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INTRO 
 
. 

 

Bijna Zomer! 

 

Toch verlangen we weer ieder jaar naar 

de lange, warme dagen en dit betekent 

dan weeral dat het jaar bijna halfweg is. 

Ons turnseizoen zit reeds in de laatste 

fase en zo snellen we steeds maar 

verder. Weer een jaartje ouder! Onze 

turnactiviteiten voor volgend seizoen 

werden reeds besproken, en we vonden 

toch weer een sprankelende leiding, vol 

nieuwe ideeën om opnieuw te starten in 

september.  

We hopen natuurlijk ook op een grote 

belangstelling van oude en nieuwe leden 

om onze afdelingen te bevolken, 

iedereen is van harte welkom. Sporten is 

gezond, daar zijn we het allemaal over 

eens, maar volhouden dat is natuurlijk 

niet zo gemakkelijk.  

Voor de studenten komt er ook nog een 

moeilijke tijd maar dat is naar even en 

dan is er grooooote vakantie! Ik wens 

alle blokkers een schitterende uitslag en 

een welverdiend zomers verlof. 

 

Om niet te stram te worden tijdens al 

die zomerse dagen is er ook nog 

“Sporten in de vakantie” zie pagina 17 

 

PRETTIG VERLOF EN GEZOND WEER 

TERUG OP VRIJDAG 5 SEPTEMBER 08! 

 

 

Irène 
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ILOKA @ THE MOVIES TURNFEEST 15 MAART 2008 

 

 
Fotoverslag van een zeer geslaagd turnfeest – alle foto’s zijn te zien op www.iloka.be 

 

 

http://www.iloka.be/
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DANKJEWEL 

 

 

Hier nog een gepast woordje van dank voor onze werkploegen van vrijdag, zaterdag en zondag. 

Het was nog maar vrijdagavond 18uur toen er al een camion moest geladen worden, eerst aan de 

turnzaal van Hoevenen en dan in de Streepstraat aan het KA . Gelukkig konden we op enkele stoere 

papa’s rekenen die ons turnmateriaal reeds prachtig hadden klaargezet op de speelplaats zodat er 

direct kon geladen worden. Dan ook nog eens afladen aan het KTA en alles binnendragen in de 

sporthal. Toen konden we reeds de turnvloer leggen, de spanbarre plaatsen en de stoelen zetten…. 

Steven en Ludo hadden in de namiddag het geleende materiaal in Malle opgehaald en reeds in de 

sporthal bezorgd. Ondertussen was ook Tom gearriveerd met zijn elektro- en video materiaal zodat 

ook langs die kant reeds kon gewerkt worden. Het decor kreeg stilaan vorm met panelen, doeken en 

posters.  

Zaterdag morgen om 9 uur kwam dan “den Brouwer” en konden we verder werken -  vooral de 

mannen die het licht moesten laten branden. Licht – geluid en video zijn wel een belangrijk 

onderdeel van onze turnshow geworden, en ik ben altijd nog verbaasd dat al die draden uiteindelijk 

op de juiste plaats belanden! Ondertussen werden in de cafetaria ook reeds de nodige handen uit 

de mouwen gestoken om alles een beetje netjes te krijgen en ons van eten en drinken te voorzien. 

De “Algemene Herhaling” was voorzien om 13 uur en alle leiding was dan ook reeds paraat om de 

kinderen op te vangen. De “Herhaling” verliep zoals altijd “niet om aan te zien” maar uiteindelijk 

kwam alles toch nog op zijn pootjes terecht, mede dankzij de zaal-werkploeg die zeer goed 

functioneerde. Alles werd goed genoteerd, zowel door werkploeg als de licht- en geluidsploeg en 

dat was er ’s avonds wel aan te zien. 

Het Turnfeest zelf kende een vlot verloop en kan je nog eens bewonderen op onze DVD.  

(te koop aan 5 €) 

Ook nog een woordje van dank voor de “Toogploeg” van zaterdagavond want die draaide gesmeerd! 

 

En toen… moest alles weer terug weg! 

Er werd reeds zoveel mogelijk opgeruimd en klaargezet want op zondagmorgen 9.30uur kwam onze 

camion om alles terug te brengen naar de turnzalen. 

