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INTRO 

 

 

 

Daar gaan we weer! 

 

Reeds het laatste boekje van dit  turnjaar en 

dan staat de vakantie weeral voor de deur. 

 

Er werd weer hard gewerkt dit voorbije jaar 

met een toch nog zeer geslaagd uitgesteld 

jaarfeest en  de wedstrijden nog voor de deur. 

Voor de meeste van onze gymnasten zal het de 

eerste keer zijn, dat ze aan een wedstrijd  

deelnemen – dus dat wordt afwachten!  Zij 

zullen vast  en zeker hun beste beentje 

voorzetten en dat is het voornaamste. 

 

Deelnemen is belangrijker dan winnen!  

Waar hebben we dat nog gehoord. 

We houden u op de hoogte. 

 

Vergeten we ook de Dorpsdag niet waar onze 

turnkring een infocafé zal verzorgen op de 

Hoevensebaan – allen daarheen! 

 

Ik wil iedereen toch nog eens bedanken voor al 

het werk dat er werd verzet, op al de voorbije 

activiteiten en hoop van harte op een prettig 

weerzien in september. Start van het nieuwe 

turnseizoen is voorzien vanaf vrijdag  

03/09/04. 

 

Eerst nog een geslaagde eerste en/of tweede 

zit, een schitterende vakantie en een 

sprankelend nieuw begin. 

 

Voor de iets ouderen onze ons, geniet met volle 

teugen van de zomervakantie en kom zeker 

terug in september want dan gaan we er met 

frisse moed tegenaan! 

 

Op naar een tof nieuw turnjaar!!! 

 

Irène 
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TURN UREN PER ZAAL          

 

 
ZAAL DAG AFDELING VAN  - TOT 

 

KA maandag Spec.Trampoline 19.00 tot 20.30 

  Conditiegym 19.30 tot 20.30 

 

 dinsdag Spec.Toestellen en LM 18.30 tot 20.30 

  Conditiegym 19.30 tot 20.30 

  Volleybal 20.30 tot 22.00 

 

 vrijdag Benjamins 18.00 tot 19.30 

  Min.Scholieren 18.00 tot 19.30 

  14 + 19.30 tot 21.00 

  Conditiegym 19.30 tot 20.30 

 

KTA woensdag Kleuters/kids 14.00 tot 15.30 

 

SPORTHAL dinsdag Seniorobic 50+ 14.00 tot 15.30 

 

WIJ VERZAMELEN NOG 

STEEDS INKTPATRONEN VAN 

PRINTERS, COPIERS EN 

FAXTOESTELLEN.  

 

BRENG JE LEGE CASSETTES 

MEE NAAR DE ZAAL EN WIJ 

BEZORGEN ZE AAN EEN 

GESPECIALISEERDE FIRMA 

VOOR RECYCLAGE. 

 

JE STEUNT DE KRING EN 

BESCHERMT HET MILIEU ! 
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TERUG NAAR OLYMPIA 

 
Dit jaar zal weer een atleet te Athene het Olympische vuur ontsteken voor de start van de 
moderne Olympische spelen.  Nieuwe namen zullen aan de winnerslijst worden toegevoegd, de 
hele wereld zal spreken over dit sportevenement, en de TV toestellen zullen dagenlang aanstaan.  
Ook zij die niet van sport houden zullen van de partij zijn.   

Dit alles – en daar staat niemand bij stil – is het gevolg van een worstelwedstrijd die ongeveer 

drieduizend jaar geleden werd gehouden in een kleine stad van de Peloponnesus (tegenwoordig 

Morea).  Maar hoe is dit sportevenement, de Olympische spelen, nu eigenlijk ontstaan ? 

Waarschijnlijk op de volgende manier.  

 
Xerxes, koning van de Perzen en zoon van Darius, heeft een schipbrug 

over de Dardanellen laten slaan waar zijn reusachtig leger zeven dagen 

en zeven nachten lang over marcheert, richting Griekenland.  Hierbij 

wordt hij gesteund door een vloot van ongeveer 1500 oorlogsbodems.  

Xerxes heeft een vroegere nederlaag bij Marathon nooit kunnen 

vergeten, en zint op wraak.  

We bevinden ons in het jaar 480 VC en dit reusachtige leger trekt op 

door een verlaten land.  Xerxes vraagt zich verwonderd af waar al die 

Grieken wel mogen zijn. Terwijl een onafwendbare dreiging boven het 

hoofd van de Grieken hangt, zijn bijna alle inwoners van dit land toeschouwer bij de beoefening 

van de sport.  De Olympische spelen zijn voor hen zo belangrijk dat ze zich niets aantrekken van 

de wolken die zich samentrekken aan de horizon. Tenslotte komt het toch tot een treffen 

waarbij de Grieken vechten als leeuwen en niettegenstaande niet één krijger blijft leven zijn er 

voor iedere Griekse soldaat zo’n twintig Perzen gevallen.  Vooral de 300 Spartanen verdienen 

hier een heldhaftige vermelding. 

 

Is deze geschiedenis echt de voorbode van de Olympische spelen ?  Precies is dat niet bekend, 

en de Grieken maken het er zelf niet duidelijker op, want de verklaringen die in Griekenland zelf 

gevonden zijn verschillen allen van aard.  

Volgens sommigen zou Zeus zelf de spelen hebben ontworpen om zijn overwinning op Cronos (zijn 

vader) te vieren. (Zeus en zijn vader maakten ruzie om het bezit van de Olympus). 

Volgens andere zegslieden is Herakles de grote man van de spelen.  

Hij is bekend door het verhaal van de Stallen van Augias, die hij 

reinigde door er de rivieren Alfeus en Peneus doorheen te leiden.   

In die stallen stonden namelijk 3.000 runderen en het was er een 

onmenselijke troep omdat ze in geen dertig jaar waren 

schoongemaakt.  Herakles speelde deze karwei op deze manier in 

één dag klaar.  Ook zou deze held in een wedloop zijn vier broers 

overwonnen hebben en om deze wedstrijd te herdenken werden om 

de vier jaar de spelen gehouden. 

De derde naam die in verband wordt 

gebracht met de Spelen is Pelops, zoon 

van Tantalus. Om de goden te verzoenen 

gaf hij zijn zoon als maal aan de goden.  De goden maakten Pelops 

echter weer levend en hij kwam later van Frygië naar Griekenland en 

huwde daar Hippodamea.  Hij werd zo beroemd dat de hele streek 

naar hem werd genoemd: Peloponnesus (eiland van Pelops).  Na zijn 

dood werd hij begraven op de oevers van de Alfeus, waar later 
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Olympia werd gebouwd.  Hier werden vaak nachtelijke bijeenkomsten georganiseerd ter ere van 

de goden op de olympus.  Vaak werden daar bloedige mensenoffers opgedragen, en later 

organiseerde men er zelfs gevechten waarbij de verliezer aan de goden werd geofferd.  

