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Beste Sportac’86-vrienden,

Het nieuwe seizoen 2019-2020 is alweer enkele maanden 
geleden gestart. We genoten nog met volle teugen na van 
onze grote show ECLECTIQUE en van de gouden medailles 
op de European Games van onze acro-gymnasten Talia De 
Troyer en Charlotte Van Royen. Samen met hun partner Britt 
Vanderdonckt zetten ze Sportac’86 Deinze op de wereldkaart. 
Van harte proficiat!!

Voor het lopende seizoen, willen we vanuit de club werken aan drie grote 
doelstellingen:

1. Meer club over de disciplines heen
Sportac’86 is een rijke en brede club waarin 5 takken van de gymnastiek beoe-
fend worden: Trampoline, Tumbling, Acrobatische gymnastiek, Toestelturnen 
jongens en Rope Skipping. We werken aan de basis met kleuters en basis-
groepen en streven naar hoge kwaliteit bij onze competitiegroepen. We willen 
deze verschillende groepen dichter bij elkaar brengen zodat Sportac’86 een 
beetje meer één grote familie wordt. Het clubkampioenschap op zondag 12 
januari 2020 moet daarvan alleszins een mooi symbool worden. Noteer deze 
datum alvast in uw agenda!

2. Werken aan de communicatie
Op het vlak van website, sociale media en andere communicatie-vormen 
scoort Sportac’86 momenteel niet goed. We willen de komende maanden 
op dit vlak een grote stap vooruit zetten. We hebben het geluk de komende 
maanden beroep te kunnen doen op een studente uit Deinze die voor haar 
Bachelorproef nieuwe initiatieven zal ontwikkelen om de huisstijl en communi-
catiekanalen van onze club te verbeteren.

3. Kwaliteit bewaken en verhogen
Stilstaan is achteruitgaan en dat kan geenszins de bedoeling zijn. Door bijko-
mende opleidingen te stimuleren en aan te bieden, willen we het niveau van 
onze sterke trainersgroep nog verhogen. We begeleiden hen ook om via goed  
voorbereide trainingen en frequente evaluatiemomenten alle gymnasten en 
skippers naar een nog hoger niveau te tillen en hen nog meer voldoening te 
geven in hun hobby.
Het belooft opnieuw een boeiend jaar te worden!!
Veel succes en plezier aan iedereen!!

Kristof Vanden Berghe
Voorzitter Sportac’86
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Bedankt Antoin, Hilde en Lieselot…

Het voorbije seizoen 2018-2019 zullen we allen herinneren 
als het seizoen van ECLECTIQUE, maar ook als het laat-
ste seizoen van onze voorzitter, Antoin De Wulf en diens 
echtgenote, Hilde Beyaert, bestuurslid. Eveneens dochter 
Lieselot nam afscheid als headcoach en trainster in onze 
ACRO discipline. Het gezin De Wulf-Beyaert was jarenlang 
actief in onze club. Het begon allemaal in 1999, met de toen 
10-jarige dochter Lieselot, die als gymnaste Toestelturnen 
meisjes van OTV Nazareth naar Sportac’86 kwam. In 2004 
werd de discipline echter stopgezet en stapte Lieselot over 
naar ACRO. Al snel werden mama en papa De Wulf meer 
en meer betrokken bij het reilen en het zeilen van de club 
en in 2009 werd Hilde gevraagd om in de Raad van Bestuur 
te komen. Haar taak was de ledenadministratie bijhouden. 
Bij elk evenement, elke wedstrijd door de club georgani-
seerd, elke turnshow waren Hilde en Antoin als vrijwillige 
medewerkers van de partij! Steeds droegen ze hun steen-
tje bij. Hildes engagement werd zelfs nog groter toen zij, 
naast bestuurslid ook lid werd van de redactieraad van 

ons clubblad “Sportac Contact”. In 2009 stopte Lieselot als 
gymnaste, maar werd zij trainster bij de ACRO discipline. 
Uiteindelijk werd Lieselot headcoach bij de ACRO. In het 
voorjaar van 2019 werd haar eerste kindje, Luiz geboren en 
betekende dit eveneens het einde van haar trainerschap. 
Nu geniet zij samen met Kevin van dit kleine wonder! In 
2014 werd Antoin, als opvolger van Didier Dejaeghere,  
gevraagd om de nieuwe voorzitter van Sportac’86 te wor-
den. Onder zijn voorzitterschap werd in 2016 turnshow 
KOBATO georganiseerd en in 2019 ECLECTIQUE. Het wa-
ren vijf mooie jaren met Antoin als voorzitter en met Hilde 
als bestuurslid, twee mensen die zich steeds voor 200 % 
hebben ingezet voor het welzijn van de club! Hilde blijft 
wél nog actief als redactielid van dit clubblad. Daarom heel 
graag een welgemeende dankjewel aan Hilde en Antoin, 
maar ook aan trainster Lieselot! We zullen jullie missen en 
wensen jullie het allerbeste toe…

Anouschka Van De Walle
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Sportac’86 met zes gymnasten  
naar EK in Israël

Zes van onze acrogymnasten wisten zich te selecteren voor 
het Europees Kampioenschap voor jeugd in Israël! In de 
week van 23 tot 27 oktober mogen de meisjes-duo’s, Noor 
Careelmont & Laura Fransen (categorie 12-18), Zoë Van 
Doorne & Renske Carlier (categorie 11-16) en Kirsten De 
Waele & Elfi Vanbruwaene (categorie 11-16) deelnemen 
aan dit kampioenschap, dat doorgaat in Holon, Tel Aviv. 

Om hun ticket voor het EK te bemachtigen, moesten de 
meisjes drie selectiewedstrijden doorlopen. Een eerste se-
lectie viel tijdens het Vlaams Kampioenschap, in het week-
end van 27 en 28 april te Mariakerke. Door de eerste en 
de tweede plaatsen te behalen, stonden de meisjes reeds 
een stapje voor op hun concurrenten. De tweede selectie-
wedstrijd was een gesloten wedstrijd in de Topsporthal op 

zaterdag 18 mei. Ook daar wisten de meisjes de eerste en 
de tweede plaatsen weg te kapen en slaagden er zo in hun 
tegenstanders al een groot stuk achter zich te laten. Een 
laatste en beslissende selectiewedstrijd werd het Belgisch 
Kampioenschap te Libramont. Onze Sportac’ers turnden 
daar één voor één voortreffelijke oefeningen en werden 
zo alle zes Belgisch kampioen! Noor & Laura behaalden in 
hun reeks een totaal van 80.620 punten voor hun drie oefe-
ningen (balans, tempo en combined) en onze teams Zoë & 
Renske en Kirsten & Elfi behaalden een ex aequo-score van 
54.500 punten voor hun balans en tempo oefeningen. Zij 
mochten dus samen het hoogste schavotje betreden! 

Anouschka Van De Walle

Familienieuws - geboortes
Op 15 maart 2019 werd Luiz geboren. Luiz is het zoontje van Kevin Caekebeke en Lieselot De Wulf, 
die vele jaren de head coach was voor onze ACRO discipline. Luiz is eveneens het eerste kleinkind van 
Antoin De Wulf, onze voorzitter tot eind mei 2019 en van meter, Hilde Beyaert, ook jarenlang bestuurs-
lid en nog steeds actief lid van onze redactieraad. We wensen de kleine Luiz, de jonge ouders en de 
fiere grootouders alle geluk toe. Van harte gefeliciteerd!
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Zara Maesele en Lisa Notebaert zetten  
punt achter hun succesvolle acrocarrière

Wanneer zijn jullie begonnen met turnen?
Zara: Ik ben begonnen met kleuterturnen en mocht op mijn 
vijfde doorschuiven naar de groep van Lena. Toen ik zeven 
jaar was mocht ik naar de discipline acro om competitie te 
doen. 

Lisa: Ik ben begonnen met turnen toen ik zeven jaar was. 
Daarvoor heb ik gedanst en atletiek gedaan. Op mijn 
twaalfde ben ik met acro begonnen.  

Hoelang hebben jullie acro gedaan?
Zara: Ik heb elf jaar acro gedaan, van mijn zeven jaar tot mijn 
achttiende. Van die elf jaar ben ik acht jaar bovenpartner en 
drie jaar onderpartner geweest. Ik ben heel blij dat ik zo-
lang bovenpartner ben kunnen blijven! Ik heb maar zeven 
verschillende partners gehad, want ik ben vaak in hetzelfde 
team blijven staan. Ik heb zes jaar samen gestaan met Bieke 
De Keyzer waarvan drie jaar duo en drie jaar trio; en toen 
Bieke stopte in 2015 heeft Lisa haar vervangen in het team 
met Dante Van Laecke en mezelf. 