Opnieuw konden we beschikken over een ploeg fantastische mensen om ons te helpen inladen, 

uitladen, en op zijn plaats brengen van het toch wel erg zware turnmateriaal. Ik hoorde iemand van 

de papa’s zeggen: ik wist niet dat dit allemaal zo zwaar was !! Michael had de taak van “Chef 

Transport” en zelfs met een houten kop, kwam alles goed terecht. Kelly was die dag coördinator 

voor de turnzaal want alles moest natuurlijk op de juiste plaats belanden. Ook Tom kreeg hulp bij 

het afbreken van de lichtbruggen en zo geraakte te sporthal stilaan leeg. Erna en Nancy namen de 

vegers ter hand en alle stof en vuil verdween opgewekt in een zak.  

 

Maandag moesten Steven en Ludo nog eens naar Malle om alle geleend materiaal terug te brengen 

en toen was het gedaan. Tot volgend jaar en ik hoop van harte dat we ook dan weer beroep kunnen 

doen op die stoere binken, ze krijgen alvast verlenging van hun contract. 

Irène 
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Inge 
De Jarige ! 

Tine 
De Pechvogel ! 

Nog een pechvogel was Maria Geyskens, onze 
hulp en toezicht bij het Kleuterturnen. 
Bij het naar huis rijden, met de fiets kwam zij 
zwaar ten val aan de overweg en brak haar 
enkel. Na enkele weken Klina verblijft zij nog 
steeds voor revalidatie in het St.Elisabeth 
ziekenhuis te Antwerpen. 
Maria langs deze weg wensen wij je een 
spoedig herstel en als je terug OK bent dan 

gaan we d’r beslist ene pakken!  



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 17 

 - 
10 

LESSENROOSTER 2008 
 
 

zaal dag afdeling van  -  tot  

      

KA maandag Gym Plus (+ 12j.) 19.00 tot 20.30 

  Conditiegym 19.30 tot 20.30 

      

KA dinsdag Kids Dance (6 tot 10j.) 18.00 tot 19.00 

  Conditiegym 19.30 tot 20.30 

  Volleybal 20.30  

      

KA woensdag Kleuters/kids (vanaf 3j.) 14.00 tot 15.30 

    

KA vrijdag Kindergym 18.00 tot 19.30 

  MT / LM 19.30 tot 21.00 

    

KA Zaterdag Toestelturnen (na selectie) 10.00 tot 12.00 

      

SPORTHAL dinsdag Seniorobic 50+ 14.00 tot 15.30 

      

KA = Kon.Atheneum Streepstraat 16 Kapellen 

Sporthal = verdiep – Chr.Pallemansstraat Kapellen 
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Steunkaarten met gratis tombola 
 

Ze zijn d’r weer, onze beroemde steunkaarten met gratis tombola. Ook 

dit jaar zijn er weer mooie prijzen te winnen maar dan moet je natuurlijk 

van die kaartjes kopen en nog beter, verkopen aan iedereen die je 

welgezind is. Het hoofddoel is onze kring steunen en als je daarbij dan 

nog een prijsje kan winnen is dit mooi meegenomen. 

 

Het trek-team van ILOKA komt bijeen op  woensdag 28 mei 2008 

Dus moeten alle kaarten afgerekend worden ten allerlaatste op die woensdagmiddag tijdens 

het Kleuterturnen ! 

Veel succes bij de verkoop en denk er aan, vanaf 10 kaarten krijg je weer een ledencheque 

cadeau. 

Hierbij danken wij ook BRICO KAPELLEN  en VAN HAVERE voor het schenken van prijzen! 

 

 
Dorpsdag zondag 1 juni 2008 

 

Op zondag 1 juni gaan we onze tenten weer opslaan 

op de Hoevensebaan ter gelegenheid van de 

“Dorpsdag te Kapellen”. Wij baten daar een INFO 

café uit waar iedereen van harte welkom is vanaf 

10h. Wij hopen op schitterend weer zodat we vele 

pintjes en lootjes kunnen aan de man brengen ten 

voordele van ons materiaalfonds.  