 

In 776 VC werden deze gevechten omgevormd tot een ware sportgebeurtenis.  Dit blijkt uit het 

feit dat in dat jaar voor de eerste maal de namen van de overwinnaars opgetekend werden.  De 

Spelen dateren waarschijnlijk al van veel vroeger, maar daar zijn geen gegevens over. 

Voor de Grieken waren de spelen zo belangrijk dat zij hun tijdrekening steunden op de 

Olympiaden.  Zo staat bijvoorbeeld ergens vermeld dat Socrates gestorven is in het tweede jaar 

van de vijfennegentigste Olympiade.   

 

 

 

De winnaars kregen geen geldprijzen, maar een olijfkrans en een palmtak, die in de rechterhand 

dienden gedragen te worden.  Hun naam werd in een gedenkzuil gebiteld en zij mochten hun 

standbeeld laten plaatsen in de Atlis (een aan god gewijde ruimte, waar ook de tempel met het 

beroemde gouden en ivoren beeld van Zeus stond. = één van de zeven wereldwonderen). 

Plinius de Oudere vermeldt dat er zeker zo’n 3.000 beelden geplaatst werden. 

In het begin duurden de Spelen maar één enkele dag, later werd er vijf of zes  dagen over 

gedaan.  De eerste dag diende voor de godsdienstige plechtigheden, de drie of vier  volgende 

dagen voor de sportwedstrijden en op de laatste dag werden eveneens de  prijzen uitgereikt.  

 

 

Elf maanden voor de plechtige opening van de Spelen trekken de boodschappers uit Elis door het 

hele Griekse land.  Ze deden alle steden van Hellas, Klein-Azië en de Griekse Koloniën aan.  Het is 

alsof er een wonder gebeurt, iedere stad – in feite altijd oorlogszuchtig – legt de wapens neer. 

Het heilige bestand is ingegaan.  Elke stad kiest uit de inwoners die onderdanen die in Olympia de 

beste vertegenwoordigers van hun stadsgenoten zullen zijn en de hoogste beloning, een 

olijfkrans, trachten te winnen. Xerxes, de vijand van de Grieken uit Perzië, vond het belachelijk 

dat de Grieken zich zo druk maakten om een paar takken tot een van zijn hovelingen volgende 

bemerking maakte:  “ Wee ons, die een volk tot tegenstander hebben, dat meer belang hecht aan 

de eer dan aan rijkdom “  

 

De diverse voorbereidingen voor de spelen duurden ongeveer 30 dagen.  Terwijl de atleten 

oefenden, kampeerden de toeschouwers en belangstellenden rond de ommuurde heilige plaatsen. 

De  eerstvolgende volle maan  werd het beginsignaal voor de aanvang van de Spelen. 

 

Aanvankelijk duurden de Spelen slechts één dag, waarbij maar 

enkele nummers op het programma stonden.  Het belangrijkste 

onderdeel was altijd de stadion-loop.  Op het altaar lagen de offers 

voor de goden klaar.  De atleten stonden op ongeveer 192 meter (1 

stadie) van het altaar opgesteld met brandende fakkels.  Na het 

startteken renden ze zo hard mogelijk naar het altaar, en hij die als 

eerste het vuur onder de offers aanstak gold als Olympisch 

overwinnaar.  Naarmate er meerdere nummers op het programma 

bijkwamen, werden de Spelen uitgebreid tot vijf dagen.  

 

De eerste dag was volledig aan godsdienstige plechtigheden gewijd.  Voor het altaar van Zeus 
sprak een atleet uit naam van al de deelnemers een gelofte uit: 
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“ Wij zweren, dat wij altijd vrije mannen zullen zijn met puur Grieks bloed in de aderen en vrij 
van elke onterende smet ..” 
 
Pas na de veroveringen van de Romeinen konden de niet-Grieken (de barbaren) aan de Spelen 

deelnemen.  De eerste niet-Griekse winnaar  was een Armeniër, Varazdatès genaamd.  De Spelen 

trokken steeds meer belangstelling en de Spelen te Olympia werden belangrijker dan de Pytische 

Spelen (te Delphi gehouden ter ere van Apollo, overwinnaar van de Pythonslang), de Isthmische 

Spelen (ter ere van Poseidon op de Isthmus van Korinthe gehouden) en de Nemeïsche Spelen (te 

Nemea in Argolis gespeeld om Herakles, de doder van de Nemeïsche leeuw te eren).  

 

Als de tweede dag aanbreekt bevinden de 

atleten zich in het palaestra, een van de 

gebouwen van de gymnastiekschool waar zij 

oefenen en hun spieren warm houden.  Ze 

oefenen volledig naakt en hebben het hele 

lichaam met olie ingesmeerd om elke spier zo 

soepel mogelijk te maken. 

Het grote hoogtepunt zal ook nu weer de 

stadionloop worden, maar er staan nog allerlei 

andere nummers op het programma. Er wordt 

in verschillende groepen gelopen, en de winnaar 

van ieder groep komt alzo terecht in de later te lopen finale.  De atleten dienen de 192 meter af 

te leggen en de winnaar van de finale ziet zijn naam verbonden aan de volgende Spelen.  In 724  

werd de dubbele stadionloop ingevoerd, waarbij de atleten na een bepaald punt te hebben 

bereikt terug dienden te keren naar de startlijn. Alzo werd de afstand verdubbeld.  Later kwam 

het langeafstandslopen op het programma, waarbij 2,3 km, 3,8 km of 4,6 km dienden te worden 

afgelegd.  

Dank zij allerlei voorstellingen die uit die lang vervlogen dagen zijn overgebleven weten we vrij 

veel van de techniek van de Griekse hardlopers.   

 

Onze huidige atleten zouden raar staan kijken bij zo’n Griekse stadionloop.  De atleten springen 

namelijk direct na het startsein vooruit en proberen meteen op snelheid te komen, waarbij ze 

heftig met de armen zwaaien, zelfs boven hun hoofd.  Wat de langeafstandsloop betreft hadden 

zij een techniek samengesteld, die later geadopteerd werd door Paavo Nurmi, de grote man van 

de Spelen in 1920 en 1924. Net als de oude Grieken hield hij de armen tegen de borst gedrukt en 

zette deze zo breed mogelijk uit om een maximum hoeveelheid aan lucht te kunnen verzamelen.  

