kamp.
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De Sint op bezoek bij onze kleuters...
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De Sint op bezoek bij onze kleuters...
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Winkelketen MAKRO ondersteunt Sportac’86  
via uw aankopen…

Jaarlijks organiseert het Sportac’86-bestuur en haar actieve 
vrijwilligers verschillende acties om de financiën van onze 
club rond te krijgen. Hierbij leveren jullie als leden van onze 
club reeds veel inspanningen, waarvoor nog eens onze 
grote dank en appreciatie. Dit jaar hebben wij besloten ook 
in te spelen op een interessante spaaractie van de winkel-
keten MAKRO. Indien je je bij MAKRO registreert via de 
actie ‘leuksteuntje’ als sympathisant van Sportac’86, wordt 
3% van je aankoopbedrag gereserveerd voor onze club. 
Hiermee kunnen wij dan aankopen doen bij MAKRO voor 
de werking van onze club. Via dit bericht willen we jullie 
motiveren om hieraan te participeren en zo bij te dragen 
tot deze spaaractie voor Sportac’86.

Hoe gaat u te werk? 
Ga naar www.mymakro.be

Indien je al een account hebt bij Makro:
• Ga dan meteen naar je account Login = mailadres en geef 
je paswoord in (indien paswoord vergeten - vraag meteen 
een nieuw aan, binnen de 2 minuten kan je opnieuw van 
start gaan)

• Ga naar leuksteuntje en tik naast het vergrootglas de “ver-
enigingsnaam”. Dan kies je ‘lk steun’ en daarna ‘ja ik ben 
zeker’.

• Dan zie je meteen: “u heeft €0 gespaard voor de vereni-
ging”

Van zodra u dit gedaan heeft zal bij iedere aankoop die u 
doet in Makro Eke, 3% van het factuurbedrag geschonken 
worden aan Sportac’86.

Indien u nog geen account hebt bij Makro, kies je voor de 
knop “ik heb nog geen mymakro account”.

• Je vult je voornaam, naam, mailadres in en kiest een 
wachtwoord dat je ook nog eens bevestigt. Je duwt op de 
knop ‘registreer’.
• Daarna vul je de gegevens van je Makro-klantenkaart in

 o Zone 1 = eerste 2 cijfers (= vestigingsnummer)
 o Zone 2 = 6 cijfers
 o Zone 3 = 3 cijfers
 o En tik de postcode van je kaart in (= een extra check)

Zo is je Mymakro account aangemaakt en kan je dezelfde 
stappen zetten als hierboven beschreven. 

Sportac’86 dankt u bij voorbaat om ook via deze manier 
mee te helpen steunen. Uiteraard kan u deze boodschap 
ook verder delen met familie en vrienden.

Wist je dat...
…dankzij onze sponsor, Garage De Prins 
uit Machelen, tal van onze competitie-gym-
nasten tijdens de kerstperiode gratis kon-
den schaatsen op de ijspiste op het Sint-
Poppoplein? Garage De Prins schonk zo’n 
80-tal toegangskaarten. Een dikke merci aan 
onze sponsor voor dit schitterend initiatief!
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www.garagedeprins.be
Rijksweg 123A - 9870 Machelen-Zulte - tel. 09 381 50 60
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Sportac’ers brengen act op het Sportgala in Ronse...
Foto’s: Fabrice Gevaert
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Sportac’ers brengen act op het Sportgala in Ronse...
Foto’s: Fabrice Gevaert
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Sportac’86 opnieuw “Sportclub van het jaar”  
in Deinze

Op 7 februari vond in Deinze voor de 42ste keer het Sportreferendum plaats. Deze editie ging voor de 
eerste keer door in het CC Leietheater. De presentatie werd zoals de voorbije jaren opnieuw verzorgd 
door VRT-journalist Tom Boudeweel. Onze club volgde zichzelf op als “Sportclub van het jaar”. Uitschieter 
het voorbije jaar was ons Topsport-trio Charlotte Van Royen, Talia De Troyer en Britt Vanderdonckt die op 
het EK Acrogym vijf keer goud en nog tweemaal zilver kon meebrengen vanuit Israël naar Deinze en ook 
goud en zilver wonnen op de World Games. Maar ook vele andere gymnasten en skippers turnden een 
ellenlange lijst van ereplaatsen samen in 2019. Een dikke proficiat aan iedereen die hiertoe bijdroeg en 
hiervoor dan ook werd gelauwerd in hun eigen gemeente.

Foto’s: Catherine Lamont

Wist je dat...
… onlangs enkele spontane sponsors een flinke 
duit in het Sportac’86-zakje hebben gedaan?

Zo konden wij, dankzij een anonieme weldoener, 
alvast een nieuwe (rode) aanloopmat kopen voor 
tussen de fasttrack en de acro-vloer. De firma 
VERITEC (Elektrotechniek en LED) uit Zulte spon-
sorde eveneens een mooi bedrag, waarmee wij 
aan al onze acrogymnasten eenzelfde (rode) op-
warmpak konden schenken. De firma NAPATEC 
uit Zele schonk eveneens een mooi bedrag dat 
zeker goed besteed zal worden. Hiermee kunnen alvast materialen aangekocht worden voor onze kleu-
ter- en basisgroepen. Het bestuur, de trainers en onze gymnasten zijn alle sponsors alvast enorm dank-
baar!
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Carnaval bij onze Kleuters...