WERKLPLOEG:    8uur opstellen van de tenten en installeren van toog en lootkraam 

 ons café en lootkraam moeten gans de dag bemand worden, dus 

iedereen die ons hierbij een handje wil helpen geef maar een 

seintje – ervaring is niet vereist! 

 afbreken en opruimen + vervoer van alle materiaal naar de 

verschillende opslagplaatsen ronde de klok van 18.00 uur. 
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TOUR DE FRANCE  
 
Deze ‘Sprokkel’ is de laatste uitgave voor de grote vakantie, een periode waarin ook velen uitkijken naar de 
wielerwedstrijd van het jaar, namelijk de “ Ronde van Frankrijk”.  Laat ons hopen dat dit jaar de tour zal verlopen 
zonder in opspraak te komen met allerhande dopingverhalen en dergelijke toestanden, het maakt alleen de sport 
maar kapot.  Dat het niet altijd zo gemakkelijk verliep zoals heden ten dage kan u hieronder lezen in een 
samenvatting van een periode uit de tour vanaf zijn begin in 1903 tot juist voor het uitbreken van de tweede 
wereldoorlog in 1939. Over doping werd toen nog niet gesproken, maar de drang om te winnen werd bij sommigen 
ook zo groot dat men zijn toevlucht nam tot andere verboden praktijken. 
Lees en geniet van de evolutie van het wielrennen,de  pioniersjaren uit de “Tour de France”. 
 

 Winnaar van de eerste Tour de France in 1903 werd Maurice Garin, tweede werd 

Lucien Pothier. 

 Garin won ook de tweede uitgave van de Tour, maar werd samen met twee collega’s 
enkele maanden nadien gedeclasseerd wegens fraude.  Zij zouden delen van het 
traject hebben afgelegd met de trein. Winnaar van de tweede Tour 

werd dan Henri Cornet, die vierde was geëindigd. 

 Garin werd, naast de eerste winnaar van de tour, alzo ook de eerste 
gedeclasseerde renner in de Tour. 

 Jaren na de start van de eerste editie werd er een tourorganisatie toegevoegd die instond 
voor de bevoorrading.  Tot dan dienden de renners zelf te voorzien in hun eten en 
drinken, zodat ze regelmatig dienden af te stappen om hun honger en dorst te lessen. 

 De eerste Tour startte op 17 km van Parijs en je diende niet alle etappes  af te leggen.  
Je mocht eveneens aan een of meerder ritten deelnemen.  Vanaf 1904 was dit niet meer mogelijk en 
kregen de renners na iedere rit één tot drie rustdagen. 

 De renners dienden de wegcode te respecteren.  Toeschouwers langs het parcours waren, met 
uitzondering van de steden, zogoed als onbestaand en indien een verkeersagent aan een kruispunt het 
verkeer regelde dienen ook de renners het stopbevel op te volgen. 

 Vanaf 1905 werden er bergritten ingelast, de Vogezen en de Alpen. 
 De allereerste bezemwagen (!) was een gewone oude open vrachtwagen die meestal de koplopers volgde. 

Wie achteraan opgaf diende zelf te zien dat hij ter plaatse 
geraakte.  

 De oudste deelnemer aan de Tour in 1904 was een 
zekere Paret die de  leeftijd van 50 jaar had bereikt. 

 Vanaf 1905 werd de winnaar aangeduid via een 
puntensysteem, pas in 1913 werd je eindwinnaar via 
tijdsnoteringen.   

 Het reglement van de Tour bepaalde dat elke renner zelf 
zijn fietspanne diende te herstellen.  Zelfs de fiets laten 
vasthouden werd bestraft. Ook hulp bij voorraad inslaan 
kon worden bestraft. 

 De eerste renner die als eerste op een col bovenkwam, 

de Ballon d’Alsace in 1905 was René Pottier. 

 Deze Pottier won de Tour in 1906, maar kon niet deelnemen aan de tour in 1907 nadat hij zelfmoord had 
gepleegd omdat zijn liefde voor een vrouw niet beantwoord werd. 

 Waren het tot hiertoe alleen Fransen die de Tour hadden gewonnen, in 1909 was 

het de Luxemburger François Faber die deze koudste Tour uit de geschiedenis 

won. ( Faber kwam op een trieste manier om het 
leven tijdens WO 1 toen hij aan het front een 
telegram kreeg dat hij vader van een dochter was 
geworden.  Van vreugde sprong hij omhoog, en 
stierf door de kogel van een Duitse scherpschutter) 

 In 1911 werden de Galibier en de Télégraphe als 
cols aan de Ronde toegevoegd. Deze tour werd 

gewonnen door Gustave Garrigou die net zoals zijn 

collega’s deze bergen te voet opmoest wegens … te 
veel modder op de weg ! 
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 Grootste pechvogel uit de geschiedenis van de Tour is wellicht de Fransman Eugène Christophe, die tot 

tweemaal toe een ernstige fietsbreuk kreeg toen hij op het punt stond deze te winnen. 
 Officieel is deze Christophe de allereerste gele trui drager van deze tour in 1911, maar heeft nooit een Tour 

gewonnen. 
 Omdat versnellingen nog niet bestonden dienden renners aan de voet van een berg af te stappen om van 

wiel te veranderen (wiel met een groter kamwiel).  Vanaf 1912 bezat een achterwiel twee kamwielen zodat 
ze dit enkel hoefden om te keren. 