 
Later werd een derde loopnummer toegevoegd waarbij de deelnemers de dubbele stadionloop 

(dus 384 m) afleggen met een helm op het hoofd en voorzien van lans en schild. Waarschijnlijk 

werd dit overgenomen uit de militaire opleiding van de Grieken. 

Heden ten dage wordt de marathonwedstrijd beschouwd als en van de hoogtepunten op de 

moderne spelen. Dit was geen discipline bij de oude Spelen , maar is wel ontstaan door een 

heldendaad in de geschiedenis van Griekenland. 

In 490 VC behaalden de Grieken onder aanvoering van Miltiades bij Marathon (een klein plaatsje 

aan de oostkust van Attica) de overwinning op de Perzen.  Een bode legde de afstand van 

Marathon naar Athene (42 km) af in looppas.  Bij zijn aankomst kon hij volledig uitgeput nog 

mededelen dat de Grieken de overwinning hadden behaald en viel toen dood neer.  Ter 

herinnering aan dit feit staat de marathonloop op het programma van de moderne Spelen. 
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De derde dag van de Olympische spelen wordt de pentatlon gehouden. De atleet die de vijf 

onderdelen van deze kamp wint mag de lauwerkrans op zijn hoof plaatsen. 

Penta is het Griekse woord voor vijf, vandaar pentatlon. 

De atleten worden in twee groepen verdeeld en ieder nummer van het programma is beslissend, 

zodat er tenslotte twee atleten overblijven voor de 

eindstrijd. Na de loopnummers volgt het verspringen, 

waarbij de deelnemers gebruik maken van ijzeren of loden 

gewichten.  Bij de aanloop houdt de atleet de gewichten 

achter zich en zo gouw hij afzet, steekt hij ze voor zich 

uit, waardoor de gewichten hem meetrekken en hij veel 

verder kan springen.  Om veilig neer te komen moesten de 

atleten tijdens de sprong een snelle tegenbeweging maken 

om door de halters niet het evenwicht te verliezen. Deze 

springtechniek is terug te vinden op verschillende teruggevonden afbeeldingen. Van het 

hoogspringen is echter nooit een afbeelding terug gevonden, zodat aangenomen wordt dat deze 

techniek niet werd beoefend. 

 

 

De atleten die met succes het verspringen 

hebben doorstaan mogen aan het derde 

programmapunt beginnen, namelijk het 

speerwerpen.  Deze was gemaakt van essen- of 

dennenhout en was 1,70 tot 2 meter lang.  De 

atleet rolt midden om de speer een leren 

riempje en houdt dit vast, waardoor de speer bij 

de gooi een draai-effect krijgt en een grotere 

afstand aflegt.  Gewoonlijk dient de speer met 

de punt in de grond te steken, maar op sommige vazen staan afbeeldingen van speren zonder 

punt.  Het doel hiervan is niet bekend. 

 

Het voorlaatste nummer is het discuswerpen.  Platte schijven, in allerlei 

vormen en maten moesten daarbij geworpen worden.  Vermits er geen 

aanwijzingen zijn over het gewicht van de discus, is het moeilijk om de 

prestaties van de atleten naar  waarde te schatten. 
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Het laatste programmapunt is een worstelwedstrijd.  Na de vijftiende olympiade, 708 VC, staat 

worstelen op het programma van de Spelen. Deze wedstrijd zal op de vierde dag van de Spelen 

worden gehouden.  

 

Bij het worstelen zijn alle middelen toegelaten om de 

tegenstander in het stof te laten bijten. Alles mag, behalve 

vuistslagen. ! 

De atleten wrijven hun lichaam in met olie en bestrooien het 

daarna met stof zodat het een betere houvast biedt. Zo 

wordt het normaal gevonden dat met de tegenstander bij de 

haren grijpt, hem bijna wurgt, armen of benen ontwricht 

enz.. Het enige wat telt is winnen. 

In de begintijd van de Spelen werd de worstelwedstrijd 

staande uitgevochten.  Het was genoeg dat de tegenstander de grond raakte met een schouder, 

een knie of de rug om de overwinning te behalen.  Later speelde dit gevecht zich af op de grond 

en om te winnen moeten de beide schouders van de tegenstander de grond raken. 

 

Later kwam er na het worstelen er nog een wedstrijd bij, die helemaal ongenadig bleek.  De 

wedstrijd eindigde door de opgave of het helemaal buiten gevecht stellen van de tegenstander.  

In het begin beperkte men er zich toe om handen, polsen en voorarmen te omwikkelen met repen 

soepel leer.  Later werden de leren banden versterkt met metalen platen, waardoor deze sport 

nog bloediger werd. Maar .. het vuistvechten was geboren, Indien men zijn tegenstander doodde, 

volgde de uitsluiting. 

Beeldhouwwerken en geschilderd aardewerk uit die tijd maakt het ons mogelijk om enkele van de 

gezichten van deze vechters te aanschouwen. Mooi zijn ze niet. 

 

Maar nog vond men het blijkbaar niet wild genoeg, 

en in 648  werd er aan de spelen een nieuw soort 

gevecht toegevoegd; het pancratium, iets wat zowel 

uit worstelen als uit vuistvechten bestond. Hier was 

het verboden de tegenstander te bijten of blind te 

maken, voor de rest mocht men zijn gang gaan. Het 

was een ongehoord ruwe sport die zelfs in die tijd – 

waar geweld niet als ongewoon werd aanzien – 

tegenstanders kende. Zo is van Alexander de Grote  

( die toch geen doetje was ), bekend dat hij het 

pancratium verafschuwde en vond deze barbaarse 

manier van vechten onwaardig om ingeschakeld te worden in de Olympische spelen.  Pindarus 

daarentegen vond dat dit onderdeel bevorderlijk was voor de Spelen.  Philostratus vond het 

pancratium zelfs de parel op de kroon van de Olympische spelen.  

 

 

Werden bij het vuistgevecht de slagen voornamelijk op het hoofd gericht, bij het pancratium 

werd niets gespaard.  De overwonnene bleef dikwijls achter met ontwrichte ledematen, gebroken 

armen of benen.  