3de kleuter zaterdag

2de kleuter zaterdag

2de kleuter woensdag

1ste kleuter zaterdag

3de kleuter woensdag

1ste kleuter woensdag

1ste lj. zaterdag

1ste lj. woensdag
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Wine Event South AfricaTuttegemstraat 10  l  9870 Zulte

3de kleuter woensdag

1ste kleuter woensdag

1ste lj. zaterdag

1ste lj. woensdag
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Clubkampioenschap Acro

Foto’s: Eric T’Kindt-Dries Geenens-Emmeline Van Dromme
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Clubkampioenschap RS

Foto’s: Eric T’Kindt-Dries Geenens-Emmeline Van Dromme
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            Clubkampioenschap Trampoline
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            Clubkampioenschap Trampoline

Foto’s: 
Eric T’Kindt
Dries Geenens
Emmeline Van Dromme
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Clubkampioenschap TTJ

Foto’s: 
Eric T’Kindt
Dries Geenens
Emmeline Van Dromme
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Erevoorzitter en 
mevrouw 

Didier Dejaeghere
Rita De Smet 

steunen!

www.f1plus.be

WWW.ACROFOTO.BE
CHRISTIAN DEGROOTE
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Foto’s: 
Eric T’Kindt
Dries Geenens
Emmeline Van Dromme
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Clubkampioenschap Tumbling
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Onze I-gymnasten openden het  
wedstrijdseizoen op ATAC

VERSlAG VANuIT HET I1-NIVEAu

Heel wat nieuws op de acrovloer binnen ons I1-niveau! 
Twee bovenpartners uit seizoen 2018-2019 die onderpart-
ner werden, twee volledig nieuwe gezichten uit de voor-
bereidingsgroep die instroomden in de competitiegroep, 
kortom twee volledig nieuwe teams. Sinds het officiële start-
schot begin september voor seizoen 2019-2020, begonnen 
we doelgericht aan de voorbereidingen voor de eerste 
wedstrijd die in onze agenda genoteerd stond: ATAC 2019. 
Als testwedstrijd, georganiseerd door de club Artgym is 
deze wedstrijd voor vele gymnasten een perfecte voorbe-
reiding vooraleer het echte wedstrijdseizoen van start gaat 
in januari. Zo ook voor onze twee I1 trio’s die deelnamen. 

Op zondagmorgen 24 november trokken trainers Frauke 
Careelmont en Michelle Vermeersch zonder verwachtin-
gen, maar met veel stress, richting Merksem. Als eerste 
kwam ons nieuwste trio aan de beurt. Dit team wordt ge-
vormd door Marie Mahieu, Charlotte Boschmans en Yuna 
Van Parijs. Marie draaide vorig seizoen al mee in de com-
petitiewereld van de acro-sport, voor Charlotte en Yuna was 
de ATAC hun allereerste wedstrijdervaring. Na een korte 
voorbereidingsperiode stapten Marie, Charlotte en Yuna 
zelfzeker de competitievloer op. Na een stabiele oefening 
kregen we in de kiss and cry-zone een mooie score op het 
bord te zien die hen na hun oefening op de eerste plaats 
bracht. Nadat andere teams ook hele mooie oefeningen 
brachten, was de einduitslag bekend. Marie, Charlotte en 
Yuna wonnen hun eerste wedstrijd en keerden huiswaarts 
met een gouden plak om hun hals. Verder in de volgende 
competitie stonden we klaar met Team BIG. Dit team wordt 

gevormd door Benthe Van den Heede, Ineke Debilde en 
Ghita Wouters. Benthe en Ineke zagen we al enkele sei-
zoenen meedraaien in de competitiewereld, maar dan als 
bovenpartners. Op 24 november 2019 maakten ze op de 
ATAC hun debuut als onderpartners. Met heel veel stress 
stonden ze klaar om eraan te beginnen. Hun swingende oe-
fening bracht hen op een eerste plek. Ook Benthe, Ineke 
en Ghita wonnen hun eerste wedstrijd van het seizoen en 
keerden huiswaarts met een gouden medaille. Zo lieten we 
alweer eens zien wat Sportac’86 in z’n mars heeft en brach-
ten Frauke en ikzelf samen met onze gymnasten 6 gouden 
medailles mee naar Deinze.  

Trainers Michelle Vermeersch en Frauke Careelmont

VERSlAG VANuIT HET I2-NIVEAu

Zaterdag 23 november ronden we onze laatste training af 
voor de allereerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen. 
We trokken met onze gymnasten naar Merksem. Voor som-
mige gymnasten zoals Aude en Lilou was dit zeer spannend, 
want het was hun eerste acrowedstrijd. Voor anderen een 
eerste wedstrijd in hun nieuw team met een nieuwe partner, 
of een nieuwe ervaring als onderman voor Lotte. De opwar-
ming verliep vlot bij al onze teams. De gymnasten gingen 
goed om met hun stress en de sfeer tussen alle gymnasten 
zat goed. 

Eens de wedstrijd begon was het de beurt aan ons trio 
Aude Debrauwere, Tille Verhougstraete en Emma Van Den 
Berghe. Tille en Emma hebben reeds wat wedstrijden ach-

ter de rug in het I-niveau, maar voor Aude was het de al-
lereerste keer. Ze moest haar flik doorspringen, die ze nog 
maar net geleerd had, een moeilijk element voor Aude. De 
meisjes turnden een goede oefening en konden hiermee 
een derde plaats bemachtigen op hun eerste wedstrijd 
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samen. Nadien was het de beurt aan ons duo Lotte Van 
Overmeeren en lilou Hens. Voor Lilou haar allereerste wed-
strijd op de acrovloer en voor Lotte de eerste wedstrijd als 
onderman. Na een langdurige blessure van Lotte slaagden 
deze twee meisjes erin om zilver te behalen en dit op zo een 
korte tijd. Verrassend! Als laatste van team Bima (trainers 
Bieke De Keyzer en Maïté Everaert) kwam ons duo Shannon 
Van Crombrugge en Elise Verbauwhede. Beide gymnasten 
turnden reeds verschillende wedstrijden. Ook zij brachten 
een heel goede oefening met slechts enkele stressfoutjes 
en wisten hiermee in een competitie met heel wat concur-
rentie een derde plaats te behalen. Wetende dat zij op korte 
tijd nog een andere dans aanleerden, een knappe prestatie. 
Bieke en ik zijn als nieuw trainersteam heel trots op onze 
gymnasten. Wij kijken al uit naar de volgende wedstrijd.