 De 12e rit van de Tour 1914 vertrok om drie uur ’s nachts.  De reden hiervoor was dat er soms ritten van 
400 km of meer werden gereden. 

 De allereerste Belgische tourwinnaar was Odile Defraye, amper 20 

jaar oud, die in 1912 deze zege op zijn palmares schreef. Tijdens de 
oorlogsjaren werd er niet gereden. 

  
 Tot en met 1922 zouden nog vier 

Belgische renners zorgen voor zes 

bijkomende overwinningen.  Firmin 

Lambot ( 2x), Leon Scieur (1x) en 

Philippe Thijs (3x). 

 In de beginjaren van 
de Tour werd een wit 

lint als eindstreep gebruikt, wat bij wind en regen soms voor 
verwarrende toestanden zorgde. 

 In elke volgwagen zaten enkele jonge knapen om deze wagens te 
helpen duwen als ze vastraakten in de modder.  Ook bergop hadden  deze wagens het niet altijd 
gemakkelijk. 

 Volgwagens werden verplicht om achter de renners te blijven om de stofwolken op de onverharde wegen 
tot een minimum te beperken.  Soms dienden renners te stoppen omdat ze moeilijk konden ademhalen in 
een stofwolk. 

 
 

 Ottavio Bottechia was de eerste Italiaan die de tour won, zelfs twee maal 
na elkaar. ( Bottechia kwam in mysterieuze omstandigheden m het leven.  
Pas jaren later bekende een boer dat hij de renner had vermoord omdat 
hij van zijn veld druiven had gestolen) 

 Midden de jaren 1920 begonnen toeschouwers massaal toe te stromen 
om de renners te zien passeren, zeker in  de bergritten.   

 In 1930 werd de eerste publiciteitskaravaan die de Tour voorafging een 
feit.   

 De langste Tour uit de geschiedenis was deze van 1926 (5.745 km).  
Deze Tour was eveneens de traagste met een gemiddelde van 24,273 km 

per uur. 
 In 1929 mochten in Bordeaux drie renners de gele trui aantrekken. Franz, Fontan en Leducq hadden alle 

drie dezelfde tijd.  De volgende dag was dan ook de enige dag in de geschiedenis met drie gele truien in 
het peloton.  
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 Vanaf 1932 groeit de belangstelling van de pers voor de Tour en in 1935 werden de eerste radioverslagen 

uit de Tour uitgezonden. 
 Ook in de jaren 1930 deden dokters en verzorgers hun intrede in de Tour. 
 Sponsors schonken soms een speciaal cadeau aan een ritwinnaar. Zo ontving de 

Belg Sylvère Maes in 1936 een kinderwagen na een overwinning.  Ooi kreeg een 

renner een aap als geschenk ! 
 Karel Van Wyndaele, een journalist die voor “Sportwereld” werkte nam tijdens de 

Tour in 1936 iedere dag een interview af met Vlaamse renners. 
 Indien renners stopten aan een café om hun dorst te lessen dienden zij dit meestal 

niet te betalen.  Toch had iedere renner kleingeld in zijn achterzak voor het geval dat. 
 Vanaf 1937 werd het versnellingsapparaat toegelaten en mocht elke ploeg een eigen 

wagen in koers hebben. 
 De laatste Tour voor de Tweede wereldoorlog in 1939 werd een Belgische triomf.  

Hendrickx, Sylvère Maes, Neuville en Vissers behalen de ereplaatsen.  Het zou nog 
dertig jaar duren voor er nog eens een Belg de tour zou winnen in 1969: Eddy Merkx. 

 
 

------------------------------ 

Parijs 1933 
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SPORTEN IN DE VAKANTIE 

 
 
Tijdens de maanden juli en augustus kunnen we opnieuw 
gebruik maken van de turnzaal van Vrank en Vrij Hoevenen 
zodat we toch wekelijks nog wat aan onze conditie kunnen 
werken  
 

maandagavond van 19.30 tot 21.00  uur 
 
De turnzaal van Vrank en Vrij is makkelijk te vinden aan de 
Antwerpsesteenweg te Hoevenen. 

