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Voorwoord

Gent-Oudenaarde

Beste SPORTAC86-vrienden,

We zijn trots u vandaag via dit clubblad bij de start van het nieuwe seizoen enkele belangrijke nieuwigheden in onze club te mogen 
voorstellen.

Het afgelopen seizoen was voor veel verenigingen een heel moeilijk jaar, ook voor SPORTAC86. Het was een beetje overleven…. 
Dankzij de creatieve inzet van veel trainers hebben we toch heel wat trainingen kunnen laten doorgaan, vooral voor onze -12-jarigen. 
Voor de +12-jarigen was het heel wat moeilijker.

Maar dat wil niet zeggen dat we hebben stilgezeten!

Onze club heeft voortaan een nieuw en fris logo en een nieuwe website. Er werden nieuwe clubtrainings gemaakt die onze compe-
titiegymnasten en -skippers op de wedstrijden van het komend seizoen zullen kunnen dragen. We bekijken de mogelijkheid om ook 
onze recreatieve leden de kans te bieden zo’n clubtraining aan te schaffen. Meer achtergrond bij de keuze van dit nieuwe logo lees 
je in dit nummer. Met grote dank aan Anouk Pattoor uit Deinze voor het ontwerp ervan!

Daarnaast hebben we onze clubstructuur aangepast. Hierbij willen we nog meer aandacht geven aan de kwalitatieve voorbereiding 
in onze kleuter- en basisgroepen. Kinderen die recreatief aan gymnastiek en rope skipping willen doen, krijgen zo nog meer moge-
lijkheden. Kinderen die later willen doorgroeien naar een competitiediscipline willen we zo nog beter voorbereiden.

Mooie fundamenten om het nieuwe seizoen mee te starten! We zijn blij dat jullie verder deel uitmaken van de toffe SPORTAC86-familie.

Sta me toe af te ronden met een eresaluut aan twee mensen die de voorbije maanden overleden zijn. Als schepen van sport was 
Norbert De Mey overal aanwezig en heeft belangrijke investeringen in infrastructuur en materiaal mogelijk gemaakt voor onze club. 
We verloren ook André Vandewalle: mede-oprichter van onze club en nog steeds lid van de redactieraad van dit clubblad. Elk op 
hun manier hebben ze de club door heel veel inzet en engagement veel bijgebracht. In dit nummer leest u hierover nog meer. We 
zijn heel dankbaar en erkentelijk.

Kristof Vanden Berghe
Voorzitter SPORTAC86 SPORTAC86

S p o r t a c C o n t a c t
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Beste ouders,

Zoals jullie al vastgesteld hebben, is er heel wat bedrijvigheid in onze turnzaal. Gymnasten komen 
en gaan… en dit meerdere keren per dag. Daarom vonden we het nodig om eens na te denken 
over een manier waarop het allemaal veiliger en efficiënter kan verlopen, zonder bepaalde trai-
ningsgroepen te storen tijdens de trainingen. Aansluitend op de trainingen van de kleuters en basis 
(of tijdens) volgen de competitiegroepen, wat voor een grote overrompeling zorgt in de turnhal. 
Mogen wij daarom vriendelijk, maar toch met aandrang vragen om volgende afspraken na te le-
ven? Alle gymnasten (zowel recrea, als competitie) volgen eenzelfde weg naar en uit de turnhal! 
(zie hieronder)

afspraken i.v.m. het 
gebruik van de zaal en 

kleedkamer 
afdeling palaestra

catherine rotsaert
Sportcoördinator

Al de gymnasten vanaf het eerste leerjaar komen zelf-
standig naar de turnzaal, de kleuters worden begeleid 
zoals hieronder beschreven.

Concreet betekent dit voor ALLE gymnasten en voor de 
ouders van de kleuters op woensdag en zaterdag:

1. Kom binnen via de hoofdingang van de Palaestra en 
sla onmiddellijk rechts de gang in die leidt naar alle 
kleedkamers. (groene weg op het plan).

2. Kleed je om in de laatste kleedkamer, de 
SPORTAC86-kleedkamer (nr. 6) en neem alles mee. 
Breng geen waardevolle voorwerpen mee.

3. Vervolg je weg via die gang naar de turnhal (weg op 
het plan).

4. Deponeer je sportzak/boekentas/schoenen in de 
daartoe voorziene WITTE rekken in de tussenruimte. 
De rekken in de turnzaal worden enkel nog gebruikt 
door de competitiegroepen. 

5. Gymnasten gaan de turnzaal binnen, naar hun trainers 
of wachten op hun trainer. Ouders/begeleiders van 
kleuters gaan via dezelfde gang langs de kleedka-
mers terug naar de cafetaria. Er wordt niet geturnd of 
gespeeld op de toestellen zonder toestemming van 
de aanwezige trainers.
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6. Na de training komen de kinderen via dezelfde deur 
terug naar de tussenruimte waar ze hun gerief nemen 
om zich om te kleden in de kleedkamer. Dus niet 
meer aankleden in de turnhal. Op die manier kan de 
volgende groep rustig starten zonder eerst een ‘hin-
dernissenloop’ te moeten uitvoeren.

7. Op woensdag komen de ouders gewoon met de 
kleuters tot in de tussenruimte. Ze komen hun kleuter 
daar ook oppikken. 

8. Op zaterdag zitten de eerste en tweede kleuterklas 
in kleedkamer 6. Ze laten hun spullen daar achter en 
komen naar de tussenruimte. Bij de overgang bren-
gen de trainers die kleuters terug naar kleedkamer 6 
waar de ouders wachten. De derde kleuterklas zit in 
kleedkamer 7 met hun ouders. Zij worden opgepikt 
om 10 uur door de trainers. Zij worden afgehaald om 
11 uur in de tussenruimte door de ouders. 

Kijkmomenten:
Alle trainingen gaan door achter ‘gesloten deuren’. Dat 
betekent dat ouders de trainingen NIET bijwonen, behal-
ve tijdens de daarvoor voorziene ‘kijkmomenten’, indien 
de corona maatregelen dit toelaten. We hebben ervoor 
gekozen om de ruimte in de zaal optimaal te gebruiken 
voor de gymnasten, wat als gevolg heeft dat er zeer wei-

nig ruimte is voor toeschouwers. De kijkmomenten wor-
den telkens op de website aangekondigd. Ouders krijgen 
hiervoor ook telkens een mail met het uurrooster van de 
kijkmomenten. Ouders houden zich aan de afspraken en 
het uurrooster. 

Dit kan enkel lukken als iedereen - gymnasten én 
ouders - deze afspraken respecteren en opvolgen. We 
willen u al bij voorbaat heel hartelijk danken om hier 
aan mee te werken! 

Met sportieve groeten 
de sportcoördinator,
Catherine Rotsaert

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).

SPORTAC86

 5 



35 Jaar na oprichting van onze club kiezen we voor een nieuw logo en passende huisstijl. Anouk 
Patoor (22) die instond voor het ontwerp van het logo, verduidelijkt de gebruikte symboliek ervan 
en stelt zichzelf hieronder ook even voor.

anouk patoor 
ontwerpt nieuw logo 

voor Sportac86
anouk patoor

Ik ben Anouk Patoor, woonachtig in Deinze en Graphic 
Designer en 3D artist in opleiding. Vorig jaar studeerde ik 
Grafische en Digitale Media aan de Arteveldehogeschool 
in Gent met als specialisatie Graphic Design. Na deze op-
leiding van 3 jaar koos ik ervoor om nog een jaartje verder 
te studeren. Momenteel volg ik de opleiding 3D artist in 
Antwerpen..

Voor mijn bachelorproef kreeg ik de kans om een samen-
werking te vormen met SPORTAC86. Het was een unieke 
ervaring waar ik veel heb bijgeleerd op technisch en 
communicatief vlak. Ik ben heel dankbaar dat ik de vrij-
heid kreeg om de volledige rebranding te mogen doen. 
Dit betekent dat ik zowel het logo als de huisstijl mocht 
aanpakken. 

Na enkele jaren zelf recreatief gesport te hebben bij 
SPORTAC86, was het een leuk weerzien. De samenwer-
king verliep vlot en ik werd goed begeleid door de sport-
coördinator en het bestuur. Het was een lange zoektocht 
om de verschillende disciplines samen te brengen tot 
één geheel. Uiteindelijk zijn we samen tot een dynamisch 
resultaat gekomen waar iedereen zich in kon vinden. 

Waarvoor staat het logo? 
Het logo straalt sportiviteit, dynamiek 
en energie uit. De letter S staat voor 
SPORTAC en de ‘pijlen’ voor bewe-
ging. Deze beweging komt in elke 
discipline terug en dat zorgt ook voor een verbondenheid 
van de club. Het logo vormt een dynamisch geheel met 
een zeker ritme. 

Het is fijn te weten dat mijn logo ook effectief gebruikt zal 
worden op de sportkledij en in de communicatie. Ik wil 
SPORTAC86 nogmaals bedanken voor deze ervaring en 
het vertrouwen.
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Met dank aan Best-Performance
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Op 30 juni namen we onverwacht afscheid van André Vandewalle, vader van Beatrijs Vandewalle 
en schoonvader van onze huidige voorzitter, Kristof Vanden Berghe. André was tevens de grootva-
der van huidige acro-trainsters Hanne en Lore en acro-gymnaste Tine. André werd 83 jaar..