 
De vijfde dag van de Spelen was de dag van de jongeren die mochten deelnemen vanaf de 37e 

spelen in het jaar 632.  Onderdelen zoals pentathon en vuistvechten werden niet door de 

jongeren beoefend.  Later werd er wel het lopen in wapenuitrusting bijgevoegd.  De winnaars bij 
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deze jongeren hadden veel voor op hun tegenstanders die niet aan de spelen voor jongeren 

hadden deelgenomen toen zij als volwassenen de Spelen meestreden.  Zo is bekend dat 

Hypostenes vijf maal de Spelen won, en Milo van Croton zes maal toen ze volwassen waren.  Zij 

werden reeds als jongeling gekroond op de Olympus.  
 

 

 

Op het einde van de vijfde dag liepen  de banken van het stadion leeg, niet omdat de spelen 

afgesloten werden, maar omdat de volgende dag de massa terug te vinden was op de hippodroom.   

Op deze allerlaatste dag werden de wagenrennen 

verreden. Hier werd de Griekse afkomst van eigenaars en 

menners gecontroleerd en gecheckt op hun onberispelijke 

levenswandel (??).  

De paardenmenners zijn gekleed in een lange mantel 

volgens de Ionische mode, de wagens zijn bijzonder licht, 

rijk versierd en open aan de achterzijde.  De voorzijde 

van de wagen komt amper op kniehoogte en bezit 

uiteraard geen vering.  Bij de vierspan werden de twee middelste paarden aan de dissel 

gespannen, terwijl de twee buitenste direct de wagen trokken.  In de tijd van de grote keizers, 

ontwaarde men zelfs wagens bespannen met tien tot twaalf paarden.  Hoe daar mee omgegaan 

diende te worden werd nergens vermeld.   

 

In een van zijn werken vertelt de Griekse dichter Pindarus dat een zekere Archesileus de 

overwinning behaalde omdat al zijn tegenstanders uitgevallen waren. Hoe de renbaan in Olympia 

er heeft uitgezien is niet precies bekend.  Er bestaan aanwijzingen dat aangeeft dat de renbaan 

een lengte van 370 meter telt, terwijl een andere bron het over 1.536 meter heeft.  Ook de 

breedte verschilt tussen de 125 meter en de 320 

meter.  Bijna zeker weet men dat de wedstrijd 

verreden werd  op een parcours van 14 kilometer lang.   

 

Een van de beroemdste namen van de overwinnaars is 

niemand minder dan keizer Nero. Hij was zo zeker dat 

hij de overwinning zou behalen dat hij reeds voordat 

de Spelen begonnen een marmeren beeld van zichzelf 

liet maken als Olympisch overwinnaar.  Voortgaand op 

de geschiedenis die deze vorst heeft neergezet rijst 

de vraag of iemand het aandurfde om de Nero te 

verslaan  !! 

 

 

Zo eindigde, na de huldiging, de Olympische spelen die in het jaar 393  door een edict van keizer 

Theodosius werden afgeschaft omdat hij vond dat de Spelen een onduldbaar overblijfsel waren 

van het heidendom.  Dit zou gedurende 1503 jaar zo blijven om in 1896 terug van start te gaan in 

… Athene , de hoofdstad van Griekenland waar het ooit allemaal begon. Terwijl de blauw-witte 

nationale vlag wordt gehesen en het Grieks volkslied weerklinkt, opent koning George 1 met een 

eenvoudige openingszin de spelen:  “ Ik verklaar de eerste Olympiade van de moderne tijd voor 

geopend “.  

Anno 2004 zal het wel iets anders klinken, zal er aardig meer geld mee gemoeid zijn, maar de 

spirit zou hetzelfde moeten zijn :  “Deelnemen is belangrijker dan winnen” .  
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PARIJS HEEFT DE NIEUWE OLYMPIADE ZIEN ONTSTAAN 
 
Op vrijdag 25 november 1892 werd in het grote amfitheater van de Sorbonne te Parijs de vijfde 

verjaardag van de Franse unie voor atletiek gevierd.  Tijdens deze bijzondere academische 

zitting haalde baron Pierre de Coubertin in zijn toespraak de ontwikkeling van de sport aan en 

deed het voorstel om de Olympische spelen te doen herleven.  Er werd beleefd geapplaudisseerd 

en bijna niemand begreep zijn bedoelingen.  De meeste dachten dat de baron van plan was een 

spektakel te organiseren dat veel weg had van een circus.  Enkele mensen uit de onderwijswereld 

en vooraanstaande personen uit de sportwereld begrepen hem wel, waren bijzonder enthousiast 

en beloofden hun volle medewerking.  Pierre de Coubertin was zich wel bewust dat zijn plan enkel 

kon slagen als het op internationaal vlak kon gebeuren.  Daarom nam hij contact op met 

belangrijke personen in Amerika, Engeland en Griekenland.   

 

 

 

In juni 1894 wordt, opnieuw in de Sorbonne, een congres belegd.  Naast een 

debat over de lichamelijke opvoeding wordt de kwestie van de Olympische spelen 

aangekaart.  Er zijn 79 afgevaardigden aanwezig die 49 groeperingen uit 14 

landen vertegenwoordigen.  Op 3 juni besluit het congres eenparig om opnieuw de 

Olympische spelen in het leven te roepen.  Enkele dagen later is het eerste 

Olympisch comité een feit onder voorzitterschap van de Griekse dichter  

Bikelas.  

  

Alles zou terug in het teken van de vrede komen te staan. Deze spelen zouden 

wereldvrede betekenen. Dat het niet zo  vlekkeloos zou verlopen  konden zij 

uiteraard niet vermoeden.   

 
 

Willy 
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PIERRE de COUBERTIN 

 
Deed de Olympische spelen herleven 

 
De meesten onder u zullen zich niet aangesproken voelen bij het 
lezen van deze titel, en de naam Pierre de Coubertin zal 
waarschijnlijk ook wel nergens een belletje doen rinkelen.  
Nochtans is het deze meneer die er voor gezorgd heeft dat de 
Olympische spelen terug werden gehouden na 1503 jaar is de 
ijskast te hebben vertoefd. In juni 1894 lag hij aan de basis voor het 
opnieuw invoeren van de Olympische spelen, een idee dat hij 
reeds in 1892 lanceerde.  Wie was deze meneer de baron ? 

 
Pierre de Fredy, baron de Coubertin, werd op 1 januari 1863 
geboren te Parijs in de rue Oudinot en was een telg van een zeer 
vooraanstaande familie.   
De mannelijk lijn van de familie is van Italiaanse oorsprong en in 
Rome zjn nog afstammelingen van de familie de Fredy te vinden.  

In de buurt van Viterbo, waar een van de familielandgoederen lag, vond Felice de Fredy op zekere 
dag de beroemde Laocoon-groep, die hij wegschonk aan paus Julius II .  Sindsdien wordt dit 
beeldhouwwerk als een van de waardevolste kunstschatten van het Vaticaan beschouwd.  
 