Tegenover de gemeentelijke sporthal en voetbalvelden en naast het Chiro lokaal. Kom je van 
Kapellen, dan is het aan je rechterkant. 
 
We starten op maandag 7 juli en de laatste les is maandag 18 augustus, daarna ben ik met 
verlof. 
 
 

Fietsen doen we weer op dinsdagmiddag 14.00 uur 

We komen samen om 13.45u en we vertrekken stipt om 14 uur aan de Sporthal van Kapellen 
voor een tochtje van ca. 30 km. We fietsen zeker niet te snel en iedereen kan mee. 
 
Voor de snelle fietsers en voor diegene die een grotere tocht willen maken is er gelegenheid 
om samen met S-Plus / S-Sport te vertrekken om 13.00 uur voor ca 50 km. 
 
 
NORDIC WALKING begeleide wandelingen  
Steeds de tweede donderdag van de maand = 8 mei – 12 juni – 10 juli – 14 augustus – 11 september 
Iedereen van harte welkom – vertrek om 13.30u. aan de parking van het Ravenhof/Moretusbos.
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Discipline en veiligheid 
 
 Geen ouders en/ of onbevoegden in de turnzaal zonder toestemming van de leiding. (verzekering laat dit 

niet toe – onbevoegde kan oorzaak zijn van ongeval) 

 

 Sierraden zoals oorbellen, armbandjes, ringen, horloges e.d. zijn niet toegestaan om een optimale 

veiligheid te kunnen nastreven tijdens de turnles. (verzekering staat dit niet toe) 

 

 Loshangende haren worden bijeengestoken of in een staartje gedaan. 

 

 Blootsvoets turnen mag en kan, maar beter is gepast schoeisel te dragen. 

 

 Brillen horen thuis op de neus of in een brillendoos.  Laat deze niet los ergens op een bank of vloer liggen.  

Ook los in de kleedkamer is niet ideaal. 

 

 Alle gymnasten zijn steeds tijdig aanwezig bij aanvang van de lessen.  Het is niet altijd vanzelfsprekend, 

maar tracht steeds zoveel mogelijk tijdig in kledij op de les te zijn. 

 

 Zeer regelmatig aanwezig zijn tijdens de lesuren is ook aangewezen met het oog op de voorbereiding van 

de verschillende turnactiviteiten.  

 

 Bij een belangrijke turnactiviteit is het bij een gebeurlijke afwezigheid (voor de jongeren) 

beleefdheidshalve aangewezen om de leiding vooraf te verwittigen.  

 

 Kauwgom en snoep zijn niet toegestaan tijdens de turnlessen. 

 

 Dranken ( liefst water) zijn wel toegestaan in de turnzaal.  Naam van zoon of dochter op flesje vermelden 

kan misverstanden voorkomen. 
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KRINGWEDSTRIJDEN 27/01/08 
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Op zondag 27 januari (reeds lang geleden) vonden in onze kring wedstrijden plaats voor alle 

gymnasten die daarvoor belangstelling hadden. In totaal kwamen 27 jongeren opdagen voor 

het behalen van een turnbrevet en nog eens 20 reeds gevorderde gymers streden voor de 

titel van “Kringkampioen 2008”.  

Er was een wedstrijd Toestelturnen met balk, barre en sprong, een wedstrijd Lange Mat en 

een wedstrijd Mini Tramp en dit warende resultaten: 

 

 Goud Zilver Brons 

Lange Mat Christa Tahon Van Elst Sigrid Debie Ellen 

Mini Tramp Boye Aster Swijnen Michael Van Gestel Margot 

Toestelturnen Tahon Christa Boye Aster Sempels Ilona 

 

Titel van Kringkampioen ging dit jaar naar Christa Tahon met een beste gemiddelde 9.40 

 

Aan alle deelnemers, alsook de belangstellende ouders van harte proficiat voor je inzet en 

tot een volgende keer.
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goed om weten ! 

LEDENCHEQUES 
Er werd door onze leden gretig gebruik gemaakt van de verzamelde ledencheques bij de betaling van de 

lidgelden. Wij willen er echter op wijzen dat deze cheques ook een vervaldatum hebben dus gelieve deze in 

het oog te houden. 