Sportac86 verliest 
andré Vandewalle, 

één van haar oprichters 
tony Van doorne

In 1986 stond André mee aan de wieg als mede-oprichter 
van onze club. André, die zelf ook zeer sportief was, 
kwam in de turnwereld terecht door zijn dochters Beatrijs 
en Liesbet. Beatrijs deed indertijd Trampoline bij onze 
club en zijn jongste dochter Liesbet Acro. Later volgden 
er dan ook nog zijn kleindochters, acro-gymnasten Lore, 
Hanne en Tine Vanden Berghe. 

André zetelde jarenlang in het dagelijks bestuur van 
onze club en was nog steeds lid van de Algemene 
Vergadering. Hij vertegenwoordigde SPORTAC86 ook 
jarenlang in de Sportraad van Stad Deinze. André maakte 
ook deel uit van de redactieraad van ons clubblad. Tot 
aan de coronaperiode was André telkens aanwezig op de 
vergaderingen van de redactieraad. Onze club lag hem 
dan ook enorm nauw aan het hart.

Iedereen die André heeft gekend zal weten dat we een 
bijzonder persoon verliezen die altijd sympathiek was in 
omgang, steeds goedlachs en o zo trots was op de club 
waar hij zo dichtbij betrokken was. 

André, bedankt voor alles! We zullen je missen! Het ga je 
goed! 
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Na vele jaren van groot engagement hebben Peter Maesele en Gert Ruts begin dit jaar besloten 
om de Raad van Bestuur te verlaten.

peter Maesele en Gert 
ruts treden uit de 
raad van Bestuur

tony Van doorne

Peter maakte gedurende 10 jaar deel uit van het bestuur. 
Hij rolde van de voetbalwereld in de turnwereld door zijn 
dochter Zara, die in 2006 aansloot bij de pré-competitie 
van Lena en nadien uitgroeide tot een succesvolle acro-
gymnaste. Ze sloot vorig seizoen haar actieve carrière 
af met heel wat titels. Ook heeft ze enkele deelnames 
aan EK’s en WK’s op haar palmares. Momenteel is Zara 
trainster binnen onze club. 

Het was ook Peter die onze huidige sportcoördinator, 
Catherine Rotsaert, naar onze club haalde. 

Gert Ruts trad enkele jaren later toe tot het bestuur. In 
2013 was Gert verantwoordelijk voor het ticketsysteem 
van onze turnshow Najada. Kort daarop werd hij opge-
nomen in de Raad van Bestuur. Peter en Gert namen 
o.a. de logistieke taken binnen onze club op zich. Ze 
waren vooral de krachten die steeds voor een vlekkeloze 
organisatie zorgden van de vele clubkampioenschappen 
en provinciale voorrondes welke door onze club werden 
georganiseerd. De ideale tandem!

Peter heeft 5 turnshows meegedraaid. De eerste was 
“Met veel humor” in 2009, toen nog als helpende hand 
met het opstellen van het materiaal. De tweede turn-
show “Gymnastica” in 2011 als verantwoordelijke voor de 
muziek. 

De kroon op het werk was de organisatie van onze laatste 
drie turnshows. Najada 2013, Kobato 2016 en Eclectique 
2019 waren van hoogstaand niveau. Telkens werden deze 
in goede banen geleid door Peter en Gert. Het waren dan 
ook deze shows welke doorgingen in de indrukwekkende 
Big Top-tents. Het was telkens een huzarenstuk om de 
tenten op te trekken. Heel wat vrijwilligers binnen onze 
club staken daarvoor de handen uit de mouwen. Peter 
nam hiervoor telkens 10 dagen verlof voor de opbouw 
en de afbraak. Het duo wist hiervoor dan ook telkens 
een fantastisch team samen te stellen, waar ze steevast 
konden op rekenen.

Wij willen Peter en Gert langs deze weg dan ook van 
harte bedanken voor hun grote inzet de afgelopen jaren 
voor onze club.
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GYMFED heeft sinds 2015 een Ethische Commissie met daarin een Aanspreekpunt Integriteit (API). 
Deze commissie komt regelmatig samen en bespreekt vragen van sporters, ouders, trainers, coa-
ches of het clubbestuur. 

aanspreekpunt integriteit 
binnen Sportac86

De Ethische Commissie raadde elke club aan om intern 
een eigen aanspreekpunt integriteit aan te stellen en 
daarnaast een tweede verantwoordelijke, zodat men be-
reikbaar wordt voor iedereen en samen in overleg proble-
men kan bespreken. In SPORTAC86 hebben zich hiervoor 
twee mensen geëngageerd nl. Catherine Rotsaert als 
sportcoördinator en Sabine Algoet als onafhankelijk aan-
spreekpunt en werkzaam binnen de geestelijke gezond-
heidszorg. 

Een API is een laagdrempelig contactpersoon waarbij 
je terecht kan wanneer je te maken krijgt met of een 
vermoeden hebt van grensoverschrijdend gedrag. Het 
kan gebeuren dat je iets meemaakt wat je niet fi jn vindt, 
waarbij iemand over je grenzen gaat. Dat noemen we 
grensoverschrijdend gedrag. Dat kan op een fysieke ma-
nier (agressie) maar ook psychologisch (uitlachen, pesten, 
discriminatie,…) of seksueel (aanrakingen die je niet leuk 
vindt). Allemaal zaken die niet zouden mogen gebeuren. 
Daarom vinden we het belangrijk dat je er met iemand 
kan over praten. 

API’s zorgen voor een goede eerste opvang, bieden een 
luisterend oor en kunnen indien nodig doorverwijzen of 
advies verlenen bij vervolgstappen. Ze zijn op de hoogte 
van de mogelijkheden die er zijn om hulp te bieden en 
hebben als taak om in geval van een klacht bijstand te 
verlenen. 

Meldingen worden door API’s op een gestructureerde 
manier aangepakt met respect voor de melder en alle 
andere betrokkenen. 

API’s hebben een discretieplicht wat betekent dat ze 
geen informatie mogen laten rondslingeren en geen 
informatie mogen delen met om het even welke derde. 
Informatie mag enkel gedeeld worden met mensen die 
hiervoor bevoegd zijn. Wanneer het nodig is om extra 
hulp in te schakelen zal dit steeds eerst met jou bespro-
ken worden. Discretie is belangrijk om het vertrouwen van 
de melder te kunnen behouden. 

API’s krijgen hierbij ondersteuning van de gymfederatie. 
Er worden regelmatig bijscholingen georganiseerd. De 
API krijgt informatie en tools aangereikt om de rol te ver-
vullen en te versterken. 

Wie kan er terecht bij de API? Iedereen! Of je nu gymnast, 
trainer, bestuurslid of ouder bent. 

Contactgegevens: 

Catherine Rotsaert bereikbaar via: 
Email: sportcoordinator@sportac86.be of 
GSM: 0491/73 46 15

Sabine Algoet bereikbaar via: 
Email: sabine_algoet@hotmail.com of 
GSM: 0474/49 43 49
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Dus... Sofie, jij kent vele mensen maar vele mensen ken-
nen jou niet. Kan je je in het kort even voorstellen?
Ik ben Sofie D’Hondt, getrouwd en heb een zoon Mauro, 
ik woon in Hansbeke, een deelgemeente van Deinze. Ik 
ben schepen van sport, financiën en ICT. Politiek werd mij 
met de paplepel binnengezogen. Mijn vader, maar ook 
mijn grootvader waren zeer actief in de politiek. In 2000 
trad ik in de voetsporen van mijn vader. In 2006 zetelde ik 
in de OCMW-raad en in 2012 jaar vertegenwoordigde ik 
de Nevelse liberalen met één zetel vanuit de oppositie, ik 
heb hier veel uit geleerd. Samen met de Deinse liberalen, 
Nieuw Nevele en Wakker Deinze stapte ik in het fusiever-
haal Open Deinze.

In december 2017 werd beslist om Deinze en Nevele te 
fusioneren. Wat betekende dit voor jou?
De fusie en voorbereiding ervan was een uitdaging en 
betekende een grote verandering op politiek vlak maar 
ook op privé vlak. Ik zag hier wel degelijk de opportuniteit 
voor beide fusiepartners, ook al wisten we dat het niet 
éénvoudig zou zijn op alle vlakken. Zowel voor de bur-
gers, afstemming van diensten, financiën, enz…

Voor de fusie werkte ik full-time als category manager bij 
de firma Bruggeman te Gent waar ik verantwoordelijk was 
voor het sales team en promotionele acties. Ik had zeer 
uiteenlopende taken zoals het beheren van het commer-
cieel budget, concurrentie-analyses en promotieplannen 
opmaken. Maar ook het ondersteunen van verkoopsde-
partementen door het nodige materiaal ter beschikking 
te stellen (brochures, folders … ). Deze job was enorm 

boeiend en ik was ook zeer gedreven om deze taken 
professioneel uit te voeren. Op één januari 2021 nam ik de 
fakkel over van Norbert De Mey. Hij was mijn coach aan 
de zijlijn, helaas is Norbert ons recent en veel te vroeg 
ontnomen, een héél groot verlies voor de stad en velen… 
Hij was een man van raad en daad en heeft ook enorm 
veel gerealiseerd. Ik vind het een grote eer om Norbert 
op te volgen, maar het is geen gemakkelijke taak, daar-
van ben ik me bewust. Ik zal me hier 100% voor inzetten 
en zo goed mogelijk te doen, maar wil toch mijn eigen-
heid behouden. Politiek en full- time werken was voor 
mijn niet haalbaar en zo heb ik beslist om part-time te 
werken. Ik wil meewerken aan onze stad, die verder kan 
uitgroeien, waar iedereen zich goed voelt zowel om er te 
wonen, te werken te winkelen en ook te sporten. Kortom 
een stad waar iedereen zich thuisvoelt.