Een tak van de familie trok naar Frankrijk.  Aan het hof van Lodewijck XI vinden we een Fredy terug 
als kamerheer van de koning.  In 1577 koopt een andere Fredy de heerlijkheid de Coubertin, niet ver 
van Versailles en dit goed is altijd in het bezit van de familie gebleven.  Een biograaf en persoonlijke 
vriend van Pierre de Coubertin, Dr.Diem, vooral in Duitsland de voornaamste vertolker van de 
Olympische gedachte, heeft geschreven: 
 
“ Het bloed van Italiaanse voorouders, van Franse edelen en burgers en Normandische ridders 
vloeide in de aderen van de Coubertin.  Hovelingen, kooplieden, juristen, soldaten en kunstenaars, al 
deze voorouders hadden, steunend op hun oude familietradities, altijd gewetensvol hun werk verricht.  
Door deze afkomst is de Coubertin onverbrekelijk met Frankrijk verbonden “  
 
Volgens de familietraditie was Pierre bestemd om militair of geestelijke te worden.  Even heeft hij 
eraan gedacht om in de politiek te stappen. 
Hij was er echter de man niet naar zich bezig te houden met het zoeken naar bepaalde regelingen of 
zich erbij neer te leggen onverzoenlijke partijen met elkaar te verzoenen. Hij was meer pedagoog en 
leraar en hij heeft zijn hele leven en zijn fortuin besteed om op dit gebied zijn vrijheid van handelen te 
kunnen behouden. 
 
We mogen in Pierre de Coubertin namelijk niet alleen de man zien 
die de Olympische spelen heeft laten herleven.  Hij heeft ook nog 
ontelbare boeken geschreven over allerlei onderwerpen, maar altijd 
met betrekking tot de jeugd en de opvoeding.  De Coubertin was in 
de ware zin van het woord een voorloper. Over de menselijke natuur 
maakte hij zich absoluut geen illusies, wat ook weer niet betekent dat 
hij een pessimist was.  Het verleden verhief hij tot een soort cultus, 
maar daarom verwaarloosde hij de toekomst niet. 
 
Zijn hele leven was gericht op het volgend devies: 
“ vernietig nooit iets dat nog gebruikt kan worden en gooi nooit iets 
weg wat zijn nut heeft bewezen ..” 
 
Op 2 september 1937 stierf Pierre de Coubertin te Genève.  Het spreekwoord: “een profeet wordt niet 
geëerd in eigen land “ is ook van toepassing op deze Fransman.  

Het gezegde : “Ik ben een mens en niets menselijks is mij vreemd”, van de beroemde Latijnse 
blijspeldichter Terentius, geldt daarentegen ook voor Pierre de Coubertin. 

Willy 
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DE OLYMPISCHE SPELEN 
 

 

 
Deze zomer zal het olympisch vuur weer branden bij de start van de Olympische spelen.  Dit jaar 
vinden zij plaats te Athene, Griekenland – de bakermat van deze spelen.  In een vorige editie van dit 
ledenblad vernamen we welke voorwaarden in de oudheid dienden vervuld te worden voor deelname 
aan deze spelen (zie Geschiedenis van het turnen in een vorige editie).   

Heden ten dage gelden natuurlijk andere voorwaarden en kan de vergelijking met de allereerste 
spelen uiteraard niet gemaakt worden.  Alleen aan veiligheidsmaatregelen voor de atleten wordt er 
reeds een fortuin uitgegeven, daar waar men bij de oude Grieken een oorlog onderbrak om aan deze 
spelen te kunnen deelnemen. 
Om de 4 jaar vinden de Olympische spelen plaats in een ander land.  Gedurende de vorige eeuw 
flakkerde de Olympische vlam in volgende plaatsen. 
 
1900: zomerspelen te Parijs (Frankrijk)  geen winterspelen 
 
1904: zomerspelen te St. Louis (USA)   geen winterspelen 
 
1908: zomerspelen in Londen (Engeland)  geen winterspelen 
 
1912: zomerspelen te Stockholm (Zweden)  geen winterspelen 
 
1916: geen zomerspelen, ( 1ste Wereldoorlog )  geen winterspelen 
 
1920: zomerspelen te Antwerpen (België)  geen winterspelen 
 
1924: zomerspelen te Parijs (Frankrijk)  winterspelen te Chamonix (Frankrijk) 
 
1928: zomerspelen te Amsterdam (Nederland) winterspelen te St. Moritz (Zwitserland) 
 
1932: zomerspelen te Los Angeles (USA)  winterspelen te Lake Placid (USA) 
 
1936: zomerspelen te Berlijn (Duitsland)                 winter te Garmisch-Partenkirchen (Duitsland) 
 
1940: geen zomer- en winterspelen (2de Wereldoorlog) 
 
1944: geen zomer- en winterspelen (2de Wereldoorlog) 
 
1948: zomerspelen te Londen (Engeland)  winterspelen te St. Moritz (Zwitserland) 
 
1952: zomerspelen te Helsinki (Finland)  winterspelen te Oslo (Noorwegen) 
 
1956: zomerspelen te Melbourne (Australië)  winterspelen te Cortina (Italië) 
 
1960: zomerspelen te Rome (Italië)   winterspelen te Squaw Vally (USA) 
 
1964: zomerspelen te Tokyo (Japan)   winterspelen te Innsbruck (Oostenrijk) 
 
1968: zomerspelen te Mexico-city (Mexico)  winterspelen te Grenoble (Frankrijk) 
 
1972: zomerspelen te München (Duitsland)  winterspelen te Sapporo (Japan) 
 
1976: zomerspelen te Montreal (Canada)  winterspelen te Innsbruck (Oostenrijk) 
 
1980: zomerspelen te Moskou (Rusland)  winterspelen te Lake Placid (USA) 
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1984: zomerspelen te Los Angeles (USA)  winterspelen te Sarajevo (Joegoslavië) 
 
1988: zomerspelen te Seoul (Zuid-Korea)  winterspelen te Calgary (Canada) 
 
1992: zomerspelen te Barcelona (Spanje)  winterspelen te Albertville (Frankrijk) 
 
1994: winterspelen te Lillehammer (Noorwegen) 
 
1996: zomerspelen te Atlanta (USA) 
 
1998: winterspelen te Nagono (Japan) 
 
2000: zomerspelen te Sydney (australië) 
 
 
En zoals reeds vermeld in de inleiding, vinden de zomerspelen van 2004 plaats in Athene, hoofdstad 
van de Olympische spelen en Griekenland. 
 