Lisa: Ik heb acht jaar acro gedaan. Ik ben altijd onderpartner 
geweest. In die acht jaar heb ik heel veel verschillende part-
ners gehad, maar met Zara heb ik de meeste jaren geturnd.
Ik was heel blij dat ik Bieke mocht vervangen want Zara en 
Dante waren twee heel goede gymnasten. Ik was wel bang 
dat ik niet zo goed zou zijn als Bieke, want zij was echt een 
topgymnaste.

Hoelang hebben jullie samen in een team geturnd?
Wij hebben drie jaar samen gestaan in een team. In 2016 
waren we een trio samen met Dante, toen was Zara nog bo-
venpartner. Dat was een heel mooi jaar voor ons! We wisten 
ons, een beetje onverwacht, te kwalificeren voor het WK in 
China. Dat was echt een unieke ervaring! We konden een 
finaleplaats bemachtigen en zijn uiteindelijk zevende ge-
worden. Dat was dan ook het laatste jaar dat Zara boven-
partner was. In 2018 werden we opnieuw partners. Onze 
bovenpartner was Lotte Van Overmeeren, met wie Zara het 
seizoen ervoor een duo vormde. Ook dit was een succes-
vol jaar. We kwalificeerden ons voor het WK in eigen land 
waar we de finale behaalden en uiteindelijk zesde werden. 
Dat jaar werden we ook Belgisch Kampioen. Het jaar daarna 
bleven we samen staan als trio, maar een niveau hoger. Dus, 
we hebben drie jaar samen geturnd en het was heel fijn om 
ons acro-avontuur samen te kunnen afsluiten. 

Wat is jullie mooiste moment uit jullie acrocarrière?
Zara: Elke wedstrijd was een ervaring, maar de EK’s en WK’s 
waren toch wel de mooiste ervaringen die ik heb opgedaan. 
De vijf finaleplaatsen en de bronzen medaille zijn toch wel 
de mooiste beloningen voor de vele trainingen. 

Lisa: Er zijn heel veel mooie momenten die ik heb meege-
maakt. Ik denk dat de twee finaleplaatsen op het WK me 
toch wel het meeste zullen bijblijven. 

Zara en Lisa: Natuurlijk ook de mooie vriendschappen die 
we aan deze sport hebben overgehouden. Wij zijn niet al-
leen partners geweest, maar we zijn ook beste vriendinnen 
geworden! 

Hoe vullen jullie je tijd nu in?
Zara: Ik ben gestart met pedagogische wetenschappen aan 
UGent. Daarnaast geef ik training aan de précompetitie 
acro en aan de basisgroepen. Naast het turnen ben ik met 
een nieuwe sport gestart... schoonspringen. 

Lisa: Ik zit in mijn tweede jaar verpleegkunde en mijn school-
jaar wordt veel drukker dan vorig jaar dus mijn tijd zal snel 
gevuld zijn. Ik geef training aan de basisgroepen. Zara en ik 
hebben ons ook ingeschreven bij de oldies om onze condi-
tie een beetje op peil te houden. 

Wij hopen dat we goede trainsters zullen worden en dat we 
onze ervaringen kunnen delen met nieuwe gymnasten! Wij 
zijn “op pensioen”, het is nu aan de nieuwe generaties!

Graag zouden we ook onze trainers en de club willen be-
danken om ons tot zo een hoog niveau te brengen. Maar 
natuurlijk ook onze ouders om ons iedere keer te voeren 
naar training of wedstrijd en om de talrijke benefieten te 
organiseren! 

Zara Maesele en Lisa Notebaert 

8 •  Nr. 1 • november 2019



 Nr. 1 • november 2019 • 9 



Vlaams kampioenschap I-niveau  
op 6 april in Lommel

Het stond al een tijdje in onze agenda’s, 6 april... het Vlaams 
kampioenschap in Lommel! 

Een paar weken vooraf werd een (ondertussen legenda-
risch) whatsapp-groepje gestart met alle betrokken ouders 
en trainers. Bert, papa van Elise, regelde een hotel en res-
taurant voor iedereen die dit wou op vrijdagavond, zodat 
we niet voor dag en dauw op zaterdagmorgen zouden 
moeten vertrekken. Eens de gymnastjes goed op tijd in hun 
bedje gestoken, bleef er voor de ouders niets anders over 
dan nog een klein slaapmutsje te drinken in “room 604”. 

Na een lekker ontbijt en gewapend met onze “Sportac-
Lightpoint T-shirten” waren we met het supportersteam he-
lemaal klaar om onze zenuwen te trotseren. 

Onze I-1 teams kwamen als eerste aan de beurt. Het was 
een spannende wedstrijd. De muziek van Lotte en Emma 
startte twee keer, maar ze lieten zich niet uit het lood slaan 

en turnden een heel goeie oefening. Ze haalden een mooie 
score en mochten een bronzen medaille in ontvangst ne-
men. Hanne en Elise toonden ook hun dans- en turnkwa-
liteiten en met een stevige oefening, goed expressief ge-
danst en zonder wiebeltjes of stapjes, sprongen zij naar de 
gouden medaille.

Ons mini-trio Marie, Tille en Lieke deed het ook voortref-
felijk. Lieke had nog maar tien dagen voordien een breukje 
opgelopen in haar grote teen en ze hadden nauwelijks kun-
nen trainen in die laatste week. Met een licht aangepaste 
oefening, straalden ze op de vloer en behaalden ze de der-
de plaats. Het was nog even nagelbijten of ze deze bronzen 
plak konden vasthouden, maar het is hun gelukt. Bovendien 
was het de verjaardag van Marie en mocht ze haar tiende 
verjaardag vieren op de wedstrijdvloer met medaille! Best 
wel bijzonder.

Dan was het de beurt aan de I-2 duo’s. Oona en Arthur 
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mochten met hun leuke choreo op muziek van The B-52’s 
als eerste Sportac-team aantreden. Het was een heel over-
tuigende oefening, al had de jury wel een tijdsfoutje gezien 
in hun laatste deel. Ze kwamen op een voorlopige eerste 
plaats terecht. Even later waren Tine en Alexia aan de beurt. 
Ook zij turnden heel stevig, geen stapjes, geen wiebeltjes, 
mooi synchroon gedanst,… De jury beloonde hen met een 
score van 26.6, waarmee ze net 0.2 voor Oona en Arthur 
stonden, een heel klein verschil. Het was dan spannend 
afwachten, want er volgden nog heel wat goeie duo’s van 
andere clubs. Fenne en Feliz waren de allerlaatsten aan 
de beurt in deze competitie. We hoopten op de tribune 
op een volledig Sportac-podium. Bij opstap in het eerste 
deeltje liep het niet helemaal goed, maar ze herpakten zich 
wel voor de rest van hun oefening. Ze behaalden de vijfde 
plaats.

Wat zijn we als ouders fier op al onze doorzetters en harde 
werkers. We zijn vooral blij dat de kinderen zo’n leuke vrien-
dengroep vormen, elkaar steunen en voor elkaar suppor-
teren! 

Ook een super dikke merci aan de trainers Frauke, Michelle, 
Maïté, Lore, Hanne en Sarah. Dankzij jullie dagelijkse inzet 
op de trainingen en jullie kalmerende peptalk op de wed-
strijden kunnen de gymnasten deze mooie resultaten beha-
len. Dankjewel ook aan de juryleden die vaak verre afstan-
den afleggen en hun vrije tijd in het weekend besteden in 
een sporthal voor onze kinderen.

We mochten deze mooie dag afsluiten met een BBQ bij 
Nathalie en Filip thuis. Het werd super gezellig en de BBQ-
mannen kregen meteen ook hun diploma om als “worsten-
bakkers” aan de slag te gaan bij Eclectique! Nog eens een 
heel grote merci aan Nathalie en Filip voor hun gastvrijheid, 
het is zo leuk en belangrijk om ook als ouders een hecht 
supportersteam te vormen en zo’n feestje draagt alleen 
maar bij tot de goeie sfeer! Merci!

De ouders van I-niveau Acro
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Onze acrogymnasten keken opnieuw uit  
naar de MIAC in Portugal

Van 8 tot en met 10 maart ging tijdens de krokusvakantie 
de MIAC (Maia International Acro Cup) door. Onze gymnas-
ten reisden reeds af op dinsdag 6 maart, want op woens-
dag vonden de podiumtrainingen plaats en op donderdag 
7 maart mocht ons trio Lisa Notebaert-Zara Maesele-Lotte 
Van Overmeeren hun eerste wedstrijd reeds (heel laat op 
de avond) turnen. Daarmee werd de toon gezet. Al onze 
teams gaven het beste van zichzelf en turnden prachtige 
resultaten bij elkaar. 