Trainers Maïté Everaert en Bieke De Keyzer

lieke Degraeve en lotte Mortier namen deel in het I2-
niveau, in de categorie voor 9 tot 14-jarigen. Zij vormen 
sinds juni een meisjespaar en bedachten niet enkel de team-
naam LoLi, maar maakten zelfs kledij met bijpassend logo. 
Het is duidelijk dat zij het seizoen samen helemaal zien zit-
ten! Tijdens de trainingen tonen de meisjes een grote inzet 
en wilskracht. Het was dan ook afwachten wat de zenuwen 
met deze twee zouden doen. Lieke en Lotte kwamen als 

één van de eerste teams aan 
de beurt. Ze werkten gecon-
centreerd en brachten een 
mooie, stabiele oefening. 
Zowel technisch als artistiek 
hebben zij nog werkpuntjes, 
maar de eerste test hebben 
ze alvast met glans door-
staan. Lieke en Lotte moch-
ten trots de gouden medaille 
in ontvangst nemen en ston-
den op het podium met hun 
maatjes Lotte en Lilou, die 
de zilveren medaille om kre-

gen. De komende weken zullen de meiden hard werken om 
deze prestatie te proberen evenaren op de volgende wed-
strijden, te beginnen met het clubkampioenschap.
 
Trainers Sarah Lammens en Hanne Vanden Berghe           
 
De opdracht voor Fenne Debruyne en Oona Van Goey was 
heel duidelijk: voor de eerste keer hun oefening turnen met 
overtuiging en stabiliteit. Opdracht geslaagd! Fenne en 
Oona brachten hun rock en roll oefening op deze eerste 
oefenwedstrijd zonder grote fouten en werden bijgevolg 

in het I2-niveau 10-15 beloond met de gouden medaille. 
Ze wisten zowel de technische, als de artistieke juryleden te 
overtuigen en daarom kregen ze een mooie totaalscore van 
26,250 punten. Een eerste leuke wedstrijd voor dit nieuwe 
team en samen met hun mascotte Feoo gaan ze met volle 
moed hun nieuwe seizoen tegemoet.

Trainers Tom Boons en Lore Vanden Berghe         

Alsof dit alles nog niet genoeg was, wonnen we met ons 
volledige I-niveau de TEAM-beker van de competitie. Deze 
staat te blinken in de zaal en vormde de kers op de taart 
voor het eerste wedstrijdweekend van Sportac’86.
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Mooie resultaten voor onze acroteams  
op het EK in Holon (Israël)

Van 23 tot 27 oktober 2019 ging het EAGC of het Europees 
kampioenschap Acrogym voor jeugd door te Holon in 
Israël. Drie teams van Sportac’86 werden geselecteerd en 
mochten de Belgische delegatie vervoegen. Onze drie 
meisjesduo’s, Noor Careelmont & Laura Fransen, Kirsten 
De Waele & Elfi Vanbruwaene en Zoë Van Doorne & Renske 
Carlier turnden schitterende resultaten bij elkaar. 

In de categorie 11-16, met 27 deelnemers, eindigde het 
duo Zoë & Renske op een mooie tiende plaats all-around, 
met een totaal van 52.650 punten. Zij brachten eerder een 
prachtige balansoefening en kregen hiervoor 26.850 pun-
ten, een zesde plaats waardig. Hun tempo-oefening was 
iets minder afgewerkt en leverde 25.800 punten op. Goed 
voor een elfde plaats. Ons andere 11-16 duo Kirsten & Elfi 
turnde eveneens een sterke balansoefening, waarvoor zij 
beloond werden met 27.150 punten, goed voor een vijfde 
plaats. Een foutje in hun tempo-oefening bracht hen 25.950 
punten op, waarmee zij op de tiende plaats eindigden. Met 
een all-around score van 53.100 punten eindigden zij op 
de achtste plaats en mochten ze doorstoten naar de finale. 
Daar turnden zij nog eens hun balansoefening en kregen 
hiervoor 27.400 punten. Zij werden knap vierde!

In de categorie 12-18 turnde ons duo Noor & laura een 
goede tempo-oefening. Zij kregen hiervoor 26.570 pun-
ten en werden achtste. Hun prachtige balansoefening werd 
beloond met 27.100 punten, goed voor de zevende plaats. 
Met een all-around score van 53.670 punten en met een 
zevende plaats mochten zij door naar de finale. Hun com-
bined-oefening bracht 26.550 punten op, waarmee zij op 
een hele mooie zevende plaats eindigden.

Onze meisjes kunnen terugblikken op een mooi EK met 
veel nieuwe ervaringen, mooie herinneringen, knappe 
prestaties en onvergetelijke momenten. Ook onze trainers 
mogen wij hierbij absoluut niet vergeten: een grote dankje-
wel aan coaches Philippe Van Vynckt, Kaat Croubels, Sarah 
Lammens en Hanne Vanden Berghe voor hun grote inzet, 
begeleiding én vertrouwen in onze gymnasten. Dankzij hen 
konden onze meisjes stralen op dit schitterende kampioen-
schap. Uiteraard willen wij ook iedereen bedanken die onze 
meisjes steunde, aanmoedigde en vanuit het thuisfront hun 
grote avontuur via livestream meevolgde!

Anouschka Van De Walle

Foto’s: Acrofoto by Christian Degroote

Kirsten De Waele - Elfi Van Bruwaene
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Kirsten De Waele - Elfi Van Bruwaene

Zoë Van Doorne - Renske Carlier Noor Careelmont - Laura Fransen

 Nr. 2 • maart 2020 • 41 



“Trainer in de kijker…”
Naam en familienaam: Fien Lakiere

Geboortedatum: 4 juni 1996 

Ik ben gestart als skipper in het jaar: Ik gok dat dit in 2005 was.