 
 

Willy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEUNKAARTEN MET GRATIS TOMBOLA 
 
 

LOTEN ZIJN IN OMLOOP – PROFITEER ERVAN – PRACHTIGE PRIJZEN 
 
 
Afrekening van de kaarten ten laatste op woensdag namiddag 19 mei 04 
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Bolsius Sam kleuters - 
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speciale proficiat voor Gerda die mij in vorige editie ontsnapte 

Gerda Meijers 31/03/59 

 

Tas Laura kleuters 08-04-99 

Van Dorst Emma kleuters 04-04-99 

Vandeweyer Tobias kleuters 15-04-98 

Leemans Kelly junioren 28-04-93 

Smets Naomi junioren 10-04-92 

De Nijs Kim junioren 06-04-91 

Van Remoortere Eline junioren 26-04-90 

Gysen Kelly junioren 04-04-90 

Wouters  Zoë 14+ / hlpld. 24-04-89 

Soetewey Kevin 14+ 10-04-89 

Smeets Shana hlpld. 05-04-88 

Coopman Caroline conditiegym 20-04-85 

Van Loon Evi conditiegym 09-04-84 

Van De Sande Emmanuel volleybal 26-04-78 

Mommen Indra leiding 23-04-75 

Kuypers Gerhard seniorobic 15-04-41 

 

 

Van Hees Sandrien kleuters 19-05-98 

Van Laer Emma benj. 18-05-98 

Wouters Kaat conditiegym 20-05-74 

Oyen Inge conditiegym 09-05-74 

Baerken Juul(Juliëtte) conditiegym 12-05-65 

De Ridder Liliane conditiegym 26-05-61 

Dua Chantal congym.hlpld.. 23-05-57 

Huygen Irène leiding 29-05-48 

van der Kaaij Petrus conditiegym 31-05-29 

 

 

Dilliën Sabrina benj. 29-06-96 

Van Praet Marijke 14+ 23-06-87 

Crauwels Chanelle conditiegym 20-06-87 

Swijnen Michael leiding 09-06-84 

Decleer Sacha  07-06-83 

De Loght Agnes conditiegym 09-06-64 

Verlinden Steven bestuur 20-06-44 
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Billen Julie benj. 26-07-95 

Bogaerts Karenza benj. 22-07-96 

Bossier Kimberley junioren 16-07-92 

Bossier  Tamara junioren 16-07-92 

Bral Arne kleuters 14-07-99 

De Hoon Irma seniorobic 19-07-33 

De Meyer Wendy conditiegym 29-07-70 

Jennes  Lydia seniorobic 13-07-36 

Scheffers Lucia seniorobic 22-07-39 

 

 

 

Rosseels Yannick kleuters 02-08-99 

Tahon Jens benj. 14-08-97 

Van Hees Jochem benj. 10-08-92 

Swijnen Amy hlpld. 16-08-85 

Calluy Cindy 14+ / hlpld. 07-08-85 

Van Ophen Johan 14+ 19-08-84 

Mommen  Kyra conditiegym 22-08-72 

Verschueren  Yolande conditiegym 03-08-60 

Eijsackers Rachel seniorobic 15-08-42 

Vochten Martha seniorobic 19-08-30 

De Man Clothilde seniorobic 18-08-20 
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OM TE KLEUREN 
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8 MEI 04   MEGA GYM GENT 

 
 
 

 
 

Onze turnkring zal deelnemen met de verschillende afdelingen aan Megagym, een groots 

tweejaarlijkse wedstrijd voor recreatieve gymnasten. Dit evenement gaat door op zaterdag 

8 mei 2004 in de Bloso accommodaties aan de Zuiderlaan te Gent. 

 

Onze gymnasten zullen deelnemen aan volgende disciplines: 

 

 lange mat (3 ploegen) 

 minitrampoline (2 ploegen) 

 toestelspringen (5 ploegen) 

 toestelturnen (4 ploegen) 

 

In totaal nemen we deel met 14 ploegen! 

 

Voor onze gymnasten wordt er een autobus ingelegd. De exacte uren van vertrek en 

aankomst worden later nog meegedeeld in afzonderlijke brief. Ouders die willen meerijden 

met de bus geven dit door aan Indra Mommen, let wel de plaatsen zijn beperkt! 

 

plaats:   Topsporthal Vlaanderen, Zuiderlaan 14 , 9000 Gent 

 

 

prijzen:  inkom 4 EUR per persoon, de toegang voor de gymnasten wordt betaald door de 

turnkring 
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DORPSDAG   6 JUNI 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar valt de Dorpsdag uitzonderlijk laat en dus kan ik er spijtig genoeg niet bij zijn. Ik ga 

immers naar mijn kindje in Amerika – ge weet wel “Onze correspondent” van vanachter in het 

boekje. 

 

Dus vragen we langs deze weg enkele vrijwilligers om mee te komen helpen met opbouw en 

uitbating van ons INFO-CAFE op de Hoevensebaan ter hoogte van de Voorzorg. Alle helpende 

handen zijn reeds bij voorbaat van harte bedankt voor hun inzet. 

 

Natuurlijk moeten er ook nog klanten langskomen om een praatje en een glaasje te verzetten want 

anders moet al dat vocht terug naar de brouwer en dan is die mens ook niet blij. We hopen van 

harte dit jaar op een mooie dag – niet te warm, niet te koud, niet te veel wind en zeker geen 

regen. Wil de weerverantwoordelijke hiermee terdege rekening houden a.u.b. 

 

Onze medewerkers gaan ’s morgens vanaf 8h aan de slag met het opslaan van de tenten en het 

installeren van toog en lootkraam – om 10h gaat de Dorpsdag officieel open en dat blijft zo de 

ganse dag duren tot sluitingstijd rond 18h. Dan moet heel de bazar natuurlijk weer netjes 

opgeruimd worden en alles naar de opslagplaatsen worden verdeeld. 

 

Wie zich geroepen voelt gelieve contact op te nemen met de Willy (=secretaris) om alle nodige 

info te verkrijgen tel. 03 664 00 62 

 

 

 

 

 

HELPERS EN KLANTEN ALLEN OP POST 

 WIJ VERWACHTEN JE 

  

Irène 
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VOORBIJ  JAARFEEST 24/4/04 
 

Oef!!! Eindelijk is het voorbij en het is er dan toch nog 

van gekomen!!!!! HET JAARFEEST 

Nog nooit hebben we er zo lang op moeten wachten 

maar we werden dan toch beloond voor de moeite. Toen 

onze toegezegde medewerkers zo ongeveer één na één 

afhaakten door kwetsuren en nachtwerk, kan ik je 

eerlijk vertellen dat ik er toch niet gerust in was of dit 

alles wel zou lukken. 