Bij de 11-16 beloften wisten alle drie onze duo’s een plaats 
in de finale te bemachtigen. Na schitterende balans- en 
tempo-oefeningen in de kwalificatierondes, mochten zij in 
de finale nog eens hun balanskunsten tonen. Duo Kirsten 
De Waele-Elfi Vanbruwaene behaalde brons in de finale 
met maar liefst 26.650 punten. Zij werden echter op de 
voet gevolgd door het duo Zoë Van Doorne-Renske Carlier 
dat 26.500 punten kreeg. Het duo Xara De Groote-Mirte 
Vercauteren behaalde de achtste plaats in de finale, met 
26.200 punten. Bij de 11-16 trio’s turnde ons trio Louise Van 
Der Weken-Shannon Van Crombrugge-Benthe Van Den 
Heede in de kwalificaties 52.000 punten bij elkaar, 26.500 
voor balans en 25.500 voor tempo. 

In de categorie 12-18 hadden we drie deelnemende teams, 
die allen een finaleplaats konden bemachtigen. In deze ca-
tegorie werden de resultaten van de balans en de tempo-
oefeningen uit de kwalificatierondes samengeteld met de 

resultaten van de combined-oefening tijdens de finale. Het 
trio Amélie Beernaert-Dagmar Lammens-Zita Goffaux ein-
digde uiteindelijk op de twaalfde plaats met 76.730 pun-
ten. Het duo Noor Careelmont-Laura Fransen turnde 73.290 
punten.

In de categorie 13-19 junioren hadden we slechts één trio, 
dat ook een finaleplaats behaalde. Het trio Zara Maesele-
Lisa Notebaert-Lotte Van Overmeeren kreeg een eindscore 
van 78.300 punten en werd hiermee zesde.

In deze World Cup hadden we ook twee topsportteams 
mee, die het ook schitterend hebben gedaan. Bij de se-
nioren mocht het trio Talia De Troyer-Britt Vanderdonckt-
Charlotte Van Royen het zilver in ontvangst nemen, na een 
prachtige combined-oefening die 29.770 punten oplever-
de. Zij moesten echter het Russische team laten voorgaan. 
Het heren vier Hannes Garré-Jonas Anthoon-Robin Casse-
Noam Patel turnde een spectaculaire combined-oefening 
en mocht met 29.070 punten eveneens het tweede scha-
votje bestijgen, na de Portugezen.

Een hele dikke proficiat aan al onze gymnasten én hun trai-
ners! Zij brachten Sportac’86 Deinze nog maar eens op de 
kaart!

Anouschka Van De Walle

12 •  Nr. 1 • november 2019



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

 Nr. 1 • november 2019 • 13 



14 •  Nr. 1 • november 2019



MIAC in Portugal
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Onze acrogymnasten nemen deel aan  
Flanders International Acro Cup 

Naar jaarlijkse gewoonte reisden onze A-gymnasten en de 
Topsportgymnasten tijdens de paasvakantie op 12, 13 en 
14 april af naar “De Vrijhals” in Puurs voor de FIAC (Flanders 
International Acro Cup) en de World Cup. Met vijf duo’s, 
één trio en twee gemengde paren van Topsport namen zij 
er deel aan het internationale jongerentornooi. Twee van 
onze Topsportteams, het trio Charlotte Van Royen-Talia De 
Troyer-Britt Vanderdonckt en het heren vier van Hannes 
Garré, Jonas Anthoon, Robin Casse en Noam Patel namen 
er deel aan de World Cup. Nagenoeg alle teams behaalden 
de finale! In de categorie meisjesduo 11-16 konden alle drie 
de teams doorstoten naar de finale. Het team Kirsten De 
Waele-Elfi Vanbruwaene wist het zilver te bemachtigen met 
een score van 27.300. Zij werden op de voet gevolgd door 
het team Zoë Van Doorne-Renske Carlier, dat het brons in 
de wacht kon slepen met 27.150 punten. Het duo Xara De 
Groote-Mirte Vercauteren werd knap vijfde met 26.450 pun-
ten. 

In de categorie 12-18 turnde het meisjestrio Amélie 
Bernaert-Dagmar Lammens-Zita Goffaux een mooie com-
binatie-oefening. Zij werden hiervoor beloond met 26.400 
punten en werden zevende in de finale. Het meisjes-paar 

Alessia De Muynck-Ineke Debilde eindigde op de zesde fi-
naleplaats en kreeg 24.430 punten. In de categorie 13-19 
turnde het meisjesduo Noor Careelmont-Laura Fransen een 
mooie balansoefening die 24.750 punten opleverde en 
een tempo-oefening waarvoor het 22.800 punten kreeg. 
Onze twee gemengde Topsport teams konden doorstoten 
naar de finale, waar het duo Muka Amerlinck-Ben Goedons 
als vierde eindigde met 26.420 punten en het duo Pieter 
Everaert-Helena Heijens zesde werd met 25.100 punten, 
beiden voor hun combined oefening. Ons Topsport trio 
Charlotte-Talia-Britt, evenals ons heren vier team Hannes-
Jonas-Robin-Noam turnden beiden een schitterende fina-
leplaats in deze World Cup. De meisjes brachten een schit-
terende combined oefening, goed voor maar liefst 29.470 
punten! Zij sleepten hiermee de tweede plaats in de wacht 
en moesten énkel het Russische team laten voorgaan. Onze 
jongens turnden eveneens een spectaculaire combined oe-
fening, goed voor een prachtige score van 29.170 punten! 
Zij werden knap derde, na China en Portugal. Van harte pro-
ficiat aan al onze Sportac’86 gymnasten én hun trainers!

Anouschka Van De Walle

Oudenaardse- 
steenweg 123 
9800 Deinze

0468 22 08 06

info@sofre.be

www.sofre.be
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Verse hamburgers
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bestel voor 11.30 uur  
VIA 0468 22 08 06
OF info@sofre.be
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Flanders International 
Acro Cup  (Foto’s: Dirk Troch)
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Trainer in de kijker… 
Lieselot De Wulf 
Naam en familienaam: Lieselot De Wulf

Geboortedatum: 7 november 1989

Geboorteplaats: Gent

Ik ben gestart als gymnast in het jaar: 1992. Mijn eerste wedstrijd was 
in 1995 (als 6-jarige) in de discipline toestelturnen

Dit was in de club: OTV Nazareth

Ik gaf training in de discipline: acrobatische gymnastiek

Aan de groep: A-beloften

Mijn motivatie/drijfveer was: het beste uit de gymnasten proberen te halen maar ook ervoor zorgen dat 
de gymnasten zich goed voelden

Mijn grootste sportieve verwachting: de gymasten op zo’n hoog mogelijk niveau proberen te brengen.

Mijn goede raad aan de gymnasten: blijf volhouden ook bij moeilijke momenten.

Samenwerking of organisatie met andere trainers: bij de ene trainer verliep de samenwerking vlotter dan 
bij de andere (wat menselijk is)

Mijn gezinssituatie: partner Kevin en één kind Luiz (7 maanden oud)

Mijn gedane studies: regentaat LO

Mijn huidig beroep is: het organiseren en begeleiden van sportkampen, sportdagen, avonturenfeestjes 
en teambuildings bij Teamadventure in Deinze

Ik heb nog andere hobby’s: genieten van mijn partner en onze kleine spruit Luiz. Maar ook genieten van 
familie en vrienden en af en toe eens sporten.

Mijn eigen mooiste sportieve prestaties zijn: in 2004 gestart met Acro en een zilveren medaille behaald 
op het BK en in 2009 gestopt met wedstrijden en tevens een zilveren medaille behaald op het BK acro.

20 •  Nr. 1 • november 2019



 Nr. 1 • november 2019 • 21 



Met z’n allen naar het Double Dutch Contest

Op 30 maart 2019 was het zover… onze jaar-
lijkse uitstap naar het Double Dutch Contest 
met de rope skipping. Dit is een wedstrijd op 
hoog niveau met daarin twee verschillende 
onderdelen. Eerst moeten de teams Double 
Dutch Speed springen en daarna een oefe-
ning uitvoeren in Double Dutch gecombi-
neerd met hiphopdans. Dit gebeurt allemaal 
aan een hoog tempo, dus we verwachtten er 
heel veel van.