Nu je schepen van sport bent, heb je vroeger ook aan 
sport gedaan en/of doe je nu ook nog aan sport?
Tijdens mijn jeugd beoefende ik een paar recreatieve 
sporten zoals lopen en paardrijden. In competitieverband 
deed ik aan squash, dit heb ik altijd enorm graag gedaan. 
Op heden beoefen ik minstens éénmaal per week be-
weeglessen, dit geeft me extra energie en tegelijk brengt 
het mij tot rust, ik geniet er enorm van. Ik ga ook af en toe 
lopen. Daarnaast maak ik wekelijks tijd vrij om te suppor-
teren voor mijn zoon die voetbalt.

een aangenaam gesprek met 
Sofie D’Hondt, de nieuwe  

schepen van sport van de stad deinze
Hilde Beyaert
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Sporten is voor de stad Deinze belangrijk. In september 
2020 keurde de gemeenteraad het masterplan rond de 
Palaestra goed, kan je hierover iets meer vertellen?
Er wordt een nieuwe sportsite achter de Palaestra voor-
zien met onder ander het bouwen van een nieuw sport-
paviljoen. In dit gebouw komt een boulodrome met zes 
petanqueterreinen, een judolokaal, een zaal voor oa. rope 
skipping, een danszaal die ook als polyvalente zaal kan 
gebruikt worden en een lokaal voor de schaak en zen-
dersclub. Het is de bedoeling deze ruimten optimaal te 
gaan inzetten voor de diverse sportverenigingen. We blij-
ven verder inzetten op buitensporten en beleving, naast 
het voetbalveld voorzien we ruimte voor outdoorfitness, 
een pannaveld, beachvolleybalterreinen, padel, finse 
looppiste en mogelijks nog meer… Hopelijk wordt dit alles 
gerealiseerd in 2024.

Zoals je reeds zei heb je enorm veel respect voor 
wat jouw vorige schepen gedaan heeft, dit heeft de 
SPORTAC86-familie ook. Hoe zie jij de toekomst als 
schepen van sport?
Door de corona-maatregelen konden wij op een bepaald 
moment alleen maar wandelen en fietsen. Ik vind sporten 
heel belangrijk zowel voor de jeugd als voor de volwas-
senen en niet enkel in clubverband. In Deinze zijn er veel 
sportterreinen, en er worden nog verschillende aange-
legd, waar iedereen van Deinze gebruik van kan maken. 
Wij hebben al een basketbalterrein, verschillende petan-
quebanen. Nu wordt er achter Ter Wilgen een beachvol-
lyebal- en een badmintonterrein en mini voetbalveldje 
aangelegd. Heb je zin om te sporten met familie, vrien-
den of …dan kan dit op elke moment van de dag, je hoeft 
niet te reserveren, enkel het terrein moet op dat moment 
beschikbaar zijn. Daar moeten we in een groeiende stad 
en omgeving blijven op inzetten.

Deinze heeft een enorm aanbod aan sporten, wij hebben 
ook vele clubs. Wat wil jij bereiken met deze clubs?
Omwille van corona heb ik nog met weinig clubs contact 
gehad, maar het is mijn bedoeling om alle clubs eens 
te bezoeken. Dit kan op verschillende manieren: een 
bestuursvergadering bijwonen of eens gaan kijken naar 
een wedstrijd of training. Ik vind het ook belangrijk dat de 
mensen mij leren kennen en dat ik ook de mensen leer 
kennen. Een goede samenwerking tussen beide partijen 
is heel belangrijk.

Voor mij is het ook belangrijk dat alle clubs samenwer-
ken, dit kan op verschillende manieren zoals het gebruik 
maken van elkaars zaal/veld maar ook soms sporters 
kunnen uitlenen aan elkaar. Dit gebeurt nu reeds tus-
sen de voetbalclubs van oa. Ooidonck Leerne, Zeveren, 
Poesele, maar ik weet ook dat iedere club zijn persoon-
lijkheid heeft en dit moet ook zo blijven.

Schepen, bedankt dat je toch een momentje hebt kun-
nen vrijmaken in jouw drukke agenda!
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onze gymnasten in ronse ...
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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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Wine Event South AfricaTuttegemstraat 10  l  9870 Zulte
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Viktor Vermeire behaalt 
brons met heren vier 

op World Cup Acro in Sofia 
Viktor Vermeire

Op 21 april vertrokken we samen met nog twee andere teams naar Bulgarije voor de World Cup in 
Sofia. Een totaal nieuwe ervaring voor mij, aangezien dit mijn eerste keer was dat ik met topsport 
op buitenlandse wedstrijd ging.

We vertrokken heel vroeg in de ochtend met de taxi naar 
Amsterdam, om van daar richting Bulgarije te vliegen. Eens 
aangekomen hadden we al direct een training in de sporthal. 
Uiteindelijk mochten we in de late namiddag gaan uitrusten 
van de reis in het hotel.

De volgende dag hadden we podiumtraining. Deze verliep 
heel goed en de stress begon al wat toe te nemen. 

23 April, de start van de wedstrijd. We gingen niet naar daar 
met de verwachting een medaille binnen te halen. Het was 
moeilijk in te schatten waar we zouden staan ten opzichte 
van de andere teams omwille van de corona stop. We had-
den een lange tijd geen wedstrijden gedaan en dus ook onze 
concurrentie niet kunnen observeren. Doordat sommige 
landen al langer terug samen mochten trainen dan andere 
landen wisten we ook niet welke landen het sterkst waren. 
Een bijkomend stress puntje was dat we maar een maand 
voor de wedstrijd een nieuwe bovenpartner hadden gekre-
gen. Dus we namen ons voor, de focus enkel op onszelf te 
leggen en niet op de concurrentie.

Deze eerste dag stond tempo op het programma. Het verliep 
niet volledig zoals gepland, want bij het laatste deel zijn we 
gevallen. Dit was een grote teleurstelling, aangezien het een 
domme fout was en dit wel heel goed ging tijdens de opwar-
ming. Ondanks deze fout zijn we toch met veel goede moed 

aan onze balans oefening begonnen. Deze verliep zeer goed! 
We waren ontzettend blij na het krijgen van de punten en 
zagen dat we tweede stonden voor balans. Dit was een echte 
opluchting. De derde dag was de finaledag. De puntentelling 
begon terug van nul, dus alles was nog mogelijk. Vooraf had-
den we veel stress, maar dit heeft ons toch een heel goede 
combined oefening opgeleverd. We behaalden hier uitein-
delijk een mooie derde plaats. Niettegenstaande dat er nog 
altijd verschillende werkpuntjes zijn, waren we heel blij met 
dit resultaat. 

Dit moest uiteraard gevierd worden. Dit konden we die avond 
doen in een super gezellige bar in het hotel, wat een hele 
mooie afsluiter was van dit fantastisch avontuur.  Ik heb de 
volledige reis positief ervaren en heb er veel super leuke her-
inneringen aan overgehouden. Enkel de quarantaine week 
nadien was net iets minder leuk. 

Ons volgende vooruitzicht is het wereldkampioenschap in 
Genève (Zwitserland).We vertrekken 29 juli en de wedstrijd 
zelf zal plaatsvinden van 2 tot 4 juli. Hierbij gaan we proberen 
een ticket te behalen voor de World Games in 2022. Deze 
krijg je als je in de top 5 staat in de finale. We gaan hier dus 
hard voor werken en kijken er al naar uit om te schitteren op 
de wedstrijdvloer. Het verslag van dit WK kunnen jullie lezen 
vanaf pagina 36.
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Lore Vanden Berghe en 
Luka Van den Keybus zetelen in 

atletencommissie Gymfed 

De Vlaamse Gymnastiekfederatie (Gymfed) heeft in het voorjaar een atletencommissie opgericht. 
Deze kwam tot stand bij de uitwerking van de aanbevelingen van de audit die werd uitgevoerd 
naar aanleiding van klachten over de topsportwerking bij Toestelturnen meisjes..

Met deze atletencommissie wil Gymfed een stem geven 
aan de sporters binnen en buiten de topsportwerking. 
Het wordt een adviescommissie samengesteld uit ac-
tieve en ex-(top)sporters die de wereld van de gymnas-
tiek en haar verschillende disciplines grondig kennen. 
Deze commissie zal bijdragen aan de verdere ontwikke-
ling van een ethisch en gezond sportklimaat voor al onze 
(top)sporters zodat atleten zich zowel fysiek als mentaal 
sterker kunnen voelen.