Dit was in de club: De afdeling van Sportac’86 in Sint-Martens-Latem

Ik geef nu training in de discipline: Ropeskipping

Aan de groep: Beloften

Mijn groep telt: 15 skippers

Samenstelling van mijn groep/omschrijving: Een hele enthousiaste en ener-
gieke competitiegroep tussen 12 en 15 jaar, die bestaat uit veertien meisjes en 
één jongen.

Mijn motivatie/drijfveer is: Mooie oefeningen en recordjes zien van skippers 
die er hard voor werken. Ik heb aan veel van de beloften van nu ook training gegeven toen het nog mini’s 
waren, en het is leuk om te zien hoe ze allemaal gegroeid zijn ondertussen.

Mijn grootste sportieve verwachting: In mei een mooie demo kunnen brengen met onze groep, zodat de 
skippers later met evenveel plezier terugdenken aan hun eerste Democup-ervaring, als ik aan die van mij. 

Mijn goede raad aan skippers of gymnasten: Denk niet te snel dat iets nooit zal lukken, maar kijk liever naar 
wat je wel al allemaal hebt bijgeleerd.

Samenwerking of organisatie met andere trainers: Ik geef samen demotraining met Romi Decraene.

Ik kijk op naar/mijn grootste voorbeeld is: Charlotte Vanparys

Mijn gedane studies: Politieke wetenschappen en journalistiek

Ik heb nog andere hobby’s: Monitor bij Kazou

Mijn eigen mooiste sportieve prestaties zijn: Hier en daar een recordje of een foutloze oefening op wedstrijd.

Dit wil ik graag nog kwijt: Zelf ben ik eerder toevallig met ropeskipping begonnen, maar ik raad het iedereen 
aan. Het is een hele uitdagende sport die niet snel verveelt en je krijgt er een toffe groep skippers gratis bij!
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Oudenaardse- 
steenweg 123 
9800 Deinze

0468 22 08 06

info@sofre.be

www.sofre.be

Belegde Broodjes
Frituursnacks

Verse Soep
Salades

Verse schotels 

Verse hamburgers

Volg ons  
op facebook

weinig tijd tijdens de  
middagpauze?  

bestel voor 11.30 uur  
VIA 0468 22 08 06
OF info@sofre.be



Sportac’s Warmste Winterdorp

Zondag 15 december 2019. Er hangt een vrolijke en ge-
zellige sfeer in het Brielpaviljoen aan de jachthaven op de 
Brielmeersen. Mensen genieten van een lekker stukje taart of 
kiezen nog snel een paar kerstkaartjes uit. Kinderen spelen 
tussen de tafeltjes terwijl de ouders bijpraten met kennissen 
en vrienden. Buiten staat een tent, waar bezoekers zich kun-
nen opwarmen met een warme drank. De temperatuur stijgt 
nog wanneer het de beurt is aan “Op ’t gemakske”, die met 
hun enthousiaste covers voor extra sfeer zorgen. Er zijn onder 
andere mutsen, armbandjes en scrunchies te koop en enkele 
gelukkigen gaan naar huis met mooie tombolaprijzen. Klinkt 
als een super geslaagde namiddag, niet? En wat als ik erbij 
vertel dat dit alles georganiseerd werd voor Stichting tegen 

Kanker, in het kader van de Warmste Week? Net zoals veel 
mensen kregen we binnen de club ook te maken met kanker. 
Daarom wilden we met de Rope Skipping een warme actie 
organiseren voor Stichting tegen Kanker. Wat begon als een 
klein ideetje van Chiara Allaert (trainster competitiegroep 
mini’s), is op korte tijd uitgegroeid tot een groots evenement. 
We haalden er zelfs de krant mee en konden uiteindelijk met 
veel trots 4.093,22 euro doneren aan Stichting tegen Kanker! 
Sportac’86 is duidelijk meer dan alleen een sportclub. Nog 
eens bedankt aan iedereen die dit mee mogelijk maakte!

Fien Lakiere
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Zonneglasactie = 
50% korting*

Een zonnebril op sterkte? Dan krijg je 50% korting op 
unifocale en multifocale zonneglazen, ongeacht kleur of 
sterkte. Kom snel een kijkje nemen naar onze nieuwste 
sunnies van o.a. Simple, Ray-Ban, Marc Jacobs, Sunday 

Somewhere, Ba&sh of Komono. 

Oogmeting nodig? Maak dan heel snel en eenvoudig 
online jouw afspraak. Scan de QR-code.

Funky frames for fab
faces

Bij Frames and Faces vind je betaalbare 
designbrillen voor onbetaalbare gezichten. Geen idee 

welke montuur past bij jouw gezicht? Wij nemen je mee 
op blind date en stellen je met plezier voor aan je 

toekomstige partner-in-crime.

Openingsuren
Dinsdag tot zaterdag: 10.00 – 18.00

Gentstraat 36 | 9800 Deinze 
09/328.83.84 | info@framesandfaces.be

www.framesandfaces.be
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Trainerstraining rope skipping...  
de ideale teambuilding

Op vrijdag 8 november werd er een training georganiseerd 
voor de trainsters van de rope skipping competitiegroepen. 
Iedereen was heel enthousiast om nog eens zelf te springen, 
want voor sommigen was het toch al een aantal jaar geleden!

Voor Justien Vercamer en Kato Van Overbeke (trainsters be-
loften en skippers 15+) werden de rollen voor één keer om-
gedraaid, zij hadden een super toffe training voorbereid om 

hun trainsters eens goed te laten zweten! Het was heel leuk 
om alles nog eens uit te proberen en te zien wat we er zelf 
nog van konden. De ideale teambuilding voor onze trainers-
groep! De dagen erna had iedereen wel veel spierpijn, maar 
toch is het zeker voor herhaling vatbaar!

