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Eetfestijn Gymna (22/11/2015) 

We beginnen deze nieuwsbrief met wat toch wel een 1e hoogtepuntje van ons 
jubileumjaar was: ons eetfestijn, waar we meer dan 200 
leden en ex-leden, trainers en ex-trainers feestelijk 
mochten verwelkomen. Tijdens de receptie blikte onze 
voorzitster Sabina trots terug op de mooie geschiedenis van 
onze club, waarvan zij 25 jaar geleden aan de wieg stond. 
We onthulden er eveneens ons nieuwe T-shirt, ontworpen 
door 2 van onze leden, Sien De Waele en (de mama van) 
Lise Bouckaert. En om de feestelijkheden af te sluiten 

kregen onze trainers hun nieuwe trui overhandigd –u moet maar eens dichterbij gaan kijken om 
de tekst te lezen; die is hen op het lijf geschreven…  Als dat geen spetterend begin van ons jubileumjaar was!  

Gymgala (19/12/2015) 

Het was alweer 2 jaar geleden, en dus keken de echte gymfans er al enorm naar uit: het Gymgala in Antwerpen. De 
Lotto Arena zat vol, en de gymfans hadden er zin in  –ook de delegatie van Gymna Landegem. Ook dit jaar zagen 
we weer heel wat gymtalent van eigen bodem aan het werk –de Belgische trampolinetopper Loic Lenoir gaf het 

beste van zichzelf en de groepsoefening van de acro-
topsportgymnasten was adembenemend van begin tot 
einde. En uiteraard was er ook weer spektakel van het 
hoogste internationale niveau: de mannen van Showproject 
brachten een originele combinatie van trampoline en 
herenbrug, en het Duo Vanegas maakten het muisstil in de 
zaal met hun ijzingwekkende  ‘Wheel of Death’-act waarbij ze 
metershoog op ronddraaiende wielen balanceerden… De 
9000 gymfans konden er maar niet genoeg van krijgen… en 

komen graag volgend jaar terug! 

Corendon Spaaractie: doe mee! 

Na het succes van de Delhaize-actie 
vorig jaar, en onder het motto “alle 
beetjes helpen”, doet Gymna Landegem 
dit keer mee aan de sponsoractie van 
Corendon.be. Hiermee kunnen we als 

club een mooi sponsorbedrag winnen om de club te steunen. Het enige wat we van jullie vragen is om vanaf 18 
januari op onze club te stemmen, via http://www.corendon.be/sponsoractie: de clubs met de meeste stemmen 
winnen deze sponsoractie. Deelt u dit met vrienden en familie? Wie weet slepen we zo wel de overwinning in de 
wacht, en kunnen we extra turnmateriaal aankopen voor uw kinderen! 

http://www.corendon.be/sponsoractie


GYMNA LANDEGEM        ***       GYMNA LANDEGEM       ***         GYMNA LANDEGEM        ***       GYMNA LANDEGEM 
 

Oost-Vlaams Kampioenschap C-niveau (16-17/01/2016) 

De eerste wedstrijd voor onze C-gymnasten is inmiddels achter de rug –en het was 
meteen het Oost-Vlaams kampioenschap!! En zowel op de dubbele mini-trampoline 
als op de grote trampoline sprokkelden ze schitterende resultaten bijeen. Op de DMT 
waren alle hoogste ereplaatsen van het Oost-Vlaams Kampioenschap voor Gymna-
springers, en hadden we maar liefst 4 Oost-Vlaamse kampioenen: Lotte, Finn, Heike 
en Hanne. Daarnaast waren ook een heleboel mooie ereplaatsen weggelegd voor 
onze gymnasten: een zilveren medaille voor Sien, Manon DR en Sarah, en een bronzen plak voor Ielke. 

Ook op de (soms gevreesde) trampoline alleen maar mooie resultaten. Bij de 
jongste meisjes sprong Leentje zich naar zilver, en bij de meisjes 12 jaar was het 
goud voor Sien en het brons voor Lotte. Bij de jongens 12 jaar mochten Tijl en 
Finn het onder elkaar uitvechten … en Finn won. Bij de meisjes 13-14 jaar sprong 
Heike zich naar een mooie 3e plaats, terwijl Manon DR en Febe net naast het 
podium vielen. Lisa sleepte goud in de wacht bij de meisjes 15-16 jaar, en Hanne 
en Sarah haalden goud en brons bij de 17+’ers. Dat zijn heel wat mooie resultaten 
voor wat de 1e wedstrijd van het seizoen was. Dat smaakt naar meer!! 

 

Oproep 1 : Vrijwilligers gezocht! 

Zoals altijd kunnen wij uw helpende handen 
goed gebruiken op onze evenementen. Als u zich 
geroepen voelt om ons een handje toe te steken 
op het turnfeest, bij de opbouw van het podium, 
bij de bediening in de bar of bij het naaien van 
de kleren voor uw kinderen, dan mag u zich altijd 
melden bij één van onze bestuursleden –wij 
vinden vast en zeker een taakje voor u!    
 

Gediplomeerde lesgevers  

Zoals u intussen wel weet, investeren 
wij graag in een degelijke opleiding 
voor onze lesgevers. Nadat 5 trainers 
al hun initiatordiploma haalden 
(Sarah S, Elle, Barbara, Justine en 
Tuur), zijn de nieuwste 

‘afgestudeerden’ in onze rangen nu Hanne, Jolien, Jelle, Barbara, 
Sarah S.; zij vervoegen hiermee Ellen, Sabina en Tessa als 
gediplomeerde Multimove-coaches. Uw kleuters kunnen er 
alleen maar wel bij varen; proficiat, allemaal! 

Oproep 2: Wol gezocht! 

Voor één van onze oefeningen op het turnfeest zijn we op zoek naar witte of lichtblauwe wol. Als je dus nog ergens 
een bolletje wol ‘op overschot’ liggen heeft dan mag je dat altijd afgeven aan Sabina of aan één van de lesgevers; 
alles is welkom, en wij danken u alvast! 

 