Deze commissie heeft drie grote doelstellingen:
Een duidelijke stem geven aan de sporter binnen en 
buiten de (top)sportwerking. Een aanspreekpunt zijn 
voor alle (top)sporters binnen Gymfed waarbij vertrou-
wen en integriteit voorop staan. Inspraak te geven in het 
(top)sportbeleid van Gymfed door het formuleren van 
adviezen voor de Topsportcommissie. Er werden negen 
topsporters en ex-topsporters verkozen om deel uit te 
maken van deze atletencommissie. Hierbij komen alle 
disciplines aan bod: Acro, Ritmische Gymnastiek, Rope 
Skipping, Toestelturnen jongens en Toestelturnen meis-
jes, Tumbling en Trampoline.

Twee van de negen leden zijn lid van SPORTAC86. Lore 
Vanden Berghe (ex-topsporter Acro) treedt op als voorzit-
ter van de atletencommissie. Voor Toestelturnen jongens 
is topsportgymnast Luka Van den Keybus van de partij.

SPORTAC86 wenst Lore en Luka veel constructieve 
inspiratie bij deze belangrijke opdracht. Wij zullen de 
resultaten van hun werking ook omzetten in onze eigen 
clubwerking.
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Studentenactie = 
bril+glazen vanaf  €169*

Klaar voor een kick-ass schooljaar? Dan vind je het
 misschien ook wel tijd voor een update van je bestaande 

bril? Ontdek onze fresh frames van o.a. Gigi Studios, 
Ray-Ban, Marc Jacobs, Kaleos, Ba&sh of Komono. 

In september en oktober betaal je slechts €169 voor een 
bril inclusief glazen op sterkte. Deze actie is geldig vanaf 

01/09/2021 t.e.m. 31/10/2021.  

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

*In
fo

 &
 vo

or
w

aa
rd

en
 in

 d
e 

w
in

ke
l. 

Aa
nb

od
 vo

or
 jo

ng
er

en
 to

t e
n 

m
et

 2
5 

ja
ar

 o
f o

p 
ve

rto
on

 va
n 

stu
de

nt
en

ka
ar

t.

 29 



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



In het voorjaar van 2021 hebben bestuursleden en enkele geëngageerde trainers zich verschil-
lende keren digitaal samengezet om na te denken over een betere werking van onze club in de 
toekomst. Er werd nagedacht over wat goed en minder goed loopt in onze club en er werden 
voorstellen uitgedacht om beter te doen. Deze activeringscel bereikte een sterk resultaat dat we 
vanaf het seizoen 2021-2022 in de praktijk zullen omzetten.

een nieuwe clubstructuur 
binnen Sportac86: 

van recreatie naar competitie… 
Kristof Vanden Berghe , Voorzitter Sportac86                                       

Welke doelstellingen willen we bereiken met deze 
nieuwe clubstructuur?

1. Verhoging van de kwaliteit van onze basiswerking

2. Meer diff erentiatie per leeftijd in de basiswerking

3. Grotere integratie van rope skipping in de club

4. Opbouw van een ‘basis+’-werking voor gescoute gym-
nasten ter voorbereiding van de stap naar een compe-
titiediscipline met bijzondere aandacht voor het eerste 
en tweede leerjaar

5. Beter opgeleide en beter begeleide trainers

6. Opvangnet voor elk kind binnen de club

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in onze 
clubwerking?

1. Er worden 3 kleutergroepen per leeftijd georgani-
seerd. De kleuters uit de derde kleuterklas krijgen de 
mogelijkheid twee maal per week te trainen.

2. In onze basisgroepen gymnastiek B1 - B2 - B3 (1ste tot 
en met 3de leerjaar) bieden we per leeftijdscategorie 
twee trainingsmomenten aan. 

3. Basis 4de tot 6de en kinderen uit het secundair onder-
wijs blijven verder eenmaal per week trainen.

4. Kinderen die kiezen voor TRA1 en TRA2 krijgen twee 
trainingen : één training algemene gymnastiek en één 
training ‘trampoline’. We kozen hiervoor omwille van 
de specifi eke eigenschappen nodig om veilig in een 
trampoline te springen.

5. TRA 3-6 krijgt 1 trampolinetraining per week, waarbij er 
bij de start wordt gekeken of deze kinderen voldoende 
vormspanning hebben.

6. Rope skipping integreren we meer in onze club door 
rope skipping voortaan aan te bieden aan de kleuters 
3 en in de basisgroepen.

7. We werken met een pré-competitiegroep ‘Basis+’ voor 
kinderen (vooral 1ste en 2de leerjaar) die later de stap 
willen zetten naar een competitiegroep. Zij zullen 6 
uur per week trainen. Trainers uit de verschillende 
disciplines zullen deze talenten begeleiden.

8. Kinderen die de stap willen zetten naar een compe-
titiegroep, nemen deel aan scoutingsmomenten. Op 
die manier kunnen ze de stap zetten naar de pré-
competitiegroep of rechtstreeks naar een competitie-
groep.

9. Gescoute gymnasten komen in een competitiegroep 
ten vroegste vanaf het derde leerjaar.

10. Voor kinderen die niet in hun groep kunnen blijven 
omwille van blessure, talent, motivatie,… zoeken we 
actief naar een alternatief binnen onze club.

11. Beginnende trainers starten in de kleuter- of ba-
sisgroepen en volgen opleidingen (initiatorcursus). 
Ervaren trainers worden ingeschakeld om beginnende 
trainers te begeleiden.

12. We voorzien extra opleiding voor alle trainers en 
voorzien daarvoor op 18-19 september een eerste 
Sportac-trainers-kaderweekend met workshops voor 
alle disciplines.

Dit alles leidt tot een nieuw cluborganogram dat u op de 
middenpagina van dit clubblad terugvindt.

SPORTAC86 is en blijft een gymnastiek en rope skip-
ping-club met een breed aanbod met zowel een ruim 
recreatief aanbod voor kleuters, kinderen en jongeren, 
als sterke competitiegroepen in 5 disciplines (Acro, 
Rope Skipping, Toestelturnen jongens, Trampoline en 
Tumbling).

Met deze herstructurering denken we ons nog sterker en 
kwalitatiever te kunnen organiseren.
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Door onze herstructurering kunnen we ons aanbod van recreatiegroepen uitbreiden en bieden wij 
de volgende mogelijkheden aan op verschillende locaties:.

nieuw: ons ruimer aanbod 
van recreatiegroepen…

Het bestuur

Kleutergym deinze (turnhal sportcomplex palaestra:  Kastanjelaan 35):
•  Deinze 1ste kleuter WOE/1u
•  Deinze 1ste kleuter ZA/1u 
•  Deinze 2de kleuter WOE/1u 
•  Deinze 2de kleuter ZA/1u
•  Deinze 3de kleuter WOE/1u
•  Deinze 3de kleuter ZA/1u
•  Deinze 3de kleuter WOE&ZA/2u (verplicht 2 trainingen/week)

Basisgym deinze (op verschillende locaties):
•  Deinze Basisgym 1ste lj/3u (verplicht 2 trainingen/week op woensdag en zaterdag, in turnzaal Sint-

Hendrikscollege, Guido Gezellelaan 105, Deinze)
•  Deinze Basisgym 2de lj/3u (verplicht 2 trainingen/week op woensdag en zaterdag, in turnzaal Sint-Hendrikscollege 

Guido Gezellelaan 105, Deinze)
•  Deinze Basisgym 3de lj/3u (verplicht 2 trainingen/week op woensdag en zaterdag, in turnzaal campus Sint-

Theresia, Leiepoort Deinze: Gentpoortstraat 37)
•  Deinze Basisgym 4de lj/1.5u (1 training op vrijdag in turnzaal Palaestra)
•  Deinze Basisgym 5de lj/1.5u (1 training op vrijdag in turnzaal Palaestra)
•  Deinze Basisgym 6de lj/1.5u (1 training op vrijdag in turnzaal Palaestra)
•  Deinze Basisgym +12 jaar/1.5u (1 training op vrijdag in turnzaal Palaestra)

trampoline deinze (op verschillende locaties):
•  Deinze Basis 1 gym&TRA 1ste lj/2.5u (verplicht 2 trainingen/week op zaterdag en woensdag, in Sint-

Hendrikscollege Guido Gezellelaan 105 en turnzaal Palaestra)
•  Deinze Basis 2 gym&TRA 2de lj/2.5u (verplicht 2 trainingen/week op zaterdag en woensdag, in Sint-

Hendrikscollege Guido Gezellelaan 105 en turnzaal Palaestra)
•  Deinze Basis 3 TRA 3de lj-6de lj/1.5u (1 training op zaterdag, in turnzaal Palaestra)

Basisgym Ronse (Sporthal ’t Rosco Ronse: Leuzesesteenweg 241):
•  Ronse Basisgym 1ste lj-2de lj VRIJ/1u (1 training op vrijdag)
•  Ronse Basisgym 3de lj- 6de lj VRIJ/1.5u (1 training op vrijdag)
•  Ronse Gym Beloften 3de lj-6de lj VRIJ&ZA/ 3.5u (na selectie - verplicht 2 trainingen op vrijdag en zaterdag)

rope Skipping (op verschillende locaties):
•  De Pinte RS Recrea1 VRIJ/1u (Sporthal Erasmus De Pinte: Kasteellaan 1)
•  De Pinte RS Recrea2 VRIJ/1u (Sporthal Erasmus De Pinte: Kasteellaan 1)
•  De Pinte RS Sportacus ZO/2u (Sporthal Erasmus De Pinte: Kasteellaan 1)
•  Deinze RS Recrea VRIJ/1u (Turnzaal campus Sint-Theresia, Leiepoort Deinze: Gentpoortstraat 37)
•  Machelen RS Recrea MA/1u (Sporthal Machelen VBS Leiebloem: Schoolstraat 18)
•  Nevele RS Recrea WOE/1u (Sporthal Oostbroek Nevele:  Zeistraat 41)
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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 1 september tot en met 
30 oktober 2021
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WK acro in Genève 2021, 
levert mooie vooruitzichten op 

voor topsport heren vier
Sarah Speybrouck, trotse mama van Viktor Vermeire

We hadden mooie vooruitzichten na de World Cup in Sofia. Akkoord, er was nog werk aan hun 
tempo-oefening, maar heren vier had nog wat tijd en met de juiste mindset en hard werken ging 
dat wel goed komen. De voorbereidingen verliepen echter niet zo vlot als we gehoopt hadden. 
Niet voor het team en ook niet voor ons, de ouders.