Ine Vandepitte

Sportac’86 organiseerde Masters  
voor skippers +15 jaar
Tijdens het weekend van 12 en 13 oktober was het een druk-
te van jewelste in Sporthal Palaestra, want Sportac’86 orga-
niseerde er de Masters voor skippers ouder dan 15 jaar. Op 
zaterdag ging de A-wedstrijd door en op zondag was het 
de beurt aan de B-skippers. Alles was tot in de puntjes ge-
regeld en de wedstrijden verliepen dankzij de vele Sportac-
vrijwilligers dan ook heel vlot! Onze skippers werden voor 
eigen publiek extra hard aangemoedigd en zetten goede 
prestaties neer. Er sneuvelden persoonlijke records en de 
supporters konden genieten van mooie oefeningen op mu-
ziek. 

Audeline De Backer, die de bronzen medaille behaalde in 
de categorie B 18+ vertelt hieronder hoe ze haar wedstrijd-
dag heeft beleefd: We moesten al vroeg aanwezig zijn in de 
Palaestra, want de wedstrijd startte om 9 uur. Eerst was het 
onderdeel speed aan de beurt en we begonnen daarbij met 
30 seconden. Iedereen van Sportac’86 had goed gespron-
gen, dus we waren zeker klaar voor het volgende onderdeel: 
3 minuten speed. Nadat iedereen klaar was met het speed-
gedeelte, konden we ons beginnen voorbereiden op onze 
freestyles. Ook dit is bij ons allemaal goed verlopen. Nu was 
het gewoon nog wachten op de prijsuitreiking. Iedereen had 
het beste van zichzelf gegeven en behaalde daardoor een 
welverdiende plaats! Nu deze wedstrijd achter de rug is, kun-
nen we ons volop focussen op de teamwedstrijd.

Audeline De Backer
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Mooie resultaten voor Zoë en Lisa op  
PK individueel 12-15 jaar

Op zaterdag 16 en zondag 17 november mochten onze be-
loften het beste van zichzelf geven in twee categorieën, op de 
B- en C-Masters in Evergem. Alle skippers deden hun uiterste 
best, met recordjes bij speed en mooie freestyles. Zoë Van 
Hulle behaalde zelfs een zilveren medaille op de B-Masters 
en Lisa De Bruyker Chabbah een mooie vijfde plaats op de 
C-Masters! Lisa beschrijft voor jullie hoe ze dit ervaren heeft.

Toen ik op zondag 17 november zo vroeg moest opstaan, 
was ik eigenlijk nog een beetje moe. Maar wanneer ik in de 
sporthal van Evergem aankwam en al mijn teamgenootjes 
zag, werd ik al een stuk actiever. We haalden onze speedtou-
wen en gingen naar de oefenzaal. Daar warmden we ons op 
voor speed en mochten we elk om beurt het veld op, om 30 
seconden speed te springen met nog vijf andere skippers. 

Nadat iedereen daarmee klaar was, gingen we naar de kleed-
kamer om uit te rusten, te eten en spelletjes te spelen. Na de 
pauze werden we één voor één uit de kleedkamer gehaald 
om ons op te warmen voor de oefeningen op muziek. Die 
moesten we dan even later vertonen aan de jury en het pu-
bliek. Daarna moest de jury de prijsuitreiking voorbereiden.

Club voor club stapten we samen het veld op en gingen we 
vol spanning zitten. Ze begonnen de namen af te roepen van 
58 naar 50, dan naar 40, dan weer verder naar 30 en zo naar 
20… Ik kon het zelf niet geloven, maar ik werd nog steeds 
niet afgeroepen. 10… Ik snapte er helemaal niets van. Toen 
was het de beurt aan nummer 6 en ik wist bijna zeker dat 

ik dat ging zijn. Maar neen...! “Nummer 5... Lisa De Bruyker 
Chabbah van Sportac’86 Deinze” klonk door de zaal. Ik ging 
vol trots rechtstaan en lachte naar iedereen, zelfs naar de 
mensen die ik niet kende. Zo trots was ik! Toen de prijsuit-
reiking gedaan was, vloog ik op mijn trainsters af om ze een 
knuffel te geven! Ja, zo’n wedstrijd is een hele lange dag, 
maar het was tot nu toe de mooiste dag van mijn leven! 

Lisa De Bruyker Chabbah
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De Sint ook op bezoek bij de mini’s en  
beloften van Rope Skipping

“Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinde-
ren…?” Ja hoor, het is de goede Sint! Omdat onze skippers 
het hele jaar door zo braaf zijn geweest, bracht de Sint hen 
een verrassingsbezoekje om dit te vieren. Hij had natuurlijk 
ook zijn gekke Piet mee, die door het dolle heen door de 
zaal begon te dansen en zelfs te springen! Natuurlijk konden 
onze skippers het veel beter dan die gekke Piet. Vervolgens 
haalde Sinterklaas zijn grote boek boven, om toch nog maar 

eens te checken of het wel waar was dat iedereen zo braaf 
was geweest. De Sint sprak vol lof over iedereen, maar haal-
de er toch terecht enkele babbelkousen uit. Tja, met al die 
meisjes bij elkaar is een babbelmomentje wel eens normaal 
zeker?

Romi Decraene

Onze skippers geven het beste van zichzelf op het 
clubkampioenschap 

Op 12 februari ging ons clubkampioenschap door. De eer-
ste wedstrijd van 2020, voor sommigen de eerste wedstrijd 
van het springseizoen en voor enkele mini’s de allereerste 
rope skippingwedstrijd ooit. Als ouders mij vragen wat het 
clubkampioenschap inhoudt, dan heb ik één antwoord klaar: 
alle competitiegymnasten en skippers van Sportac’86 die het 
beste van zichzelf geven, samen onder één dak. Het draait 
niet om de beste of de sterkste, maar om het samenzijn van 
alle Sportac’ers. Het mooiste aan het clubkampioenschap is 
de skippers samen in één grote cirkel zien opwarmen. Mini’s, 
beloften, junioren en senioren door elkaar. Aangezien de 
groepen op verschillende momenten en in verschillende za-
len trainen, zien zij elkaar enkel en alleen op evenementen. 
Het clubkampioenschap is het enige moment van het jaar dat 
de skippers elkaar zien springen. Het is hier dat onze jongere 
skippers opkijken naar de oudere skippers. Ook dit jaar was 
het een succes! Een ontspannen sfeer en heel veel lachende 
gezichten kleurden de zondagvoormiddag. 