Mooi op tijd en vol enthousiasme zaten we 
klaar voor de spannende wedstrijd. Iedereen 
vond het zeer spectaculair, vooral de mini’s die 

dit voor de eerste keer meemaakten. We heb-
ben allemaal genoten van het spectaculaire 
aantal speedsprongen en mooie oefeningen. 
Met onze eigen favoriet in onze gedachten 
waren we benieuwd naar de winnaar, die uit-
eindelijk zeer verdiend was. Het was opnieuw 
een geslaagde editie en we kijken alweer uit 
naar volgend jaar!

Loeca Desmet

Familienieuws - overlijdens
Op 6 april 2019 is de opa van Orphélie en Noémie Lievens overleden. Orphélie is eveneens competitie-
trainster in de discipline Tumbling en Noémie kennen we als hoofdverantwoordelijke en trainster van 
onze kleutergym te Deinze. Maurice Lievens is de papa van Henk Lievens en de schoonpapa van Petra 
Vanquickelberghe, twee vrijwilligers waarop wij tot op vandaag ook nog steeds mogen rekenen. Ook 
aan hen wensen wij heel veel sterkte toe.

Op 10 april 2019 overleed de heer Bernard André Buyst, de opa van Zara Lucas. Zara is competitie-
trainster in de Tumbling discipline. Bernard is de papa van Lies Buyst en de schoonpapa van Bart Lucas, 
die zich beiden jarenlang hebben ingezet voor onze club. We wensen Zara en haar familie alle sterkte 
toe.

Op 21 augustus 2019 is André Ryngaert, de opa van Simon en Flore Timmerman, heengegaan. Simon 
en Flore zijn allebei actief in onze club als competitie trainers in de discipline Trampoline. Ook aan hen 
en hun familie wensen we heel veel sterkte toe.
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bij aankoop van minimuum
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31 december 2019
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Sportac Army op de Democup 2019  
in Dendermonde

De start van het nieuwe demojaar verliep minder vlot dan 
anders. Er waren veel blessures waardoor de trainingen niet 
optimaal verliepen. Ikzelf had besloten om dit jaar geen 
demo te doen, maar nadat Sara jammer genoeg niet meer 
kon meedoen door een blessure, besloot ik om toch nog 
maar eens mijn touwen bij elkaar te pakken. 

Op training zat de sfeer er bijna altijd wel in, maar de fou-
ten ook. We slaagden er als demoteam maar niet in om de 
hele demo met weinig fouten te doen. Tot we twee weken 
voor de wedstrijd een hele motivatiespeech kregen van ons 
trainsters. Hierdoor gingen de trainingen veel beter, waar-
door we ook een goed gevoel kregen over de Democup.

Uiteindelijk was het weekend van 11-12-13 mei daar. Het ging 
een heel druk weekend worden, want naast de Democup op 
zaterdag stonden er ook nog vier Sportac shows gepland! 
Na nog een show te springen in de voormiddag, haastten 
we ons dan ook naar Dendermonde, waar we in de late na-
middag onze demo moesten springen. Na een goede op-
warming en nog wat motiverende gesprekken waren we he-
lemaal klaar om het wedstrijdveld te betreden, met toch wel 
wat stress.

De muziek startte en we begonnen. Het eerste deel verliep 
vlekkeloos waardoor we bijna de hele zaal meekregen. Ook 
wij haalden hier zelf heel veel energie uit, waardoor we nog 
meer ons best probeerden te doen. Uiteindelijk kwamen we 
aan het einde van de demo en besefte ik dat we het echt 
goed gedaan hadden. We waren dan ook laaiend enthousi-
ast toen we van het veld kwamen!

Uiteindelijk kwam de prijsuitreiking. We kregen te horen dat 
we het zesde beste demoteam van België waren! Dit was 
voor ons een hele prestatie, want meer dan de helft van het 
team had nog nooit op een A-wedstrijd voor demo gestaan. 

Ik was dan ook superblij en fier dat ik mocht vervangen bij 
deze topdemo! 

SIR YES SIR!

Chiara Allaert

Wist je dat ...
… we sinds enkele maanden over een fASTTRACK beschikken in onze turnzaal te Deinze? De fasttrack is een 
toestel dat vooral in de tumbling discipline gebruikt wordt. Het is een handig hulpmiddel bij het inoefenen 
van nieuwe tuimelpassen, waarbij de belasting voor polsen en enkels door het sterk verend karakter minder 
groot is dan op een gewone tumblingbaan. Onze tumblers hebben hier alvast veel plezier aan beleefd… 
Maar ook onze andere gymnasten, van recrea tot competitie mogen zich uitleven op deze lange baan.
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Een eerste minidemo-ervaring

Jolien en ik startten in augustus 2018 met een groep van 4 
skippers aan een nieuwe minidemo. Alle vier nog onervaren 
in het (mini)demo circuit waren de eerste stapjes wat onze-
ker, maar toch heel enthousiast. Onze demo kreeg al snel het 
thema ‘zomer’. We zochten gepaste muziek en Jolien en ik 
staken de minidemo deel per deel in elkaar.

Na het teamkampioenschap was de minidemo zo goed als af 
en aangeleerd en kon het intensieve oefenen beginnen. De 
ene training vlotte al beter dan de andere, maar onze skip-
pers deden steeds hun uiterste best om de demo zo goed 
mogelijk uit te voeren en zo weinig mogelijk fouten te ma-
ken. We bouwden ook de nodige toonmomenten in zodat 
onze skippers leerden om de stress de baas te kunnen.

Op 4 mei 2019 was het dan eindelijk zo ver. We konden to-
nen waar we al die maanden zo hard aan gewerkt hadden. 
De demo verliep heel vlot, delen die normaal moeilijk gin-
gen, lukten en het publiek klapte enthousiast mee op onze 
zomerse muziek. We werden beloond tijdens de prijsuitrei-
king met een zevende plaats! Toch wel een straffe prestatie 
voor onze jonge skippers waar ze zeker en vast trots op mo-
gen zijn! 

Ook de andere minidemo deed het heel goed tijdens de 
A-wedstrijd. Zij werden knap derde!

Nele Maes
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Onze mini’s... kleine skippers, grote prestaties! 
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Funky frames for fab
faces

Frames and Faces is een nieuwe brillenwinkel, opgericht 
door optiek Lammerant. Bij ons 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.

Scan de QR code en ontdek de hipste brillen van o.a. Dick 
Moby, Ba&sh of Komono in ons lookbook voor 

herfst/winter 2019. 

Sunday Shopping
Een fancy frame om de feestdagen in stijl te vieren? 

Dat zal wel zijn! In december staan we ook op zondag 
voor je paraat.

Zondag 01/12 & Zondag 15/12: 
13u tot 17u

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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RS mini’s maken Plopsaland onveilig
Op 26 augustus gingen onze jongste competitieskippers 
naar Plopsaland! 

Met een gezellige bende mini’s van vorig seizoen en nieuwe 
mini’s , vertrokken we met de trein vanuit Deinze richting De 
Panne. Toen werd het al duidelijk dat iedereen er heel veel zin 
in had! De weergoden waren ons alleszins goed gezind, 30 
graden en volle zon! 

Eens aangekomen in Plopsaland, gingen we bijna meteen op 
de wildste attracties. Zelfs de jongste mini’s waagden zich aan 
spannende attracties! 

Na een lange dag met veel plezier, lekker eten, veel gelach 
en geroep gingen we terug met de trein naar huis. Zo luid als 
de mini’s waren in het doorgaan, zo stil waren ze in het terug-
keren. Iedereen was heel moe, maar ook zeker heel voldaan 
na deze supertoffe dag! 

Zo’n uitstap was dan ook de perfecte start om er opnieuw een 
topseizoen van te maken met de mini’s!

Chiara Allaert
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Sportac’ers TTJ trainen 
in Topsporthal Gent 
(Foto’s: DooRn Media)
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De beloften en 15+ skippers 
schitterden op de 

teamwedstrijden in 
maart en mei.
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Sandra Morthier stopt als trainster in  
Sint-Martens-Latem

“Zou je het zien zitten om een artikel te schrijven voor in 
ons clubblad?”... Ik schreef er al veel de afgelopen jaren, 
maar deze keer toch wel met een heel ander gevoel. Nu 
kan ik niet meer schrijven over de kleuters die vol enthousi-
asme de gymzaal binnenkomen en over de leergierigheid 
van onze basis, want nu ben ik op woensdagnamiddag niet 
meer in de sporthal van Sint-Martens-Latem. Wat toch wel 
een beetje “mijn” Latem was.