Voor Viktor was het de eerste keer dat hij zijn schoolwerk 
moest combineren met buitenlandse wedstrijden. Na 
Sofia moesten ze een week in quarantaine. Twee weken 
school missen dus. Zo vlak voor de examens en met veel 
herhalingstoetsen die dan nog dichter bij de examens 
ingehaald moesten worden, was geen evidentie. Hierbij 
kwam nog dat Wannes Vlaeminck geblesseerd was. Dit 
knaagde wel. 

De grootste uitdaging op dit WK was immers hun ticket 
voor de World Games in juli 2022 binnen halen. Daarvoor 
moesten ze zeker bij de eerste vijf eindigen na de kwali-
ficaties. Dit kwam nu in het gedrang, dé grote droom van 
Viktor. De tempo-oefening kon 3 à 4 weken niet getraind 
worden en dit was nochtans zo belangrijk. De stress liep 
op, zowel op school als op training. Tot overmaat van 
ramp had Steven (papa van Viktor) een fietsongeval met 
een ziekenhuisopname de dag voor Viktor zijn examen 
wiskunde. De focus van Viktor was weg, hoelang kon hij 
dit nog volhouden?

Door dit ongeval moest ook ik mijn eigen plannen wij-
zigen. Normaal ging ik meegaan naar Genève om te 
helpen op het evenement. Dit was de enige manier om 
iets van de wedstrijden live te kunnen zien. Tickets waren 
toen nog niet verkrijgbaar wegens corona. Maar met een 
man in huis die niets kon onthouden omwille van een 

hersenschudding en met veel gebroken botjes, durfde 
ik de medewerking in Genève niet toezeggen. Dagen 
gingen voorbij. Wannes begon stilletjes aan op te bou-
wen. Steven recupereerde beter dan we hoopten en de 
examens waren goed gelukt. Nu moesten ze er het beste 
van maken. Wat gebeurd was achter zich laten en volle 
vaart vooruit denken. We moesten er in geloven! Dit is 
waar ze het voor deden, waar ze zoveel voor opofferden. 
Wat een uitdaging! Maar Viktor heeft ons al veel verbaasd 
en daar rekende ik nu ook op. 

Enkele dagen voor het vertrek bleken er dan toch tickets 
ter beschikking te zijn. Ik waagde het erop. Steven was 
goed genoeg hersteld om zijn plan te trekken. Snel een 
vlucht geboekt en weg waren we richting Genève, op 
naar het WK! 

We hadden uiteindelijk nog een mooie supportersbende. 
De papa van Wannes had vlaggen met foto’s laten maken 
(tot grote ergernis van het heren 4 team), we waren er 
klaar voor! De sfeer en de spanning zat erin. Toegegeven, 
ik heb mijn zenuwen nooit goed onder controle op een 
wedstrijd. Diegenen die mij kennen, weten dat. Toch is 
het beter live een wedstrijd te zien dan via livestream. 
Maar ja, ook in deze bende heb ik mijn naam gemaakt. 
Sorry Viktor! 
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De kwalificaties verliepen niet al te best. Foutjes bij de 
tempo-oefening, wiebels bij de balans-oefening... dus 
hun combined moest absoluut goed gaan! Spanning ten 
top! Elke ouder reageert daar op zijn eigen manier op. 
Zweten, toiletbezoekjes, buikpijn, het hoort er allemaal 
bij. We kregen de opdracht van trainster Elyne om hard 
te roepen. Dit namen we zeer ter harte, iets té zelfs... 
waardoor de jongens hun muziek niet meer hoorden 
en daardoor een fout in hun dans maakten. Wij kregen 
schaamrode wangen en een hese keel.

Door de hoge moeilijkheidsgraad van hun balans-oefe-
ning en de nodige portie geluk wisten ze zich ondanks 
hun wiebels dan toch te plaatsen voor de finale. Ze ston-
den vierde in het klassement! THEY DID IT AGAIN! HET 
TICKET VOOR DE WORLD GAMES WAS IN THE POCKET! 
ALABAMA HERE WE COME!

Vreugdetranen, ontlading, een GSM die ontplofte… Té zot 
voor woorden. Dit had zelfs hun trainer Hans niet ver-
wacht. Als kers op de taart werd België ook nog tweede 
op de teamcompetitie. Wat een mooi moment op dat 
podium! En zo had Viktor toch nog een zilveren medaille 
mee naar huis. De dag kon niet meer stuk. Toen moes-
ten ze op zondag de finale nog turnen. Dit werd enkel 
nog genieten, het doel (The Games in 2022) was immers 
bereikt. Maar ook tijdens de finale wisten ze ons weer te 
verbazen. Heren vier bracht een mooie oefening waar-
mee ze vierde eindigden. Op een zucht van een bronzen 
medaille, slechts 0.07 punten te weinig. Trots! Zo voelde 
ik me, trots op dit team, trots op Viktor.

Het is een jong team, ze trainen nog niet lang samen. Dus 
ja, er zit nog veel potentieel in. We hebben alweer mooie 
vooruitzichten…
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een blik achter de schermen 
van het WK acrobatische Gymnastiek 

in Genève
emile Van doorne

Laat ik me even voorstellen… Mijn naam is Emile Van Doorne, broer van acrogymnaste Zoë Van Doorne, 
maar ook oprichter van ‘DOORN media’. In deze onderneming ben ik vooral bezig met fotografie, maar 
ook met allerhande media, waaronder muziek en video.

Tijdens mijn opleiding als Licht- en Geluidstechnieker werkte 
ik mee aan diverse producties. Als dj heb ik sinds 2011 heel wat 
muziek voor SPORTAC86 geknipt en bewerkt, maar ook voor 
andere clubs kreeg ik opdrachten. Zo werd ik door Gymfed al 
gevraagd om voor hen de muziek te verzorgen tijdens het Groot 
Belgisch kampioenschap (Acro- & Ritmische Gymnastiek), de 
FIT-Challenge (Artistieke Gymnastiek) en als kers op de taart 
het wereldkampioenschap Acrobatische Gymnastiek 2018 in de 
Lotto Arena te Antwerpen. Tijdens al deze toernooien werkte ik 
telkens samen met presentator Niels Daniel. Als team zijn wij 
dus zeer goed op elkaar ingespeeld. Op het WK in Antwerpen 
ontmoette ik Steve Butcher (technische coördinator van de FIG) 
die me zijn visitekaartje gaf.

In 2019 was mijn zus, Zoë Van Doorne samen met haar partner 
Renske Carlier geplaatst voor het EK Acrobatische Gymnastiek 
in Israël. Daar maakten Niels en ik een afspraak met Cesar 
en Daniela Salvadori, de organisatoren van het WK Acro 
Gymnastiek 2021 te Genève (Zwitserland). Zij waren in 2018 ook 
aanwezig op het WK Acro Gymnastiek in Antwerpen en had-
den ons toen aan het werk gezien. Er werd ons gevraagd of wij 
voor hen net hetzelfde konden doen op het WK dat ze in 2020 
in Genève zouden organiseren. We wisselden onze contact-
gegevens uit en enkele weken later hadden we onze eerste 
videocall. Over covid maakten we ons toen nog weinig zorgen, 
heel wat afspraken werden gemaakt en ieder bereidde zich 
voor. Maar uiteindelijk werd er besloten om het WK een jaar op 
te schuiven. In april 2021 had ik opnieuw een meeting met de 
technische staff.
Corona had heel wat roet in het eten gegooid bij de Zwitserse 
organisatoren waardoor ze heel wat extra hulp konden gebrui-
ken. Bovendien was het Zwitsers organiserend comité slechts 

een lokale turnclub dat beperkt was in zijn middelen en vrijwil-
ligers. Er werd me toen gevraagd of ik enkele technische me-
dewerkers (ivm. beeld, licht en geluid,…) ten tijde van Antwerpen 
kon aanbevelen.
Uiteindelijk vonden ze heel wat helpende handen, vooral uit 
turnclub APG. Daar konden ze rekenen op een sterk team onder 
leiding van Jan Goossen, die elk jaar verantwoordelijk is voor de 
techniek op de FIAC. Jan werd in Genève aangesteld als “Chef 
de plateau” en kreeg dus een zeer belangrijke opdracht: hij 
coördineerde alles qua techniek met als belangrijkste taak, het 
capteren en uitzenden van de livestream van het WAGC.