Melanie Verstockt

Dit waren de podiumplaatsen bij de skippers:

Mini’s 8-9 jaar
1. Aurélie Vanherzeele
2. Emma Byttebier
3. Lauren Standaert
Mini’s 10 jaar
1. Rani Declercq
2. Mona Vandecasteele en Uma Herteleer
3. Luna De Vrieze en Tess Van Roy
Mini’s 11 jaar
1. Katrijn Vanherzeele
2. Geike Haerens
3. Saar Lippens en Mirte Craeynest
Beloften B-teams
1. Team Elias Ameloot: Zoë Van Hulle, Elias Ameloot, Mirthe 
Gheysen en Ine Gheysens
2. Team Nina Van Haudt: Kato Samain, Ella De Smet, Alix 
Gheysens, Nina Van Haudt en Noor Van Reybrouck
Beloften C-teams
1. Team Lisa De Bruyker Chabbah: Eline Bauwens, Ime 
Bekaert en Lisa De Bruyker Chabbah 
2. Team Lara Rogge: Amélie De Castro, Lotte Mathijs en Lara 
Rogge
15+ A-teams
1. Team Lien De Smet: Kato Van Overbeke, Lien De Smet en 
Sara Notebaert
2. Team Bente Haerens: Kara Dhondt, Fleur Detavernier, 
Bente Haerens en Keana Lievens
15+ B-teams
1. Team Loeca Desmet: Amber Allij, Audeline De Backer, 
Loeca Desmet, Charlotte Witters en Marie Tielliu
2. Team Olivia Alongi: Leonie Coppens, Olivia Alongi, Lisa 
D’Houst en Paulien Vermaerke
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10 € extra korting
bij aankoop van minimuum

75 € netto
(niet cumuleerbaar met andere acties of promoties, 1 bon per aankoop)

geldig van 15 maart tot en met 
30 april 2020
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De groep was echter niet voltallig, Margot De Wilde had last van 
plankenkoorts, Bauke Stichelbout was geveld door een long-
ontsteking en Liene Segers had last van examinitis.

In het I-niveau hadden sommige gymnasten toch wel wat stress 
en hadden op die manier heel wat streksprongen nodig om alle 
moed te verzamelen. Uiteindelijk sprong iedereen beide reek-
sen mooi door.

Proficiat aan Lilie Alies Aricks, Axelle Biebuyck en Maite Brodelet.
In het B-niveau toonden Louise Lecluyse, Fleur Vander Vennet 
en Camille Van Steenkiste hun talenten. Pechvogel van de dag 
was Hannah Logier, die uit balans kwam en naast de trampoline 
landde. Gelukkig zonder blessure.

In het A-niveau sprongen Roos Bal, Minne Bohez en Jef Van der 
Weken vlotjes hun opgelegde en hun vrije reeksen. 

Trampoline-gymnasten goed gestart op  
clubkampioenschap
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Drie gelukkige gezichtjes in het I-niveau op de eerste provin-
ciale voorronde in Dendermonde op 25/1 en 26/1. Lilie Alies 
Aricks en Maite Brodelet behaalden goud en Axelle Biebuyck 
behaalde een zilveren medaille. Ze zijn alvast klaar voor de vol-
gende wedstrijd!

In het A en B-niveau vond de eerste provinciale voorronde 
plaats in Zonhoven op 1/2 en 2/2. Er konden geen medailles 
worden behaald. Een mooie score zorgde wel voor een selectie 
voor het Vlaams of Belgisch kampioenschap. Voor Margot De 
Wilde was dit haar eerste trampoline-wedstrijd na haar overstap 
vanuit de discipline Tumbling. Margot sprong twee behoorlijke 
reeksen.

Camille Van Steenkiste was zelf verrast door haar 4de plaats 
(leeftijdscategorie 13 jaar), Hannah Logier (15-16 jaar) en Fleur 
Vander Vennet (+17 jaar) behaalden beiden een tweede plaats. 
Bauke Stichelbout (15-16 jaar) en Louise Lecluyse (+ 17 jaar) ein-
digden elk op een 10de plaats. 

Roos Bal (eerste plaats in de leeftijdscategorie 13-14 jaar) en 
Minne Bohez (tweede plaats in de leeftijdscategorie 11 jaar) 
sprongen mooie reeksen en dus ook mooie punten. Jef Van der 
Weken had jammer genoeg een off-day (6de plaats in de leef-
tijdscategorie 12 jaar). Volgende keer lukt het vast wel.

Eerste PV voor onze Trampoline-gymnastjes 
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Kantoor DEINZE 
Volhardingslaan 72 bus 1  