Op 7-jarige leeftijd ben ik gestart met turnen. Geen acroba-
tische gymnastiek, maar ritmische gymnastiek in een club 
in Aalter. Dit deed ik nog tot in mei 2018. Op een dag was 
er een trainster weggevallen. Men ging hulp zoeken in de 
groepen van de oudere gymnasten. Ik zag dit als een uit-
daging en werd zo op mijn veertiende hulptrainster bij de 
kleutertjes. Op mijn zestiende volgde ik de initiatorcursus 
“ritmische gymnastiek” en werd ik trainster tot in mei 2014. 
Nadien turnde ik er zelf nog tot in mei 2018 en één maand 
later studeerde ik af als kleuterleidster.

In 2017,het tweede jaar van mijn opleiding kleuterleid-
ster in Katho te Tielt (nu Vives), hing er een affiche aan de 
toen nog “Ad Valvas”-muur. Bij Sportac’86 Deinze was men 
op zoek naar trainers voor het kleuterturnen in Deinze of 
voor de afdeling in Sint-Martens-Latem. Dit leek me aan-
trekkelijk! Training geven aan kleuters deed ik reeds en 
Sportac’86 kende ik van in de (toen nog) “Gymmagazine”- 

boekjes. Dus zag ik dit als een tweede uitdaging. Op woens-
dagnamiddag waren mijn lessen meestal tijdig gedaan, 
waardoor ik net op tijd in Sint-Martens-Latem kon zijn voor 
het kleuterturnen. Beatrijs Vandewalle was er toen verant-
woordelijke en gaf er ook training. Hanne en Lore Vanden 
Berghe konden het toen al niet laten om hun kunstjes op 
de trampoline of op de mat uit te testen toen ze er moes-
ten wachten en later ook meehielpen bij de kleutertjes. Ik 
weet nog dat ik dit toen fantastisch vond, want dit zag ik 
niet in mijn Ritmiek. Ook broer Quinten turnde nog mee 
en hun jongere zus Tine waagde haar eerste turnpasjes in 
Sint-Martens-Latem. Ik begon er met één uurtje kleutertur-
nen. Na een paar jaar, werd ik ook trainster bij Basis. Dit was 
toen nog met Séverine en Céline De Jaegher en ook Jolien 
Vanderghote. Julie Vanparys was er eveneens bij. Ik herin-
ner me ook nog enkele “shows” in Sint-Martens-Latem die 
toen steeds in december plaatsvonden.

Na enkele jaren, vroeg Beatrijs me om haar taak als ver-
antwoordelijke over te nemen. Dit werd mijn volgende uit-
daging. Toen hadden we nog meerdere groepen in Sint-
Martens-Latem… de kleuters, basis 1, basis 2. Alsook nog 
een extra groep die koos voor meer uitdaging. Ik gaf toen 
training aan de kleuters en basis 1.

Er was veel interesse voor het turnen in Sint-Martens-Latem, 
waardoor we zelfs met lange wachtlijsten moesten werken. 
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Ook Femke, Silke en Anke sprongen in de bres en ook Joke 
kwam erbij. Zelfs Rani en Marie kwamen een handje toe-
steken.
Na enkele jaren werd het steeds moeilijker om trainers te 
vinden. Dit omwille van hun studies, het opbouwen van 
hun privéleven, waardoor we genoodzaakt waren ook de 
groepen in te krimpen. Zo gingen we enkel nog verder met 
kleuters en de basis 1 en 2. In 2016 mochten we voor het 
eerst, samen met alle andere Sportac’ers, deelnemen aan 
de show “Najada”. 

Later besloten Joke en Jolien Vanderghote om geen trai-
ning meer te geven en kwam Margot in de plaats. Toen wa-
ren we nog met drie: Margot, Jolien M en ikzelf. Het was 
niet altijd gemakkelijk om maar met drie trainsters les te 
geven, want wij hadden wekelijks veel toestellen te ver-
plaatsen. We hadden hierbij wel als mooi voordeel dat we 
telkens verschillende opstellingen/parcours konden ma-
ken. Plinten, banken, rekstok, palen, trampolines, valmat-
ten, balk,… 

Ik heb er vooral vele mooie, leuke momenten en herinne-
ringen aan overgehouden. Onze themalessen: Sinterklaas, 
kerst, carnaval, Pasen,… gingen nooit onopgemerkt voor-
bij en voor elke vakantie zorgden we telkens voor een hele 
grote omloop doorheen de zaal. We moesten ruim op tijd 
aanwezig zijn om alles op te stellen. Maar zalig om de kleu-
ters en ook onze gymnasten van basis er te zien op genie-

ten. Ook ons mini-optreden in mei 2018 voor de ouders 
zorgde voor leuke herinneringen, we genoten ervan!

En ja… ik had er al verschillende keren aan gedacht om te 
stoppen met training geven, maar kon het niet laten om dit 
met een show af te sluiten, dus werd Eclectique in mei 2019 
samen met Margot en Jolien M. mijn laatste turnshow.

Nu, eind september, moet ik toegeven dat mijn woensda-
gen anders verlopen. Geen “rush” meer van mijn werk naar 
huis en “vlug-vlug” naar Sint-Martens-Latem. Momenteel 
neem ik wat meer tijd op woensdagnamiddag om in 
mijn eerste kleuterklas te werken, maar er gaat nog geen 
woensdag voorbij of ik denk terug aan de mooie tijd in de 
turnzaal van Sint-Martens-Latem. Jammer dat er momen-
teel geen opvolging is om de kleuters en de gymnasten de 
eerste stapjes van de mooie turnsport bij te brengen.

Omdat het kleuterturnen blijft kriebelen, ruil ik dit jaar mijn 
klas in om enkele uurtjes kleuterturnen te geven. Leuk, 
maar na enkele lessen merkte ik op… dit is niet dezelfde 
ervaring als elke week hele enthousiaste, gemotiveerde en 
gedreven kleuters en gymnasten voor je te hebben die een 
passie hebben voor turnen. Die turnmicrobe geraak je niet 
kwijt, dit ervaar ik nu zelf.

Als afsluiter… 
DANKJEWEL aan het volledige Sportac-bestuur! Jullie 
stonden steeds achter mij!
DANKJEWEL aan Catherine! Jij stond ALTIJD voor alles pa-
raat!
DANKJEWEL aan alle trainers waarmee ik heb samenge-
werkt! 
DANKJEWEL aan alle leden voor jullie enthousiasme en 
glimlach!

Sandra Morthier
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Trainer in de kijker… 
Maaike Van den Enden
Naam en familienaam: Maaike Van den Enden

Geboortedatum: 17/11/1988

Geboorteplaats: Gent

Ik ben gestart als gymnast of skipper in het jaar: 1997

Dit was in de club: Gympic Nevele

Ik geef nu training in de discipline: Trampoline

Aan de groep: B-niveau

Mijn groep telt: 8 gymnasten tussen 11 en 18 jaar

Mijn motivatie/drijfveer is: mijn gymnasten mooie sportieve erva-
ringen geven

Mijn grootste sportieve verwachting: het beste uit elke gymnast 
halen

Mijn goede raad aan skippers of gymnasten: Love what you’re 
doing!

Samenwerking of organisatie met andere trainers: In het B-niveau 
werk ik samen met fleur, Liene en Nicolas

Ik kijk op naar/mijn grootste voorbeeld is: Paul Greaves, trainer 
van Bryony Page

Mijn gezinssituatie: mijn kat Toulouse en ik 

Mijn gedane studies: Bachelor in de Orthopedagogie

Mijn huidig beroep is: Opvoedster in een zorginternaat

Ik heb nog andere hobby’s: reizen en supporteren voor mijn broer 
die aan atletiek doet!

Mijn eigen mooiste sportieve prestaties zijn: Mijn turncarrière 
stelde niet zoveel voor, maar mijn mooiste moment is een jurymo-
ment: meegaan naar het EK in Baku, Azerbeidzjan

Dit wil ik graag nog kwijt: iets wat ik aan iedereen zou willen mee-
geven: Follow your dreams, they know the way!
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Ik ben Nicolas Deschères en 18 jaar oud. Ik turnde al sinds mijn 
vierde bij Sportac’86 Deinze. Nu, 14 jaar later stop ik als gym-
nast. Na de periode van het kleuterturnen deed ik mee aan de 
scouting en kwam ik terecht bij de groep van Lena Budayeva. 
Nadat ik daar twee jaar had geturnd, mocht ik beginnen aan 
mijn trampolinecarrière.  De eerste twee jaar trainde ik bij 
Willem-Jan Slaats (voormalig trainer bij Sportac’86) en deed 
ik nog niet mee aan wedstrijden. Later namen we deel aan de 
BOT-wedstrijden (Belgian Open Trampoline), om wat voeling te 
krijgen met de competitie. Ik kan me nog goed herinneren dat 
ik op de eerste plaats eindigde op mijn allereerste wedstrijd. 
Dat had ik toen nooit durven dromen.