Indien je van de cheque gebruik wil maken moet deze dan ook binnengeleverd worden – zonder cheques geen 

geld! 

Hoe kan je die verdienen? 

 Bij de wafelverkoop verkoopt u meer dan 5 eenheden (wafels, truffels, enz.) dan krijg je hiervoor een 

cheque ter waarde van 5% van het verkochte bedrag. 

 Bij de verkoop van steunkaarten met gratis tombola kan je bij verkoop van min. 10 loten een cheque 

verdienen met een waarde van 10% van de verkochte loten. 

 Indien u een reclame advertentie aanbrengt voor ons ledenboekje of het jaarfeestprogramma, verdien je 

een cheque ter waarde van 10% van het geplaatste blok. (info bij Irène) 

Je kan de verzamelde cheques ruilen bij: 

 aankoop kringkledij 

 betalen bij Non Gym Day, Sinterklaasfeest, ed. 

 betaling van lidgelden 

 

Let wel, deze cheques zijn slechts 1 jaar geldig! 

 

 

JACOBUSCHEQUES gemeente Kapellen 

Bij ILOKA kan je steeds je lidgeld betalen met vermelde cheques ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUSSENKOMST MUTUALITEIT 
 

Velen weten wellicht nog niet dat je bij je ziekenfonds kan rekenen op een tussenkomst in het 

lidgeld indien je aansluit bij een sportclub. Vraag inlichtingen aan het loket van je mutualiteit, waar 

je ook het formulier kan afhalen. Dat moet je binnenbrengen bij ons secretariaat of via je leiding 

zodat wij dat, na controle van het lidgeld, met de nodige stempel en handtekening aan u of het 

ziekenfonds terugbezorgen.  Zorg er steeds voor dat je naam werd ingevuld op dit formulier. 

Ja kan ook surfen naar de website van je mutualiteit voor alle verdere info! 
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DITJES en DATJES over … PAARDEN 
 

Wist u dat… 
 

 een paard +/- 250 botten telt?  Alleen de onderlinge verhouding verschilt per ras. 

 paarden die 1,47 m of kleiner zijn worden bestempeld als pony? 

 springpaarden voor het eerst op TV in actie te zien waren tijdens 
de Olympische Spelen in Londen in 1948? 

 het kleinste paardje ooit gemeten een stokmaat (= schofthoogte) 
had van slechts 35,5 cm en slechts 9 kg woog? 

 het oudste paard ooit, Old Billy, de ongelooflijke leeftijd bereikte 
van 62 jaar? 

 het grootste paard ooit (Samson – een ruin van het Shire ras) een 
schofthoogte had van 2,12 m en liefst 1.525 kg woog? 

 het snelste paard, Big Racket, in 1945 de verbazingwekkende 
snelheid bereikte van 69,61 km over een afstand van 400m? 

 rond september de paarden meestal een wintervacht beginnen te 
ontwikkelen?  De beharing wordt dikker en ruwer. 

 pas in de middeleeuwen het paard voor het eerst serieus werd 
gebruikt in de landbouw? Tot dan toe gebruikte men hiervoor ossen. 

 de bekende Romeinse renwagen, de quadriga, bespannen werd met 4 paarden? 

 koumis, de naam is van een drank uit gegiste merriemelk, en de Kazachen deze drank gebruiken 
voor het genezen van allerlei ziekten?  

 de kleizoon van Dzjengis Khan een kudde paarden bezat van +/- 10.000 zuivere witte merries en 
zuiver witte hengsten? 

 oude paarden vaak witte haren krijgen op gezicht en snuit? 

 de eerste cowboys van Amerika in feite Spaanse koeiendrijvers 
waren (Vaqueros)? 

 de eerste trams in de steden getrokken werden door 1 tot 4 
paarden?  Ze liepen met een snelheid van 9 à 11 km / uur en 
werden nog gebruikt tot eind 19e eeuw. 

 Mister Ed, het sprekende paard en TV ster uit de jaren ’60, van 
het Palomino ras was? 