9800 DEINZE 
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Het clubkampioenschap Tumbling…  
een mooie start van het wedstrijdseizoen!
Wow, eindelijk was het dan zover... de eerste wedstrijd! Voor 
sommigen van ons tumbling-team wel echt de allereerste 
wedstrijd ooit of dan toch in de discipline Tumbling, maar ge-
lukkig stonden ze nu nog voor een hele lieve jury (trainsters 
Zara Lucas en Orphélie Lievens en trainer Dino Deck op de 
achtergrond). Alle gymnasten hebben getoond dat ze sinds 
het begin van dit schooljaar een opmerkelijke vooruitgang 
hebben geboekt. Hard work pays off! We zijn met een (bijna) 
hele nieuwe equipe gestart en dan is het even afwachten wat 
die eerste wedstrijd als resultaat geeft. Bij de I’tjes traden 
Eline Dejonghe, Kaat Christiaens, Lotte De Potter en Sien De 
Venter aan. Onze kleine Camille Van den Broeke mocht mee-
doen om al eens te wennen aan het verloop van een wed-
strijd. Ze hebben dat schitterend gedaan. Allen hebben ze 
nieuwe elementen getoond en zijn ze ook op mentaal vlak 
sterk vooruit gegaan. Waar er soms nog een twijfel was, werd 
nu een bevestiging “ik kan dit”. Bij de A/B-gymnasten za-
gen we Wout Paesschierssens, Maya Hoeree, Louise Van der 
Weken (voormalig acro-gymnaste), Alicia Vanheste en Anika 
De Clercq. Helaas was Emelie Vernackt gekwetst. Ook hier 
heeft iedereen zijn best gedaan om te voldoen aan de hoge 
norm van nieuwe reeksen. Hier en daar nog een foutje, maar 
dat geeft dan ook weer dat er nog groeimarge is voor de ko-
mende wedstrijden. Iedereen kent zijn werkpuntjes en daar 
werken we gezamelijk aan. Tegenslagen zijn soms niet slecht 
om een wedstrijdgymnast te prikkelen om in de toekomst 
niet dezelfde fouten te maken. Zo gaan we vooruit! Ook in 
de A/B categorie werd er getoond dat er een wil is om be-
ter te kunnen. Bij een eerste mislukking de knop kunnen om-
draaien om een tweede reeks wel goed te kunnen uitvoeren 
getuigd van volharding en wilskracht. Bij de I’tjes mocht Eline 
op het eerste schavotje plaatsnemen en bij de categorie A/B 

was de eerste plaats voor Anika De Clercq. Het mooie aan 
het clubkampioenschap is om te zien hoe ze elkaar steunen, 
aanmoedigen en motiveren. Op de “échte” wedstrijden zul-
len de gymnasten er dikwijls niet als een team kunnen staan 
(omwille van leeftijd of niveau) dus dit was een mooie start 
van het wedstrijdseizoen.
Yolanda Wouters

Sien: Vooraf had ik best veel stress. Nadien was ik wel heel blij 
met wat ik kon tonen en hoe ik het gedaan had. Het was mijn 
eerste tumblingwedstrijd, ik vond het leuk. Nu kijk ik uit naar 
de komende wedstrijden, met ook wel een beetje stress....

Eline: Ik was dit jaar toch een beetje nerveus voor het club-
kampioenschap. Ik was heel blij en trots met het goud (vorig 
jaar behaalde ik brons), maar ik leefde ook mee in de teleur-
stelling van anderen. Het was wel een goede boost voor mijn 
zelfvertrouwen. Op naar de komende wedstrijden!

Kaat: De dag voor het clubkampioenschap was ik vooral boos 
op mezelf omdat ik mijn optrek-handenstand nog niet kon. Ik 
was niet echt zenuwachtig voor de wedstrijd zelf, maar toen ik 
de Palaestra naderde begon mijn buik toch wel te kriebelen. 
Tijdens de wedstrijd had ik véél zenuwen voor mijn reeksen 
en was ik niet zenuwachtig voor mijn grondoefening. Wat wel 
raar was, want dat is wat ik het minst kan. Gelukkig verliepen 
mijn reeksen tamelijk goed. Ik was wel gespannen bij de prijs-
uitreiking. Toen ik mijn naam hoorde was ik blij. Trots ging ik 
de volgende dag naar school met mijn zilveren medaille. Ik 
vond het vooral leuk dat ik toen iets bijzonders over mezelf 
kon vertellen. Hopelijk win ik nog eens een medaille bij de 
volgende wedstrijd.   
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Heel wat medailles op de PV Tumbling te  
Dendermonde
Vier tumbling-gymnastjes hadden hun allereerste officiële 
wedstrijd. De grote sportzaal was imposant voor onze gym-
nasten en ze waren aangenaam verrast dat alle aandacht ging 
naar de disciplines Tumbling en Trampoline. Reeds om 8u45 
startte Lotte De Potter (I10) haar wedstrijd. Om 11u30 was 
het de beurt aan Sien De Venter, Kaat Christiaens en Eline 
Dejonghe (I9). Camille Van den Broeke (de jongste telg van 
Tumbling) kwam de meiden verrassen met een bezoekje om 
hen aan te moedigen! Sien en Lotte, pas in onze Tumbling-
groep, haalden meer dan verdiend brons. Eline en Kaat be-
haalden de gouden medaille.

Reactie Sien: 
“Ik vond het heel leuk. Ik zou graag de volgende keer meer 
punten halen op de trampoline.”

Reactie Eline: 
“Ik vond het leuk! Ik vond het leuk om samen met mijn vrien-

dinnen veel punten te proberen halen. Ik was super blij dat 
Kaat ook goud behaalde en Sien en Lotte brons. En… het was 
super leuk dat Camille er ook was! Tussendoor konden we 
ook een beetje samen spelen, wat op de training niet kan. Ik 
vond dat fijn met mijn vriendinnetjes!”

Reactie Kaat:
“Ik vond de zaal enorm groot. Het zag er gaaf uit! De zenu-
wen verdwenen voordat ik aan de wedstrijd begon, doordat 
ik de anderen bezig zag. De blauwe tumbling-baan sprong 
lekker en de trampoline was harder dan verwacht. Ik was hap-
py dat alles goed ging. Het was leuk dat Camille gekomen 
was. Het was wel lang wachten tot wij aan de beurt waren. 
Op het einde had ik reuzenhonger! Ik ben wel erg blij dat ik 
goud behaalde!”

Leen De Waegenaere
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Meer info? 

Of wenst u een vrijblijvende offerte?

Contacteer ons!