Na 3 jaar BOT-competitie, besloten we om over te gaan naar de 
GYMFED wedstrijden in B-niveau. Na een jaar kwam ik terecht 
bij de groep van Simon Timmerman en veranderde er héél veel. 
Er werden veel moeilijkere sprongen aangeleerd en de disci-
pline lag nog hoger. Ik behaalde op de wedstrijden goede re-
sultaten. 

Mijn laatste 2,5 jaar trainde ik vervolgens bij Maaike Van den 
Enden en deed ik niet alleen individuele wedstrijden, maar 
ook wedstrijden in het synchroon springen, samen met Victor 
Desmet. We behaalden 2 jaar op rij de Belgische titel voor syn-
chroon in B-niveau. Ik ging ook twee keer mee op buitenlandse 
stage naar Odense (Denemarken). 

In mijn laatste jaar deed ik ook mee aan een internationale wed-
strijd “The Flower Cup”, in Aalsmeer (Nederland). Boven alle 
verwachtingen, behaalde ik daar een tweede plaats, wat een 
geweldige afsluiter was voor mijn carrière als trampolinegym-
nast. 

Nu stop ik met springen, alhoewel ik af en toe nog shows doe 
met TNT crew. Ik doe dit samen met Bram Decraene, met wie ik 
ook bij Maaike heb getraind. Ik blijf ook nog jurylid voor tram-
poline en geef ook training samen met Maaike aan de jongeren 
van de competitie B-niveau. Ik ben de club Sportac’86 Deinze, 
alsook alle trainers dankbaar voor alles wat ik heb bereikt.

Nicolas Deschères

Nicholas Deschères neemt afscheid van het  
actieve trampolinespringen
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De jongens van Team Belgium gaven  
beste van zichzelf op WK Toestelturnen in Stuttgart

Op maandag 7 oktober 2019, deden de jongens van Team 
BELGYM mee voor hun kwalificaties op het wereldkampioen-
schap in Stuttgart! Om net als de Belgische vrouwenploeg 
naar Tokio te kunnen, was een plaats in de top 12 een ver-
eiste. Het team bestond uit: Jimmy Verbaeys (Blauwput 
Omnisport en trainer Sportac’86 Deinze TTJ), Luka Van den 
Keybus (Gymteam Sint-Niklaas en trainer Sportac’86 Deinze 
TTJ), Florian Landuyt (Sportac’86 Deinze TTJ), reserve Noah 
Kuavita (Silok Deurne), Maxime Gentges (FfG) en Daan Kenis 
(Turnclub De Eik Lommel). Tijdens dit WK werden de tickets 
voor de Olympische Spelen verdeeld, maar daarnaast ston-
den ook de toestelfinales (top 8 per toestel), de teamfinales 
(top 8) en de allroundfinales (top 24) op het programma. 

Onze jongens van Team BELGYM eindigden op de achttien-
de plaats met een totaalscore van 240,360 punten. Hiermee 
konden ze jammer genoeg geen plek voor de Olympische 
Spelen in 2020 bemachtigen. Luka Van den Keybus, Jimmy 
Verbaeys en Noah Kuavita turnden allround in deze wedstrijd. 
Er werd gestart aan paard met bogen. Jimmy Verbaeys 
bracht hier een sterke oefening die goed was voor 13,200 
punten. De andere jongens kwamen ten val aan het toestel. 

Dat bracht de totaalscore na één toestel op 36,699 punten. 
Aan de ringen presteerde Maxime Gentges het best met een 
puntenscore van 13,200 punten. Aan sprong bracht Daan 
Kenis een yurchenko met 5/2 schroef. Noah Kuavita haalde 
met 14,400 punten de hoogste score aan dit toestel. Luka 
Van den Keybus haalde een score van 13,900 punten. Het 
volgende toestel was de herenbrug. Noah Kuavita haalde 
hier, net als bij sprong, de hoogste score. Aan het rek bracht 
Noah Kuavita met een triple gehoekte salto als afsprong de 
moeilijkste oefening. Noah Kuavita, Jimmy Verbaeys en Luka 
Van den Keybus brachten op dat moment de totaalscore op 
199,228 punten. Als laatste zagen we de grondoefening. Luka 
Van den Keybus haalde daar een knappe score van 14,133 
punten. Individueel zette Luka de sterkste prestatie neer. 
Spijtig genoeg kon hij geen van de 12 tickets bemachtigen 
als individuele gymnast. We kunnen besluiten dat de begin-
oefening, paard met bogen, het team meteen een moeilijke 
start bracht. Een perfect parcours zat er niet meer in. Maar 
onze topgymnasten hebben, ondanks heel wat pech en druk, 
toch het beste van zichzelf gegeven! 

Virginie Serlet

V.l.n.r. Daan Kenis, Luka Van den Keybus, Noah Kuavita, Florian Landuyt, Maxime Gentges, Jimmy Verbaeys
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Nand Van Overberghe stelt zich even voor...
Wij stellen graag een aantal nieuwe TTJ-gymnasten aan u 
voor. I-gymnast Nand Van Overberghe mag de spits afbijten.

Ik ben Nand Van Overberghe, bijna 8 jaar en woonachtig 
in Kruisem. Ik wou eigenlijk gewoon wekelijks op zaterdag 
een uurtje sporten. Zo kwam ik bij Sportac’86 Deinze terecht. 
Helaas waren de groepen reeds volzet en kon ik me niet 
meer inschrijven. Tot ik hoorde van mijn buurmeisje dat er 
een scouting was waaraan ik vorig jaar in oktober mee deed. 

Uiteindelijk werd ik geselecteerd. Na één jaar basis instap 
werd ik terug gescout en ben ik dit jaar mogen starten bij toe-
stelturnen jongens. Ik ga wekelijks twee keer trainen in Deinze 
en twee keer in de topsporthal te Gent. Het zijn drukke weken 
aangezien ik nu 9 uur per week train, maar ik doe het graag 
en kijk erg op naar de grote jongens van toestel turnen.

Nand Van Overberghe

44 •  Nr. 1 • november 2019



D
/3
1/
13

0

Fiscaliteit

CAMFISC
Grote Steenweg 131

9870 OLSENE
tel 09 243 46 60

camfisc@campe.be

FERROFISK
Kastanjelaan 4 B

9800 DEINZE
tel 09 243 46 64

ferrofisk@campe.be

Kantoor Campe
Grote Steenweg 131

9870 OLSENE
tel 09 243 46 60

campe.nv@campe.be

Kantoor Van Hove
Dorpsstraat 71

9870 MACHELEN
tel 09 380 04 86

stan.vanhove@skynet.be

Boekhouding
Bedrijfsadvies

Verzekeringen voor
Zelfstandigen en KMO’s

Particulieren

 Nr. 1 • november 2019 • 45 



Sam D’hoop (trainer TTJ) pakt nipt naast  
podium op wereldbeker Tumbling in Valladolid

Sam D’Hoop , trainer bij Sportac’86 Deinze in de discipline 
TTJ en actief als tumbler bij Turnkring Oostakker, wist zich be-
gin oktober te kwalificeren voor het WK in Tokio. Met twee 
knappe reeksen behaalde hij op zijn eerste World Cup fina-
le als senior in Valladolid, een totaal van 71.200 punten en 
eindigde hij op een schitterende vierde plaats! Nooit eerder 
presteerde een Belgische tumblinggymnast bij de manen 
beter! Sam trok naar de World Cup in Valladolid in de hoop 
zich te selecteren voor het komende WK in Tokio, meer niet. 
Hij zette alles op alles en trainde de hele vakantie door om 
op deze wereldbekerwedstrijd te tonen dat hij een plekje op 
dat WK verdient. Dat hij de finale zou halen was echter verras-
send! Sam toonde in Spanje, als één van de jongste deelne-
mers, dat hij aanleunt bij de wereldtop!

Eind november wil hij in Tokio, een ticket voor de World 
Games proberen binnen halen voor ons land. Dat zou een 
unicum zijn!

Wij wensen Sam veel succes toe!