 William F.Cody (Buffalo Bill) een sneeuwwit paard ten 
geschenke kreeg van de schilderes Rosa Bonheur, om mee op 

te treden in zijn “ Wild West Show” ? 

 de Kelten het paard beschouwden als een heilig dier? 

 paardenhoeven +/- 6 mm per maand groeien en het ongeveer 1 
jaar duurt voor de groei van kroonrand de grond heeft 
bereikt?  

 de “ 4 ruiters van de Apocalyps” zoals beschreven in het “ 
boek van de openbaring” het kwaad vertegenwoordigen dat 
het einde van de wereld aankondigt?  

 dat hiervan de ruiter van de verovering een wit paard berijdt? 
Hongersnood berijdt een zwart paard, oorlog een rood 
paard en de pest berijdt een bleek paard. 

 het ooit in Japan de gewoonte was om een paardenhoofd als 
talisman aan de poort van boerderijen te hangen?  

 een gezond paard in rust een hartslag heeft van 36 à 40 slagen 
per minuut? 
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 het paardenras ‘Arabier’, 1rib, 1 lendenwervel en 1 staartwervel minder heeft dan andere 
paardenrassen? Dit verklaart hun compacte bouw, korte rug en typische hoge staartdracht. 

 de Romeinen de uitvinders zijn van het hoefijzer, dat hipposandaal werd genoemd? Ze waren 
heel verschillend van de latere hoefijzers.  Nagels ontbraken, ze werden vastgezet met 
riempjes en dus afneembaar.  

 dolle kervel, zwarte nachtschade, jacobskruid en taxis enorme giftige planten zijn voor paarden?  

 er in 1875 er elke dag 1.000 ton paardenmest werd verwijderd uit de straten van Londen? 

 de dunne darm van een paard +/- 23 m lang is? 

 in zijn natuurlijke omgeving een paard 20 tot 22 uur per dag eet en slechts 2 tot 4 uur slaapt? 

 België tijdens de Olympische Spelen in 1920 te Antwerpen derde werd bij de ruiterspelen? 

 de eetlust van een paard ongeveer overeenkomt met 2,5 
% van zijn totale lichaamsgewicht? 

 dat de ogen van een paard een blikveld beslaan van 
360°, met slechts 1 kleine ‘ blinde vlek’?  Deze 
bevindt zich voor de neus en net achter hun romp. 

 de normale lichaamstemperatuur van een paard 38° C 
bedraagt? 

 Trigger, het beroemde Palomino paard van filmster Roy 
Rogers optrad in meer dan 85 westerns? Na zijn dood 
in 1965 liet Roy zijn paard opzetten en is nu te 
bewonderen in het Roy Rogers- Dale Evans museum in 
Californië. 

 een  paard geen poten heeft,… maar benen?                                                                          
  Willy       
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trouwe leden 

OOOH 
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 VERJAARDAGSKALENDER 

 

 
Raeymaekers Yaro kleuters 06-04-04 

Anthonissen Hanne kleuters 15-04-03 

Dandois  Luca kleuters 09-04-03 

Claessen Marie kids 07-04-02 

Hekkelman Esther kids 18-04-01 

Van de Velde  Tessa kindergym 1 30-04-99 

Abbes Mouna kids dance 08-04-99 

Lotgering Anouk kindergym 2 08-04-99 

Verswijvel Daphne gym+ 15-04-92 

Wouters Zoë LM/Tramp. 24-04-89 

Cauwelaers  Wim volleybal 28-04-86 

Mommen Indra leiding 23-04-75 

Van Gerwen Annick conditiegym 08-04-65 

 
 

Ollevier Jonas kids 27-05-02 

Symons Aline kids 19-05-02 

Van Hees Sandrien kindergym 3 19-05-98 

Van Laer Emma kindergym 5 18-05-98 

De Coster  Indra kids dance 11-05-98 

Pawlowska Karolina volleybal 06-05-89 

Mattheessens  Leene conditiegym 29-05-63 

Dua Chantal conditiegym 23-05-57 

Huygen Irène leiding 29-05-48 

van der Kaaij Piet conditiegym 31-05-29 

 
 
Can Tara kleuters 14-06-04 

Van Leuven Imke kleuters 27-06-03 

Tops Zoë kids 02-06-01 

de Hoog Lissa kids dance 11-06-98 

Van Grootel  Joyce gym+ 09-06-95 

Crauwels Chanelle conditiegym 20-06-87 

Swijnen Michael leiding/volleybal 09-06-84 

De Loght Agnes conditiegym 09-06-64 

Janssen Ria conditiegym 17-06-55 

De Maeyer Adrienne seniorobic 07-06-51 

Debels  Greta conditiegym 11-06-49 

Verlinden Steven bestuur /vzw 20-06-44 
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Maes Kirsten kleuters 22-07-04 