0475 904 783  -  Vinktstraat 23, 9800 Deinze

info@vc-sanitair.be  -  www.vc-sanitair.be

BADKAMER RENOVATIE

RENOVATIE VERWARMINGSTOESTEL

ONDERHOUD GAS- EN MAZOUTINSTALLATIES

WATERVERZACHTERS

ZONNEBOILERS
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Sportac’86 Deinze organiseert

3de Provinciale Voorronde 
Tumbling en Trampoline 

A/B-niveau

Oost-Vlaams en West-Vlaams 
Kampioenschap

28 en 29 maart 2020

Palaestra Deinze
Nog steeds vrijwilligers gezocht: vrijwilligers@sportac86.be
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Gent-Oudenaarde

Brasserie Estelle

Martelarenplein 2

9800 VINKT

T: 09 311 83 07

E: smakelijk@brasserie-estelle.be

W: brasserie-estelle.be

Sportac
Contact 3
verschijnt

medio september 2020
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Kalender

mAART 2020
02/03 - 03/03  Acro PV2  A- en B-niveau  ....................................................................................Breendonk

07/03 - 08/03 Tumbling + Trampoline PV2 A- en B-niveau ................................................................ Essen

07/03 - 08/03 RS PK teams A-niveau 15-17j en 18+j .............................................................. Oudenaarde

14/03 - 15/03 Acro PV3 I-niveau ......................................................................................................... Eeklo

14/03 - 15/03 RS Selectiewedstrijd Groot Belgisch kampioenschap 18+j ................................ Mariakerke

14/03 - 15/03 RS PK teams A-niveau 12-14j en 15-17j .............................................................. Mariakerke

14/03 - 15/03 Tumbling + Trampoline PV3  C-niveau + DMT C-niveau ...........................................Schelle

21/03 - 22/03 Tumbling + Trampoline PV3 DMT TU TRA I-niveau + DMT A- en B-niveau......... Oostende

21/03 - 22/03 TTJ PV1 A-, B- en I-niveau ....................................................................................... Stekene

28/03 - 29/03 Acro PV3 A- en B-niveau  ................................................................................................Niel

28/03 - 29/03 RS PK teams I-niveau ............................................................................................ Aartselaar

28/03 - 29/03 Tumbling + Trampoline PV3 A- en B-niveau .............................................................. Deinze

APRIL 2020
04/04 - 05/04 Acro PV4 I-niveau ..........................................................................................................Genk

25/04 - 26/04 TTJ PV3 A-, B- en I-niveau ................................................................................... Assebroek

25/04 - 26/04 Tumbling + Trampoline VK DMT TU TRA I-niveau + DMT A- en B-niveau ...........Varsenare

25/04 - 26/04  RS PK1 teams B- en C-niveau .................................................................................... Deinze

mEI 2020
01/05 - 03/05 Acro VK A, B, C en I-niveau ................................................................................ Mariakerke

01/05 - 02/05 RS PK2 teams B- en C-niveau ................................................................................. Tongerlo

01/05 - 02/05 Tumbling + Trampoline VK A- en B-niveau + synchroon ........................................... Ekeren

09/05 - 10/05 RS minidemo A- en B-niveau en democup A- en B-niveau .....................................Roeslare

09/05 - 10/05 TTJ VK A-, B- en I-niveau ............................................................................................ Lauwe

16/05 - 17/05 TTJ talentencup .......................................................................................................... Lauwe

16/05 - 17/05 Tumbling + Trampoline VK C-niveau + DMT C-niveau .......................................... Vosselaar

18/05 - 31/05 Acro WK .............................................................................................. Genève (Zwitserland)

30/05 - 31/05 Groot Belgisch kampioenschap A- en B- niveau alle disciplines .................................. Gent
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Hans Lippens | Wendy Willems
Tolpoortstraat 3 bus 2 | 9800 Deinze

Copycenter | Planafdruk | Grootformaatprint

Familiedrukwerk | Grafisch Ontwerp

Belettering | Textieldruk

Stempels | Kantoormateriaal | Inktcartridges

Kunstschilders, Teken- en Maquettemateriaal

T. 09 / 380 36 04
info@belcoprint.be

www.belcoprint.be

Hans Lippens | Wendy Willems

Vaart Linkeroever 7 A | 9800 Deinze

T. 09 / 380 36 04

Copycenter | Planafdruk | Textieldruk | Grafisch Ontwerp

Borduren | Kunstschilders- en Maquettemateriaal

info@belcoprint.be | www.belcoprint.be

Garagepoorten voor woning-
bouw en industrie

Hörmann sectionale poorten 
en kantelpoorten
Hörmann industriepoorten 
Poorten met bekleding
Automatisatie

TORCK BVBA

POORTEN & ZONWERING

Veiligheidsvoordeuren

Aluminium carports

Alle buitenzonwering
Terrasoverkappingen

Zowel renovatie als nieuwbouw
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SINDS 1964

FAMILIEBEDRIJF MET 50 JAAR ERVARING
CONCESSIEHOUDER HÖRMANN

AMBASSADOR

ONTDEK DE VELE VOORDELEN VAN VAKKUNDIG GEPLAATSTE 

POORTEN EN VEILIGHEIDSVOORDEUREN.
E3-laan 60 | 9800 DEINZE 

Tel. 09 381 66 00 | Fax 09 381 66 01 | info@torck.be

WWW.TORCK.BE

TORCK_210x73.indd   1 3/10/14   09:29

Markt 68
9800 Deinze
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WIJ ZOEKEN COLLEGA’S VOOR ONZE VERSCHILLENDE VESTIGINGEN
INPAK- EN PRODUCTIEOPERATOREN – PLOEGLEIDERS – TECHNIEKERS – INGENIEURS ...    

Potatoholic?
Kom dan lekker werken bij Agristo!

Voor onze verschillende productievestigingen zoeken we 
nieuwe collega’s. 
 
Zin om deel uit te maken van ons team? 
Dan hebben we een boeiende job voor jou.

Surf naar solliciteren.agristo.com voor meer informatie  
over onze vacatures.

Harelbeke
Wielsbeke
Nazareth