Tony Van Doorne
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Erevoorzitter en 
mevrouw 

Didier Dejaeghere
Rita De Smet 

steunen!

www.f1plus.be

Wist je dat ...
... Sportac’86 dit jaar investeert in een dubbele minitram-
poline? Springen op de dubbele minitrampoline, ook 
wel DMT genoemd, vraagt durf, coördinatie en perfectie. 
Benieuwd of dit ook iets voor jou is? Bekijk dan eens de 
you-tube filmpjes van Joris of Wannes Geens!

 
Op de foto : 
Joris Geens  - Gymnastics World Championships
 Trampoline 2017 in Sofia (Bulgarije)
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Het nieuwe tumblingseizoen werd stevig ingezet! op zaterdag 28 septem-
ber kwamen de trainers en gymnasten samen voor een teamactiviteit bij 
Teamadventure in het provinciaal domein De Brielmeersen.
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Tumblinggymnasten blikken terug op  
geslaagde stage in Loulé (Portugal)

Begin augustus zijn we met de tumblinggymnasten van 
Sportac’86 naar Loulé (Portugal) vertrokken voor een weekje 
tumblingstage onder leiding van Daisy Zwanckaert en Maaike 
Van Den Enden.

We sliepen in een schoolgebouw op ongeveer 10 minuten 
wandelen van de sporthal.

De trainingen werden gegeven door onze eigen trainster 
Daisy maar ook door Luk Goris, trainer van onze nationale 
tumblingtrots Tachina Peeters. Naast de trampolinehal was 
de tumblingzaal met een airtrack, een fasttrack en “guess 
what”… een tumblingbaan! 

We hadden specifieke training op onze eindsprongen en dan 
weer een training meer gericht op onze reekssprongen zo-
als flikflak en temposalto’s. Gelukkig was er in de buurt van 
de sporthal ook een zwembad zodat we na de training een 
duikje konden nemen. We gingen ook een namiddag naar 
een waterpretpark en deden een uitstapje naar het strand. 
Veel avondactiviteit was niet aan de orde na zo’n drukke dag. 
Na het avondeten was het altijd al snel bedtijd voor de klein-
sten terwijl de vier oudere gymnasten zich dan buiten nog 
wat rustig mochten bezighouden. 

Wat het eten betreft, geen hoogvlieger! Daarom waren 
we heel blij dat trainer Luk ons uitdaagde om een nieuwe 
sprong of reeks te doen met als tegenprestatie een etentje 
bij McDonald’s!

Yes! Luk verslagen en wij hadden hamburgers en frietjes!

Als afsluiter van de stage was er een teamchallenge met alle 
deelnemers van de stage. Zo moesten we ons opsplitsen in 
groepen gemengd met de andere gymnasten van verschil-
lende nationaliteiten en ook de trampolinespringers. 

‘s Avonds was er dan een feestje met BBQ en als nagerecht 
waren er wafels met Nutella. 

Na een zeer korte nacht moesten we vertrekken om heel 
vroeg onze vlucht te halen richting België. 

We kunnen met veel plezier terugblikken naar een week van 
hard trainen afgewisseld met zon, zee, strand en zwembad-
pret. 

Hartelijk dank aan Maaike en Daisy voor de goede begelei-
ding en de toffe week!

V.l.n.r. Margot De Wilde - Daisy Zwanckaert - Anika De Clercq - Marie Vanderlinden - Aurélie Peirs - Jennifer Van Crombrugge 
- Alicia Vanheste - Clara Lily Lootens
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Onze tumblers behaalden mooie resultaten  
op Vlaams kampioenschap 

In het weekend van 27 en 28 april vond in Brugge het Vlaams 
Kampioenschap Tumbling plaats. Op zaterdag was het de 
beurt aan Aurelie Peirs (B-17 jaar meisjes), Alicia Vanheste 
(B-15jaar meisjes) en Marie Vanderlinden (A-11 jaar meisjes). 
Ze waren klaar om het beste van zichzelf te geven.

Aurelie beet de spits af en deed het heel goed. Ze behaalde 
een mooie bronzen medaille. Nadien was het de beurt aan 
Alicia. Ze had nog wat foutjes in haar reeks en sprong naar 
een 11e plaats. Marie sloot vandaag de dag af met twee goe-
de reeksen en werd mooi 9de.

Op zondag was het de beurt aan Anika De Clercq (A-13-14 
jaar meisjes). Ze had veel last van de zenuwen, maar kon ze 
tijdens de opwarming wel te baas. Ze liet mooie reeksen zien 
dus ze kon met een goed gevoel beginnen aan haar wedstrijd. 
Tijdens de wedstrijd ging het echter toch nog mis in haar eer-
ste reeks. Gelukkig kon ze haar wedstrijd afsluiten met een 
mooie dubbel bol tot op haar voeten. We zijn terug een erva-
ring rijker en op nu naar het Belgisch Kampioenschap.

Daisy Zwanckaert

Onze tumblers behaalden mooie resultaten  
op Vlaams kampioenschap 

In het weekend van 27 en 28 april vond in Brugge het Vlaams 
Kampioenschap Tumbling plaats. Op zaterdag was het de 
beurt aan Aurelie Peirs (B-17 jaar meisjes), Alicia Vanheste 
(B-15jaar meisjes) en Marie Vanderlinden (A-11 jaar meisjes). 
Ze waren klaar om het beste van zichzelf te geven.

Aurelie beet de spits af en deed het heel goed. Ze behaalde 
een mooie bronzen medaille. Nadien was het de beurt aan 
Alicia. Ze had nog wat foutjes in haar reeks en sprong naar 
een 11e plaats. Marie sloot vandaag de dag af met twee goe-
de reeksen en werd mooi 9de.

Op zondag was het de beurt aan Anika De Clercq (A-13-14 
jaar meisjes). Ze had veel last van de zenuwen, maar kon ze 
tijdens de opwarming wel te baas. Ze liet mooie reeksen zien 
dus ze kon met een goed gevoel beginnen aan haar wedstrijd. 
Tijdens de wedstrijd ging het echter toch nog mis in haar eer-
ste reeks. Gelukkig kon ze haar wedstrijd afsluiten met een 
mooie dubbel bol tot op haar voeten. We zijn terug een erva-
ring rijker en op nu naar het Belgisch Kampioenschap.

Daisy Zwanckaert
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Ronse leeft... (1) 
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Ronse leeft... (2) 
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Tweemaal goud en één keer zilver voor Talia,  
Charlotte en Britt op de European Games in Minsk!

Eind juni vertrokken Talia De Troyer, Britt Vanderdonckt en 
Charlotte Van Royen (foto’s op voorgaande 2 pagina’s) vol 
zelfvertrouwen naar Minsk om daar deel te nemen aan de 
2nd European Games met als doel drie keer een podium-
plaats te behalen. Vrij ambitieus en niet zo evident voor 
een jong team dat nog maar net deelnam aan het senioren 
circuit en wetende dat hun grootste concurrenten wel al 
enige tijd meedraaien. 

Eén dag later dan het trio vertrok ik, samen met de mama 
van Britt, ook naar Minsk met in onze valies de nodige 
Belgische attributen om hen aan te moedigen tijdens de 
wedstrijd. Eenmaal gearriveerd in Minsk en toegekomen in 
het hotel, was het voor ons al vrij duidelijk dat dit niet zo-
maar een wedstrijd was maar eerder een groot evenement. 
Overal waren mensen van verschillende nationaliteiten 
aanwezig met de nodige vlaggen en aangepaste outfits. Er 
waren overal aparte dorpjes gecreëerd waar verschillende 
wedstrijden te volgen waren op grote schermen en waar 
men tegelijkertijd een hapje en een drankje (of paar drank-
jes) kon nuttigen. De sfeer in het oude en nieuwe centrum 
samen met het mooie weer waren perfect. 

Wedstrijd 1... Balansoefening. 
De wedstrijdzaal begon zich te vullen. De zenuwen kregen 
de bovenhand. Team na team kregen we mooie oefenin-
gen te zien. Het niveau lag hoog. Toen was het tijd aan Talia, 
Britt en Charlotte. Ze kwamen uit de tunnel en voor mij was 
het duidelijk dat ze heel gefocust en vol zelfvertrouwen de 
mat opstapten. Ze zaten in hun eigen bubbel en hadden 
maar 1 doel een mooie oefening brengen. De zenuwen 
gierden door mijn keel, de spanning was enorm, het pu-
bliek enthousiast. Ze hadden hun doel bereikt... ZILVEREN 
medaille! Er was wat ontgoocheling van hun gezicht af 
te lezen omdat ze beseften dat de gouden medaille heel 
dichtbij was. 