Ons team bestond verder nog uit Klaar Hammenecker (APG) en 
Lore Vanden Berghe (SPORTAC86) die beiden verantwoordelijk 
waren voor het wedstrijdprotocol. Yana Vastavel (APG) nam de 
verantwoordelijkheid op in de trainingshal en Ineke Van Schoor 
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(APG) verzorgde het commentaar op de livestream. Ikzelf stond 
in voor de muziek in de wedstrijdhal en werd hiervoor bijgestaan 
door Patrick Boulmier (lid van het lokale organiserend comité) 
die de muziek in de trainingshal voor zijn rekening nam. Mijn 
taak ging eigenlijk pas van start op de dag van de eerste podi-
umtraining. Aangezien ik enkele dagen ervoor reeds was aan-
gekomen, hielp ik mee met het aansluiten van het grote scherm 
in de zaal (de videotron), het trekken van allerhande kabels en 
de opbouw van de camera’s/regie. Ook achter de camera was 
ik actief. De choreografie van de openingsceremonie werd op 
voorhand gefilmd en achteraf pas in de livestream gemonteerd. 
Reden hiervoor was dat de lokale Zwitserse gymnasten die de 
choreo moesten uitvoeren, enkel op zondag vrij waren aan-
gezien de competitie pas startte op woensdag en zij dus nog 
op school zaten. Het camerateam van Jan was toen nog niet 
voltallig aanwezig, waardoor ik de kans kreeg om cameraman 
te zijn. Dankzij mijn ervaring bij ‘DOORN media’ was dit voor mij 
een koud kunstje. Mijn echte taak, de muzikale ondersteuning, 
startte pas de volgende dag tijdens de eerste podiumtraining.

Voor de live-uitzending van de senioren werkten we samen 
met het team van ‘NEP’ (een Amerikaans Broadcast bedrijf dat 
in ieder land een vast team+captatie wagen heeft. Hetzelfde 
bedrijf dat oa. de Olympische spelen in Rio en het WK voet-
bal in Rusland verzorgde). Maar ook hier was Jan het directe 
aanspreekpunt. Een leuk moment voor mij was toen Jan me 
meenam in zo’n captatie wagen.

De werkdagen waren best lang en zwaar. Elke morgen stonden 
we om 7 uur reeds in de wedstrijdhal om alles klaar te maken 
voor de competitie. Bij gebrek aan voldoende vrijwilligers, 
waren er amper rustpauzes tussenin. Uiteraard verlieten we 
ook telkens als laatste de zaal. Gelukkig werden we door de 
Zwitsers met open armen ontvangen en door hen goed gesoig-
neerd. We logeerden in een heel mooi hotel met ruime kamers, 
uitgebreid ontbijtbuffet en veel comfort en voorzieningen. We 
deelden ons hotel met de Amerikaanse en Russische delegatie. 
Meermaals stond ik in de lift met de Russische wereldkampioen 
Revaz Gurgenidze, intussen coach en Internationaal jurylid. Een 
imposante verschijning…Vlak naast ons hotel bevond zich een 
Italiaans restaurant, waar we met ons team elke avond gingen 
eten. We sloten telkens af in de lobby van het hotel met nog 
een laatste drankje, samen met Team USA.

Meerdere leuke anekdotes zullen me nog lang bijblijven. Ik was 
aangenaam verrast toen sommige trainers me nog herken-
den van het vorige WK in Antwerpen. Zoals Lourenco Franca 
(Portugal) en Adam McAssey (Groot-Brittannië). Zo stond op een 
bepaald moment de trainer van Kazachstan bij mij aan de mu-
ziek. Last minute wilden ze hun muziek veranderen en vroegen 
ze of ik dit voor hen in orde kon brengen. Dit lijkt een simpele 
vraag, maar het houdt toch heel wat in om dit op elk systeem 
aan te passen. Bovendien stonden hun muziekbestanden in 
het Cyrillisch schrift (Russisch) wat voor de meesten onleesbaar 
is. Gelukkig heb ik een kleine notie van dit schrift en kon ik de 
tekens omzetten in ons alfabet. Bijkomend probleem was dat ze 
geen Engels spraken, noch begrepen. Uit ervaring in Antwerpen 
wist ik dat het met bepaalde federaties heel moeilijk commu-
niceren ging worden. Daarom had ik besloten om op voorhand 
al enkele Russische standaard zinnen in te studeren. Met die 
beperkte woordenschat slaagde ik er in om met hen te com-
municeren en hun probleem op te lossen. Ze waren hiervan 
behoorlijk onder de indruk en gaven me de volgende dag een 
typisch chocolaatje uit Kazachstan als bedanking. Ik ben trots 
dat we met het hele team een foutloos parcours hebben afge-
legd. Een complimentje achteraf krijgen van Steve Butcher en 
Rosy Taeymans (voorzitter Technisch Comité FIG) doet enorm 
veel deugd!

Als dj miste ik echter wel enorm het publiek. In tegenstelling 
tot Antwerpen, konden Niels en ik nu geen ambiance in de 
zaal brengen. Een Mexican wave en een typisch WK-dansje 
zaten er voor deze editie dus niet in. Ik probeerde echter wel 
voor ieder land de gepaste achtergrondmuziek te spelen na 
hun oefening. Heel wat Eurosong-nummers weerklonken 
door de zaal, wat vaak door de gymnasten geapprecieerd 
werd. Het was leuk om af en toe van de mensen thuis die 
de livestream meevolgden een berichtje te krijgen met een 
complimentje over de muziek. Tijdens het WAGC was er geen 
publiek in de zaal toegelaten, maar bij de senioren werden 
er toch een beperkt aantal tickets verkocht. Zo waren er toch 
nog heel wat Belgische supporters afgezakt naar Genève. Zij 
lieten zich dan ook duidelijk horen. We hadden immers negen 
Belgische teams op de wedstrijdvloer, waaronder onze eigen 
SPORTAC86-gymnast, Viktor Vermeire.

Het werden voor mij drie mooie weken waar ik opnieuw veel 
nieuwe vrienden heb aan overgehouden, in het bijzonder mijn 
muzikale collega’s Patrick en Jonathan. We zullen elkaar zeker 
nog terugzien en samen eens de stad Genève bezoeken. 
Intussen wordt het uitkijken naar het komende WK in Baku 
(Azerbeidzjan).
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Wist-je-dat...

… de Tumbling gymnasten op zondag 18 april in onze turnzaal een wed-
strijd nagebootst hebben? Elke gymnast mocht een reeks oefeningen 
tonen die goed gekend was. Deze zes meiden hebben het volgens de trai-
ners Dino Decq en Zara Lucas schitterend gedaan! Ze toonden het beste 
van zichzelf en mogen terecht fi er zijn op hun prestaties!

Wist-‐je-‐dat…	  
	  
…	  de	  Tumbling	  gymnasten	  op	  zondag	  18	  april	  in	  onze	  turnzaal	  een	  wedstrijd	  nagebootst	  
hebben?	  Elke	  gymnast	  mocht	  een	  reeks	  oefeningen	  tonen	  die	  goed	  gekend	  was.	  Deze	  zes	  
meiden	  hebben	  het	  volgens	  de	  trainers	  Dino	  Decq	  en	  Zara	  Lucas	  schitterend	  gedaan!	  Ze	  
toonden	  het	  beste	  van	  zichzelf	  en	  mogen	  terecht	  fier	  zijn	  op	  hun	  prestaties!	  
	  

 

	  

	  
	  

	  

SPORTAC86
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trainer Luka Van den Keybus breekt 
records in de container cup

anouschka Van de Walle

20 April 2021, we zullen het geweten hebben! Het Vlaamse kijkerspubliek maakt in De Container 
Cup kennis met onze trainer van Toestelturnen Jongens, Luka Van den Keybus!  

Nooit eerder nam een gymnast deel aan deze wedstrijd, 
maar Luka nam de uitdaging aan, met als doel de vorige 
CC-winnaar, Mathieu van der Poel, van de eerste plaats 
te stoten. Mathieu eindigde in 2020 met de beste score 
van 8 min 50 seconden, dus de druk was groot om de 
zeven disciplines in een nog sneller tempo af te werken.

Het begon wat teleurstellend, Luka bleek met een maxi-
mum snelheid van 15 km/u geen geroutineerde loper 
te zijn. Hij strandde op 06:03:60, de traagste tijd van alle 
deelnemers.