 

Oud en jong ging erg enthousiast op in hun eigen oefeningen wat toch weer resulteerde in een zeer 

geslaagde voorstelling met als kapstok “MUZIEK”. 

 

Het mooiste compliment hoorde ik toevallig in de kleedkamer van een klein meisje dat zeer enthousiast 

verklaarde dat het een leuke dag was geweest – daar doen wij het voor. 

 

Toch is het telkens weer noeste arbeid vooraleer alles op z’n plaats staat en daarna moet ook nog eens 

alles terug weg – maar ja, we dromen al van een volgende keer!!! 

 

Aan alle chauffeurs / verhuizers nogmaals onze eeuwige dank alsook aan de mannen van ANIMO voor 

alle geboden hulp -  tot volgend jaar!! 

 

 

 
onze chef werkploeg hield alles nauwlettend in de gaten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GIA voor meisjes en jongen? 

 

 

 

 

 

 

 

EINDE 
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OM VOOR TE LEZEN 

 

Jarig! 
 

Hiep hiep hoera, ik ben jarig, ik word al 2 jaar.  

O sorry, ik ben zo blij! ik vergeet me helemaal voor te stellen, Ik 

heet Hannie Hamster, ik heet Hannie en ben een hamster . 

Gisteren had ik alleen een beetje mijn verjaardag gevierd, en ik 

had een beetje te veel wijn gedronken. Nee geen gewone wijn, 

maar hamsterwijn! Dus toen ik vanochtend uit bed kwam viel ik... 

DONKK!! Ik viel tegen het gaas aan en ik zag vogeltjes en 

dacht:" misschien willen die wel met me spelen! Ik wilde ze 

pakken, maar toen... kwam mijn baasje en zei:" ik ga je hok 

verschonen omdat je jarig bent" Ik dacht: maar dat doe je toch 

elke week? 

 

Ze pakte me op en kwakte me in een emmer. Ik werd verdrietig en zei sip:" is dat nou verjaardag 

als je in een emmer gekwakt word?” maar dat kon ze niet verstaan want ze kon geen hamsters. 

Toen ze klaar was, zette ze me niet terug in mijn hok maar ik mocht mee naar binnen. De slingers 

waren opgehangen en ik dacht:" is dat allemaal voor mij"?  "Is dat voor mij"?  

 

Ze zette me op de bank en ging zelf naast me zitten en toen begonnen ze allemaal te zingen: 

"Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven". Ik dacht:"Zullen? Er is er toch maar 1 jarig"?  

Toen kwam mijn baasje naar voren met de rug naar mij toe en kreeg dat grote cadeau. Ik werd 

verdrietig en rende naar het hoekje van de bank en ging met mijn hoofd in het hoekje liggen. 

Mijn baasje riep me maar ik dacht: "ik reageer niet, ze denken toch niet aan mij." Toen begonnen 

ze te zingen:"Lang zal ze leven, lang zal ze leven", ik draaide me om en zag een nog grotere 

cadeau dan wat al op de tafel stond. Ze zette het op de bank en ik sprong er bovenop. Ik pakte 

het uit met mijn tandjes en toen het open was zag ik. een krop sla en een nieuwe eet en drinkbak. 

 

Dezelfde avond werd het een gezellige avond en ik kreeg nog veeel meer hamsterwijn. Ik had de 

sla allang op en nog veel meer gerechten. 's Avonds bracht ze me weer naar mijn hok.  

Ik had weer veel wijn gedronken dus... DONKK!! Ik viel weer met mijn kop tegen het gaas en ik 

zag weer vogeltjes maar nu wilde ik niet met ze spelen. Ik ging naar mijn slaapkamer en je 

hoorde binnen een minuut..zzzzzzzzz!! Ik droomde dat ik heeeel oud werd. 

 
 
 
 
 
 

WOENSDAGMIDDAG TURNEN START OP 08/09/04  
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SNEL KLAAR 
 
 
 

OMELET MET ZONGEDROOGDE TOMATEN -   
 
Ingrediënten: voor 1 persoon 

 2 eieren  

 2 eetlepels water  

 1 eetlepels basilicum  

 1.5 eetlepel olijfolie  

 5 zongedroogde tomaten  

 30gr parmezaanse kaas  

 peper  

 zout 

Bereidingswijze:  

1. Splits de eieren, klop het eigeel samen met het water en de gescheurde basilicum los.  

2. Kruid met peper en zout.  

3. Klop de eiwitten stijf (maar niet te droog) en spatel ze onder het eigeelmengsel.  

4. Verhit de olijfolie en bak de omelet op een laag vuur tot hij goudbruin is aan de onderkant.  

5. Verdeel de tomaten over de omelet en bestrooi met de versgeraspte parmezaanse kaas.  

6. Vouw hem dubbel en serveer met een gemengde salade. 

Kookpunten:  

 De basilicum scheuren in plaats van knippen of snijden.  

 De eiwitten stijf kloppen, maar niet te droog.  

 De omelet op een laag vuur goudbruin bakken.  

 Andere mogelijke combinaties van kruiden en vullingen zijn:  

o look en paddestoelen  

o koriander en kip  

o oregano en feta  

o peterselie en mangochutney 

 

 

 

 

 

 

 

WIJ VERZAMELEN NOG STEEDS INKTPATRONEN VAN PRINTERS, 

COPIERS EN FAXTOESTELLEN . 

 

BRENG JE LEGE CASSETTES MEE NAAR DE ZAAL EN WIJ 

BEZORGEN ZE AAN EEN GESPECIALISEERDE FIRMA VOOR 

RECYCLAGE. 

 

JE STEUNT DE KRING EN BESCHERMT HET MILIEU ! 
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RIMPELS 
 
Toen de eerste rimpels kwamen was ik nogal in paniek 

Ik heb mijn face toen laten liften in een prijzige kliniek 

Nou, mijn man vond het fantastisch 

mijn gezicht was weer elastisch 

Niks geen rimpels, niks geen vouwen! 

Net zo glad als bij ons trouwen 

Tot mijn vriendin zei "het is gek... 

maar jouw kop past niet meer bij je nek" 

Ach het was een kleine ingreep, want ze trekken dit dus strak 

en ze geven hier een sneetje, anders krijg je dáár een zak. 