Wedstrijd 2... Tempo-oefening.  
Ik weet niet hoe het op dat moment bij de meisjes zat, maar 
mijn zenuwen stonden op springen. Ze hadden door het ge-

weldige resultaat van hun balansoefening de lat heel hoog 
gelegd. Opnieuw was het hun beurt en opnieuw zagen ze 
er heel gefocust uit. De mensen in de zaal waren uitbundig 
en het ondenkbare  gebeurde... GOUDEN medaille! Britt 
haar mama en ikzelf gingen compleet uit de bol. Zo hard 
zelfs dat de afgevaardigden van het BOIC dachten dat er 
een hele meute Belgen in de zaal zat. Zij waren vol lof over 
onze meisjes, mede omdat blijkbaar het BOIC geen enkele 
verwachtingen had voor het Acro team. In hun ogen, een 
jong onervaren senior team, dat het moest opnemen tegen 
sterke teams met meer ervaring. Terug in het hotel bleek 
hoeveel mediabelangstelling er plots was in België. De 
berichten en telefoons hielden niet op. Het leek alsof mijn 
gsm elk moment kon ontploffen. Die avond hebben Britt 
haar mama en ikzelf voorzichtig toch een beetje gevierd. 
We waren fier en trots, maar wisten dat de verwachtingen 
nu nog hoger lagen en er de volgende dag nog een oefe-
ning op hen stond te wachten. 

Wedstrijd 3... Combined oefening. 
Alweer een dag vol spanning en stress. Er spookte van 
alles door mijn hoofd. Kunnen ze omgaan met de druk? 
Hebben ze vertrouwen in elkaar? Hebben ze stress? Al mijn 
zorgen waren niet nodig. Vanaf de eerste noot hadden ze 
het publiek direct mee met hun opzwepende choreogra-
fie. De delen en de dans werden perfect uitgevoerd. Ze 
straalden op de mat. Ze zagen er blij en gelukkig uit, maar 
ook enorm gefocust. Vastberaden om opnieuw te scoren 
en het thuisfront blij te maken en dat deden ze... GOUDEN 
medaille! Wat waren ze blij! Wat waren Sergey en Irina blij! 
Hier hadden ze samen zo hard voor gewerkt! Zelf heb ik, 
na de nodige tranen van geluk en blijheid, samen met Britt 
haar mama een flesje gekraakt in onze hotelkamer en na-
dien een stapje gezet in het bruisende Minsk.   

En nu… voetjes terug op de grond en hard werken voor het 
volgende European Championship in Holon, Israël.

Nancy Cornelis (mama Talia De Troyer)

Wist je dat ...
... we sinds kort over enkele nieuwe redactieleden beschikken? Voor de discipline TTJ mochten we vorig seizoen Virginie 
Serlet verwelkomen, de mama van Mathis Deloof. Voor Tumbling is Leen De Waegenaere de verantwoordelijke. Leen 
is de mama van tumbler Kaat Christiaens. Conny Rommens, de mama van Bauke Stichelbout, zal zich engageren voor 
onze discipline TRA en bij RS mogen we fien Lakiere (trainster) verwelkomen als nieuw redactielid. Wie dus artikels 
heeft over de eigen discipline, kan voortaan bij deze mensen terecht. We wensen onze nieuwe redactieleden heel veel 
plezier toe en bedanken hen alvast voor hun inzet! Maar ook graag een woord van dank aan de redactieleden die de 
groep hebben verlaten. Carine Mestdagh (RS) en Annelies Vande Vyvere (TRA) hebben zich vele seizoenen ingezet en 
zorgden steeds voor mooie artikels en foto’s. Bij deze… dankjewel Carine en Annelies!

56 •  Nr. 1 • november 2019



Talia De Troyer 
Charlotte Van Royen 
Britt Vanderdonckt 

Copyright Gymfed
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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

-   Fotoshoots (outdoor & studio)

-   Eventfotografie / Communie & lentefeest

-   Aftermovies & allround videomontage

-   Muziek op uw event

-   Ontwerp flyers / affiches & logo’s

-   Allround grafisch ontwerp

Copyright Gymfed
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Kalender

oktober 2019
05/10 - 06/10 RS PK1 individueel A- en B niveau 15+ ................................................................. Aartselaar

12/10 - 13/10 RS PK2 individueel A- en B niveau 15+ ......................................................................  Deinze

19/10 - 20/10 Kaderweekend alle disciplines ......................................................................................  Gent

24/10 - 27/10 Acro European Age Group Competition ..........................................................Holon - Israël

30/10 - 03/11 Acro European Championships .........................................................................Holon - Israël

November 2019
09/11 - 10/11 Rs Pk1 Individueel A-, B-, En C-Niveau 12 - 14 Jaar ...........................................Wuustwezel

16/11 - 17/11 Rs Pk2 Individueel A-, B-, En C-Niveau 12 - 14 Jaar ................................................ Ertvelde

23/11 Rs Bk Individueel ....................................................................................................Oostende

december 2019
14/12 - 15/12 Gymgala  .............................................................................................................  Antwerpen

JANUArI 2020
12/01 Clubkampioenschap Acro, AGH, Trampoline, Tumbling, RS .....................................  Deinze

18/01 - 19/01 Tumbling + Trampoline PV1 C-niveau + DMT C-niveau ...........................................  Knokke

25/01 - 26/01 Tumbling + Trampoline PV1 DMT TU TRA I-niveau + 

 DMT A- en B-niveau .................................................................. Sint-Gillis-bij-Dendermonde

FebrUArI 2020
01/02 - 02/02 Acro PV1 C- en I-niveau  ...............................................................................................  Alken

01/02 - 02/02 Tumbling + Trampoline PV1 A- en B-niveau........................................................... Zonhoven

08/02 - 09/02 Acro PV1 A- en B-niveau  .............................................................................................. Bazel

08/02 - 09/02 RS PK1 individueel I-niveau .................................................................................. Boutersem

08/02 - 09/02 Tumbling + Trampoline PV2 C-niveau + DMY C-niveau ................................................ Erpe

15/02 - 16/02 Tumbling + Trampoline PV2 DMT TU TRA I-niveau + DMT A- en B-niveau ........... Hulshout

16/02 RS PK2 individueel I-niveau ......................................................  Sint-Gillis-bij-Dendermonde

22/02 - 23/02 Acro PV2 C- en I-niveau  .................................................................................................. Lille

29/02 Acro PV2 A- en B-niveau  ..................................................................................... Breendonk

mAArt 2020
01/03 Acro PV2 A- en B-niveau  .................................................................................... Breendonk

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

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

60 •  Nr. 1 • november 2019



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

Copycenter 

Familiedrukwerk 

Belettering 

Stempels 

Kunstschilders, Teken- en Maquettemateriaal

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
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Met dank aan onze adverteerders

Agristo .......................................................... C4

BelCoPrint .................................................... 61

Belfius ........................................................... 39

Bistro Marron ............................................... 7

Brasserie Estelle .......................................... 59

Camping Rodeo .......................................... 29

Chloé’s .......................................................... 61

Coiffure M .................................................... 39

Corgas .......................................................... 39

Del-Sport  ..................................................... 39

De Waele ..................................................... 39

Delhaize (Geert en Nadia) ......................... 59

Dematra NV ................................................. 45

Didier Dejaeghere - Ere-voorzitter ........... 47

Drankencentrale Allaert ............................. 27

DOORN Media ............................................ 59

Drukkerij De Maertelaere .......................... 7

D & D Vercamer .......................................... 39

Esso Station ................................................. 7

F1 PLUS ........................................................ 47

Garage De Prins Toyota .............................. 43

Garage Opel Dhont .................................... C3

Gregory Van Houtte .................................... 7

Hildes Kaasboetiek ..................................... 39

Lieven Everaert Verhuizingen .................... 27

LightPoint ..................................................... 59

Mady BVBA .................................................. 7

Martieline ..................................................... 39

Manolito Van Crombrugge ........................ 13

MDC Interieur .............................................. 13

Optiek Lammerant ...................................... 29

Parfumerie Craeymeersch ......................... 23

Play ............................................................... 21

Sofré Frituur- en Eethuis .............................  17

‘t Soethuys ................................................... 41

‘t Stramien .................................................... 61

The Ponderosa BVBA.................................. 7

Torck Poorten ............................................... 61

Veritec .......................................................... 47

Verzekeringen Johan Desmet ................... C2

Vishandel Dedeystere ................................ 7

Zakenkantoor Camfisc ................................ 45





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