Maar aan de monkey bars nam hij revanche! Als een vol-
leerde tarzan slingerde hij zich vlotjes naar 271 bars en 
vestigde hij hiermee een abnormaal record! Zijn tactiek 
hierbij was telkens drie bars tegelijk nemen. Het vorige 
record van Dirk Van Tichelt en Matthias Casse (beiden 
105 bars) werd hiermee ruim verdubbeld. Was het niet 
geweest dat de tijd van 2 minuten op was, had Luka er 
probleemloos nog een heel aantal bijgedaan. Dan maar 
op naar het golfen: Luka nam een goede greep, maar 
kwam bij de eerste slag niet verder dan een schamele 5 
meter, ook een record op zich. De tweede slag leverde 
met 32 meter al iets meer afstand op, maar de derde 
slag werd de redding in nood. Met 102 meter kwam Luka 
toch wel in de sub-top terecht! De vierde discipline was 
het roeien. Niettegenstaande turners heel veel verzuring 
aankunnen, moest Luka toch wat lossen in wattage. Hij 
startte met een 400 watt, maar kon deze snelle start niet 
volhouden. Hij deed 3 minuten en 32 seconden over de 
1000 meter. Wederom geen slechte prestatie. Afwachten 
of Luka last had van verzuring bij de schietopdrachten, 
maar het eerste schot was meteen raak! Uiteindelijk kon 
Luka er vier van de vijf raken, wat op zich een behoorlijk 
resultaat was. De verwachtingen lagen hoog bij de zesde 

proeg: het bench pressen. Van topgymnasten toesteltur-
nen wordt verwacht dat zij heel veel power in de armen 
hebben en ook Luka stelde deze verwachting bij zichzelf: 
hij legde 90 kg bij de eerste poging, maar die bleken toch 
te zwaar te zijn. Met wat extra krijt en wat minder gewicht, 
slaagde Luka erin om 70 kg omhoog te pressen. Tot slot 
kwam nog de fietsproef aan de beurt. De 3 km legde 
Luka af in 5 minuten 45 seconden, geen hoogvlieger dus. 
Hier was het voor Luka mentaal diepgaan.

Alles bij elkaar leverde Luka toch wel een schitterende 
prestatie: met een eindtijd van 9 minuten en 0 seconden 
kwam onze topsportgymnast nét 50 seconden te kort 
om zijn vooropgestelde doel te behalen. Mathieu van der 
Poel bleef de leidersplaats aller tijden behouden, maar 
Luka werd op 20 april voorlopig wél de nieuwe leider voor 
het seizoen 2021. Jammer genoeg sneuvelde voor zowel 
Mathieu als voor Luka hun leidersplaats, toen roeier Ward 
Lemmelijn ten tonele kwam. Hij brak records op het 
roeiapparaat, de bench press én op de fiets en werd met 
een eindtijd van 7 minuten en 59 seconden de verdiende 
winnaar van De Container Cup 2021. Wij hebben alvast 
enorm genoten en zijn terecht héél fier op onze toestel-
trainer Luka Van den Keybus!
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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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de trainers van de recreagroepen 
rope skipping bleven creatief

Onze recreagroepen rope skipping maakten er ondanks de omstandigheden een leuk seizoen van. 
Zij mochten gelukkig het grootste deel van het seizoen blijven trainen in de sporthal.  

Amy De Waele en Fleur Detavernier zorgden voor 
leuke trainingen voor de skippers in Deinze. Amber Van 
Meenen en Sara Notebaert gaven training in Machelen. 
Charlotte Witters en Lien De Smet aan de skippers van 
basis 1 en basis 2 in De Pinte en Audeline De Backer en 
Amber Allij in Nevele. Leie Verkerken en Roos Eggermont 
namen de recreaskippers van Sportacus in De Pinte voor 
hun rekening.

Doorheen het jaar stonden er verschillende toffe the-
matrainingen op de planning. Van Kerstmis tot Pasen en 
van een zomers spel tot een training naar aanleiding van 
Werelddownsyndroomdag. De trainers haalden met ple-
zier hun creatiefste kantje boven voor de skippers.

Hieronder en hiernaast kan je meegenieten van deze 
activiteiten.

48 



 49 



Het leven zoals het is... 
competitie rope skipping in coronatijden 

Het seizoen startte voor de competitieskippers een maand vroeger dan normaal: we hadden wat 
in te halen!  

De skippers vlogen er vol enthousiasme opnieuw in na 
een abrupt einde van het vorige seizoen. Ze trainden 
hard om terug op niveau te komen en al snel kwamen de 
eerste wedstrijden in zicht. Jammer genoeg kwam ook 
corona opnieuw opzetten. De oudste competitieskippers 
konden nog net hun individuele wedstrijd springen, voor 
de jongere skippers werd die jammer genoeg afgelast. 
Echte wedstrijden zaten er voor de rest van het seizoen 
helaas niet meer in. Toch maakten de skippers en trainers 
er het beste van. Met trainingen in de sporthal in vakken 
om afstand te houden, gewone trainingen voor de jong-
sten, online trainingen, en trainingen buiten door weer en 
wind kon er toch nog gesprongen worden.

trainers

a1: Siel Van Renterghem en Ine Vandepitte

a2: Melanie Verstockt en Janou De Larivière

Beloften: Romi Decraene en Justien Vercamer

Mini’s: Chiara Allaert, Kato Van Overbeke, Bo Van 
Renterghem, Melanie Verstockt, Lotte Cardon en Sara 
Notebaert

demo: Jolien Moerman en Fien Lakiere
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Onze mini’s gaven het beste van 
zichzelf op de oefenwedstrijdjes

rope skipping
Ook bij de mini’s gingen de gewone wedstrijden niet door, maar de trainsters zorgden ervoor dat de 
jongste competitieskippers toch al eens konden tonen waar ze zo hard voor getraind hadden.

In februari organiseerden ze een eigen wedstrijd. Iedereen deed 
zijn masteroefening en de speedproeven (30 seconden speed, 
30 seconden doubles en 2 minuten). Er was een heuse prijsuit-
reiking én er waren bijhorende bekers voor de winnaars.
In mei was het opnieuw tijd voor een toonmoment, deze keer 
werden de oefeningen per twee op muziek gesprongen. 
Gelukkig was het mooi weer, want voor de gelegenheid deed 
de parking van het VTI dienst als wedstrijdveld. Zo konden ook 
de ouders eens meegenieten van wat hun mini’s allemaal uit-
spoken tijdens de trainingen. De vijf teampjes gaven het beste 
van zichzelf.

Woord van dank aan onze trainers
Lotte cardon, skipper a1

Graag wou ik alle trainers bedanken om zich te blijven geven tijdens de coronacrisis.

Als 19-jarige waren de lockdownweken niet simpel en de 
strenge maatregelen die erna volgden maakten het alleen 
maar zwaarder. Alles viel weg: school, uitstapjes met vrien-
den, reizen en dan ook nog eens onze hobby’s. 

De mentale gezondheid van iedereen werd zwaar op de 
proef gesteld, maar iedereen binnen SPORTAC86 heeft 
zijn uiterste best gedaan om al zijn gymnasten en skippers 

goed op te vangen. Daarom wil ik in naam van alle skip-
pers iedere trainer bedanken! 

Bedankt om alle mogelijke middelen aan te bieden om 
ons te blijven trainen. Bedankt om zoveel creativiteit te 
gebruiken in de trainingen zodat deze steeds gevarieerd 
bleven. Bedankt om voor ieder van ons een luisterend oor 
te zijn in deze moeilijke periode. Bedankt voor alle inzet!

Wist-je-dat...
… je onze skippers op TikTok kan volgen voor leuke filmpjes met én zonder touwen? 

@sportacropeskipping
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provinciale voorronde voor a 16+ wordt de 
enige echte wedstrijd voor de skippers

Melanie Verstockt, trainster a2

Het was de eerste en jammer genoeg ook meteen de laatste wedstrijd van het seizoen.  

Een sportzaal met stoelen op anderhalve meter van elkaar, 
plexiglas tussen de juryleden, mondmaskers in de opwar-
mingsruimte,… Wat een raar gevoel om een wedstrijd mee 
te maken in coronatijden. De dag zelf was ingedeeld in tijds-
blokken waarbij je enkel mocht komen wanneer jouw club 
aan de beurt was. Wat anders een lange dag zou worden, 
was plotseling een wedstrijd van maar vier uur geworden.

Vlug opwarmen, speed springen, opwarmen, oefening en 
meteen naar huis. Kara Dhondt, Keana Lievens en Lien De 
Smet vertegenwoordigden SPORTAC86 bij de junioren. Ze 
kwamen op volle snelheid tijdens de speedproeven (30sec. 
en 3min.) en dat leverde mooie resultaten op. Kara Dhondt 
behaalde een bronzen medaille (met 93 speedsteps) en 
daarmee ook een plaats voor het Belgisch kampioenschap. 
Jammer genoeg mochten enkel de 3 eerste overall (30sec., 
3min. & oefening samen) plaatsen blijven voor de prijsuitrei-
king. We hebben haar medaille dan maar plechtig overhan-
digd op de eerstvolgende training. Audeline De Backer en 
Sara Notebaert kwamen in hetzelfde tijdsblok aan de beurt 
maar dan binnen de categorie van de senioren. Beiden 
sprongen een mooi resultaat en kunnen tevreden terugkij-
ken op deze unieke wedstrijd. 

Helaas bleef het voor dit seizoen bij deze ene wedstrijd. Het 
merendeel van onze skippers heeft al meer dan anderhalf 
jaar geen wedstrijd meer gesprongen. Ze kijken er enorm 
naar uit om volgend seizoen weer een doel voor ogen te 
hebben. De trainsters zijn er alvast helemaal klaar voor om 
van het volgend seizoen een knaljaar te maken! Skippers 
ready, judges ready, set, GO!

Familienieuws...Huwelijk

Heuglijk nieuws voor onze Acro trainer Tom Boons, want op zaterdag 21 augustus 2021 
trad hij in het huwelijksbootje met Emily Ingels, Acro trainster bij Altis Eeklo. We wensen 
het nieuwe bruidspaar alle geluk toe. Van harte gefeliciteerd!