Nou mijn man was heel tevreden 

over wat ze met me deden 

Maar de plastisch chirurg zat nog met mijn borsten in z’n maag 

want die zaten volgens hem veel te laag. 

Toen ze waren opgehesen, leken ze een beetje klein 

maar met siliconenvulling mochten ze er best weer zijn. 

Nou ik zag mijn man ontvlammen 

want ik had dus zulke prammen 

toen op een avond na het vrijen 

keek hij peinzend naar mijn dijen 

en al had ie geen duidelijke kritiek 

ik ging toch weer terug naar de kliniek 

ik had trouwens ook een buikje, dus na enig overleg 

liet ik dat meteen ontvetten, ze zuigen dat in no-time weg. 

Om tegelijkertijd mijn billen 

Minstens zóóó'n stuk op te tillen 

Ik was op ieder feestje weer in tel 

maar zat onderhand wel heel strak in mijn vel. 

Mijn man voelde zich naast mij niet meer zo op zijn gemak. 

Want op straat riepen jongens "ga je lekker ouwe zak". 

Nou toen kocht ie een toupetje 

En een veel te strak korsetje. 

Hij ging wandelen en trimmen 

en in het fitnesscentrum gymmen. 

En maandenlang deed hij een rigoureus dieet 

tot hij zomaar in de sauna overleed! 

Nou, daar stond ik op het kerkhof mooi te wezen aan het graf. 

Maar nu hij me niet meer zien kan is de aardigheid eraf. 

Ik laat nu de kwabben zwellen 

en ik zal u wat vertellen... 

Dames laat je niet verlakken 

laat de boel toch rustig zakken. 

Want met gladgestreken nekken 

valt het leven niet te rekken! 

Koester buik en onderkinnen 

want uw schoonheid zit van binnen! 

Vertelt u dat maar aan uw man 

anders komen er maar ongelukken van! 
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VAKANTIE AANBOD 
 

 

EINDSEIZOEN ETEN 

 

Ons etentje na het turnseizoen kan doorgaan op woensdag 30/06/04 – dit is de allerlaatste 

dag van juni en dan ben ik weer even thuis. 

 

Voor de mensen die dit graag meemaken zal ik een lijstje leggen in de zalen en dan kan je 

daar op inschrijven, zodat we weten hoeveel borden we nodig 

hebben. 

 

We gaan zoals gewoonlijk voor de maandmenu in rest. ’t Schuurken 

en voorzien het aperitief rond de klok van 19 h. 

 

Iedereen mag mee !! 

 

 

 

FIETSEN IN DE VAKANTIE 

 

Wij gaan ook weer fietsen tijdens de vakantiemaanden en dit op dinsdag. 

Dit kan reeds vanaf begin juni 04 met vertrek om 13h. aan de Sporthal te 

Kapellen. We houden geen koers maar fietsen tegen een matige snelheid 

en we gaan op tijd eens rusten. 

 

Iedereen mag mee !! 

 

 

 

TURNEN IN DE VAKANTIE 

 

Op maandagavond van 19h30 tot 21h gaan we onze conditie aanscherpen in de turnzaal van 

Vrank en Vrij te Hoevenen (tegenover de sporthal en naast de chiro lokalen).  Deze lessen 

starten vanaf maandag 12/07/04 ! 

 

Indien de temperatuur oploopt tot 30° dan gaat dat turnuurtje wel vervangen worden door 

een fietstochtje – we zien wel wat de zomer brengt. 

 

Iedereen mag meedoen !! 

 

 

Info bij Irène! 
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VAN ONZE CORRESPONDENT IN AMERIKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vakantie. 
 

In januari zijn we er stiekem eens tussenuit geknepen voor een weekje “R&R” (rusten en relaxen) op 

Maui.  Hawaii, zonnig zal je denken, ik noem het eerder tropisch: warm, vochtig, veel wind en het 

mocht natuurlijk niet ontbreken ... regen.  Gelukkig waren het tropische buien, dus kort maar hevig.  

Veel was er op Maui ook niet te zien, maar ja we zijn wel rotverwend in California.  De vulkaankrater 

waar de toeristen in de zomer zo graag naar beneden fietsen (3 keer trappen en 2 uur later staat ge 

beneden), zat de hele tijd in de mist en de wolken.  Bovendien was het daarboven amper 5 graden (en 

deze twee toeristen stonden daar in hun shortje met een dikke trui), dus op zo'n fietske kregen ze 

ons niet op.  

Eigenlijk is er onderwater veel meer te zien: walvissen, schildpadden en veel visjes.  Bijgevolg zouden 

we dus veel gaan snorkelen.  Op onze eerste verkenningstocht van het eiland besloot Tim om effe van 

een rots te duikelen en kwam er met een kap in zijn knie en enkele schrammen vanaf.  Daar ging ons 

snorkelplan.  Gelukkig maakt J&J liquid bandaid (een aanrader voor elke EHBO-kit) en kon Tim na een 

dagje rust al terug in het water.  Ik bleef meestal iets korter in het water dan Tim, want van een 

watertemperatuur van amper 24 graden sla ik na een dik half uur blauw uit en da's geen zicht.  

Van dat snorkelen krijg je ook fantastische honger en dorst.  Het eten en drinken was er beduidend 

beter dan hier, maar ook gevoelig duurder.  Al bij al, het was fijn en we hebben er enorm van genoten. 

 

Onze volgende vakantie ligt ook al vast: in Juni komt mijn mams en mijn broertje en dan trekken we er 

samen een weekje op uit.  Jullie zullen ze dus een maandje moeten missen, want dan zitten ze hier.  

Dus als je op den dorpsdag een triestige Ludo ziet, troost hem dan een beetje, want hij blijft helemaal 

alleen achter. 

 

Groetjes uit het nog steeds zonnige California en hopelijk tot gauw, 

 

Nadine 
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INFO 
 

 

 

Instituut voor Lichamelijke Opvoeding Kapellen 
 

afgekort Turnkring ILOKA vzw 

 

 

lid van Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw. 

Zuiderlaan 13 – 9000 Gent 

 

`ledenblad voor januari – februari - maart 

    april – mei - juni 

    september – oktober – november - december 

verschijnt niet in juli en augustus 

 

 

voor de volgende editie teksten binnen vóór 10/10/04 

 

 

 

ONS NIEUWE TURNSEIZOEN START OP vrijdag 

03/09/04 
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Socialistische Mutualiteit
van de provincie Antwerpen

tel. 

fax

03 285 44 44

 03 218 67 03

Belgiëlei 22 - 24

2018 Antwerpen

www.socmut.be

De VoorZorg
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