Trainster Jolien Moerman (RS minidemo) gaf het ja-woord aan Michiel De Cuyper. Het bur-
gerlijk huwelijk vond reeds plaats op 19 september 2020, maar de kerkelijke ceremonie 
ging door op 27 augustus 2021. Onze hartelijke felicitaties voor deze jonggehuwden. 
Veel geluk!
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een seizoen met weinig sporthal voor 
de oudste skippers

Fleur detavernier, skipper a2

Dat corona het voor iedereen lastig heeft gemaakt dit jaar is wel duidelijk, maar dat ik daardoor mijn 
enige uitlaatklep die ik had niet meer optimaal kon uitoefenen, was voor mij echt de druppel teveel..

Drie keer in de week intensief trainen en lachen met mijn vrien-
den werd vervangen door veel minder trainen, van thuis uit, in 
een garage én helemaal alleen achter het scherm.
Gelukkig deden onze trainsters super hard hun best. Op de 
online trainingen werden er leuke spelletjes gedaan, waar-
door we wat contact hadden met elkaar en actief bezig waren. 
Pictionary, Wie ben ik, Zeeslag, iets uitbeelden…, alles zorgde 

voor een big smile op mijn gezicht. In februari konden we weer 
optimaal gaan trainen, wat natuurlijk voor iedereen groot feest 
was. De trainingen vlogen voorbij en ik keek elke week opnieuw 
uit naar de volgende training. Ondanks dat we het seizoen niet 
met een wedstrijd hebben kunnen afsluiten, vond ik het een 
leerrijk en speciaal seizoen waar we allemaal het beste van 
hebben gemaakt.

Wist-je-dat...

… Alicia Vanheste en Anika De Clercq uit Tumbling elkaar tijdens corona bleven steu-
nen. Deze stoere meiden konden toen jammer genoeg niet meer trainen in de zaal, 
maar bleven zich sportief inzetten door o.a. samen te lopen terwijl de anderen train-
den. Iedereen keek vol bewondering toe !

SPORTAC86

 55 



c
o

n
d

it
ie

st
ag

e
 r

o
p

e
 S

ki
p

p
in

g
 in

 B
la

n
ke

n
b

e
rg

e

56 



 57 



trainster Maaike Van den enden 
als jurylid naar 

het eK trampoline/tumbling in Sochi
Maaike Van den enden

Van 29 april tot 2 mei ging in het Russische Sochi het Europees kampioenschap door voor de gymnas-
ten Tumbling, Trampoline en Dubbele Minitrampoline. 

Ik mocht voor de tweede keer mee als jurylid naar het EK. 
Omwille van corona verliep het dit jaar toch iets anders. Er was 
heel wat minder vrijheid en de veiligheidsregels dienden strikt 
te worden nageleefd, maar aan de jurytafel maakte dit niet 
zoveel uit. 

Ik mocht plaatsnemen in de jury Dubbele Minitrampoline en 
had hierdoor de eer om de beste gymnasten uit Europa vanop 
de eerste rij aan het werk te zien en te jureren. 

Het was een fantastische week met heel veel goede presta-
ties van onze Belgische springers. Het team met o.a. Laura 
Vandevoorde die jarenlang actief was binnen onze club en 
Tachina Peeters behaalde brons. Er waren ook nog acht indivi-
duele finaleplaatsen en drie medailles waaronder de gouden 
medaille van Tachina Peeters die zich zo tot Europees kampi-
oene Tumbling kroonde. 

Helaas konden we niet genieten van onze ex-SPORTAC86-
gymnast Sam D’Hoop, die wegens een blessure opgelopen tij-
dens de training in Sochi, niet aan de wedstrijd kon deelnemen.

Trainster	  Maaike	  Van	  den	  Enden	  als	  jurylid	  naar	  het	  EK	  Trampoline/Tumbling	  in	  Sochi	  

	  

Van	   29	   april	   tot	   2	   mei	   ging	   in	   het	   Russische	   Sochi	   het	   Europees	   kampioenschap	   door	   voor	   de	  
gymnasten	  Tumbling,	  Trampoline	  en	  Dubbele	  Minitrampoline.	  

Ik	  mocht	  voor	  de	   tweede	  keer	  mee	  als	   jurylid	  naar	  het	  EK.	  Omwille	  van	  corona	  verliep	  het	  dit	   jaar	  
toch	   iets	   anders.	   Er	  was	  heel	  wat	  minder	   vrijheid	  en	  de	   veiligheidsregels	  dienden	   strikt	   te	  worden	  
nageleefd,	  maar	  aan	  de	  jurytafel	  maakte	  dit	  niet	  zoveel	  uit.	  Ik	  mocht	  plaatsnemen	  in	  de	  jury	  Dubbele	  
Minitrampoline	  en	  had	  hierdoor	  de	  eer	  om	  de	  beste	  gymnasten	  uit	  Europa	  vanop	  de	  eerste	  rij	  aan	  
het	  werk	  te	  zien	  en	  te	  jureren.	  	  

Het	   was	   een	   fantastische	   week	  met	   heel	   veel	   goede	   prestaties	   van	   onze	   Belgische	   springers.	   Het	  
team	  met	   o.a.	   Laura	   Vandevoorde	   die	   jarenlang	   actief	   was	   binnen	   onze	   club	   en	   Tachina	   Peeters	  
behaalde	  brons.	   Er	  waren	  ook	  nog	   acht	   individuele	   finaleplaatsen	   en	  drie	  medailles	  waaronder	   de	  
gouden	  medaille	  van	  Tachina	  Peeters	  die	  zich	  zo	  tot	  Europees	  kampioene	  Tumbling	  kroonde.	  Helaas	  
konden	  we	   niet	   genieten	   van	   onze	   ex-‐SPORTAC86-‐gymnast	   Sam	  D’Hoop,	   die	  wegens	   een	   blessure	  
opgelopen	  tijdens	  de	  training	  in	  Sochi,	  niet	  aan	  de	  wedstrijd	  kon	  deelnemen.	  

	  

Maaike	  Van	  den	  Enden	  

	  

	  

trampoline gymnasten sloten een 
bijzonder jaar af in Walibi

Maëlle delrue

Op zondag 27 juni sloot de groep Trampoline B het seizoen af in Walibi.  

 Het was een bijzonder jaar waarin vooral in twee groepen 
moest worden getraind omwille van corona. Dit was heel moei-
lijk, maar de uitstap naar Walibi maakte dan ook veel goed. De 
gymnasten hebben zich enorm geamuseerd en maakten er een 
fantastische dag van.
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Gent-Oudenaarde

Volgende Sportac
Contact 

verschijnt
medio februari 2022

SPORTAC86

Brasserie Estelle

Martelarenplein 2

9800 VINKT

T: 09 311 83 07

E: smakelijk@brasserie-estelle.be

W: brasserie-estelle.be
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nieuwe jonge gymnasten 
bij tumbling

Ik ben Aylean Vanderputte en ben 7 jaar. Mijn nicht Alicia deed 
reeds Tumbling en wat wou ik graag dezelfde salto’s, flik, 
rondats en zoveel meer kunnen. In oktober 2020 ben ik, na een 
positieve scouting, ook mogen starten met deze discipline. 
Na veel oefenen, hoop ik dat we volgend seizoen wedstrijden 
mogen doen. 

Hallo, ik ben Alizée Ghys en ik ben ook 7 jaar. Ik turn al vijf 
jaar, waarvan nu reeds vier jaar bij SPORTAC86. Eerst deed ik 
kleuterturnen, dan kwam ik terecht in de Basis Instap en nu is 
het mijn eerste jaar Tumbling, mijn passie! Ik doe heel graag 
Tumbling omdat ik heel veel leuke verschillende oefeningen 
heb, zoals flik flak, salto’s, radjes, maar ook krachtoefeningen. Ik 
heb ook heel leuke en goede trainers, waarvan ik op korte tijd 
heel veel heb geleerd. De vriendinnen van de groep zijn ook 
ondertussen mijn beste vriendinnen geworden en we moe-
digen elkaar ook steeds aan om nog beter te worden. Ik raad 
Tumbling zeker aan iedereen aan. Ik train nu 10,5 uur per week 
en zou graag nog meer mogen trainen.

Mijn naam is Julie De Boever en ik ben ook 7 jaar. Ik ben al 
sinds mijn vijfde aangesloten bij SPORTAC86. Vanaf juli 2020 
ben ik beginnen trainen bij de Tumbling groep. Het leukste aan 
Tumbling vind ik de nieuwe ‘truukjes’ die wij telkens aanleren 
zoals een flik, temp, salto,… In het begin vind ik de oefeningen 
altijd wat eng, maar eens ik ze wat beter kan, zijn ze altijd super-
leuk om te doen. De trainers Dino Decq en Zara Lucas zijn ook 
heel lief en leuk,… al kunnen ze soms ook streng zijn! Ik heb ook 
al veel nieuwe vriendinnen en het is een toffe groep. Ik verlang 
altijd naar een nieuwe training zodat ik ze terug kan zien. Ik kijk 
er enorm naar uit om wedstrijden te mogen doen.

Ik ben Elizabeth Naudts en doe nu één jaar Tumbling. Het is 
geweldig leuk en ik hou enorm van deze sport!
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Kantoor DEINZE 
Volhardingslaan 72 bus 1  

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