Beaudoux  Shania kleuters 22-07-04 

Duchêne Ilona kleuters 18-07-04 

Kauwenberghs  Jetse kleuters 29-07-03 

Marchal Shania kids 19-07-01 

Janssens Alyssia kids 19-07-00 

El Founti Soraya kindergym 1 20-07-98 

Verheyen Leen  kindergym 2 16-07-97 

Bogaerts Karenza kindergym 4 22-07-96 

Van Hasselt  Emily kindergym 4 12-07-95 

Bekaert  Grégoire volleybal 19-07-78 

Van Den Corput   Ria conditiegym 27-07-48 

Deckers Maria seniorobic 10-07-43 

Scheffers Lucia seniorobic 22-07-39 

Jennes  Lydia seniorobic 13-07-36 
 
 

Littlechild Ellen kids 23-08-02 

Goetschalckx Jordy kindergym jo 30-08-99 

Artois Severine kindergym 3 18-08-99 

Verbert Jo-An kindergym 3 03-08-99 

Tahon Jens kindergym jo 14-08-97 

Van Bets Charlotte kindergym 2 20-08-95 

Swijnen Amy conditiegym 16-08-85 

Calluy Cindy LM/Tramp. 07-08-85 

De Proost Ellen volleybal 28-08-79 

Uscinowicz Magdalena conditiegym 09-08-64 

Ilsen  Magda seniorobic 01-08-51 

De Man Clothilde seniorobic 18-08-20 
 

Onze gelukwensen voor: 
 

Ronny en Sarika De Breuck getrouwd op 27/02/08  

 

 

 

 

 

Lucas van der Kraan geboren op 

21/02/08  

zoontje van Harold en Cindy 
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DAG UIT HET LEVEN VAN EEN FIETS ! 

 
 
 
Vanmorgen ben ik niet opgestaan, ik stond immers nog recht van gisteren. Ik had 
dringend nood aan wat beweging want ik begon langzaam een kramp in mijn banden 
te krijgen. Om 10h was het eindelijk zover, iemand nam me vast en nam me mee 
naar buiten. Hij ging met zijn enorme gewicht op mijn rug zitten, mijn velgen 
raakten zowat de grond en mijn spaken werden aan alle kanten uitgerokken. 
 
Uiteindelijk zijn we vertrokken, de weg op. Waneer hij echter om een of andere 
voor mij onbekende reden moest stoppen, trok hij in alle geweld aan mijn oren. Ik 
piepte van de pijn, amai mijn oren. Toen gebeurde uiteraard het onvermijdelijke, 
hij had mijn oor kapot getrokken. 
 
Ik mocht dus op visite bij de fietsendokter. Hij schreef mij een nieuwe oorkabel voor 
en ik kon weer lekker gezond de weg op. Nou ja lekker, met die halve olifant op 
mijn rug weliswaar, hij heeft voor de rest van de weg nog dikwijls aan mijn oren 
getrokken, ik ben nochtans braaf geweest. En alsof dat nog niet genoeg was kon die 
onnozelaar nog niet uitkijken waar hij reed ook. Ik zag het glas al van ver blinken, ik 
riep nog pssssst, maar het was al te laat, ik had een gat in mijn band. 
 
Weer naar de fietsendokter dus, dat was nu al de tweede keer vandaag. Hij 
verzorgde mijn bandwonden, deed er wat zalf op en legde toen over de wonden een 
plakkertje. Zo kon ik er weer tegen voor een tijdje, wat kon er nu nog mislopen. 
 
Ik was weer, kreunend onder het gewicht van die kolos, de baan op gegaan. Het 
verwondert mij enorm dat ik aan die kasseistroken geen belschudding heb 
overgehouden. Ik heb er wel mijn velgen verzwikt, maar daarvoor brengt mijn 
baasje mij niet naar de fietsdokter hoor, nee, hij blijft rijden die slavendrijver. 
 
Ik vond dat het mishandelen nu al lang genoeg geduurd had en besloot om er een 
einde aan te maken. Ik draaide mijn kop en hop, daar lag die brontosaurus op de 
grond. Ik ook, maar dat was even bijzaak, ik kon eindelijk eens een beetje rusten. 
 
's Avonds heb ik nog serieus onder mijn wielen gehad omdat ik hem dat geflikt had. 
Ik denk dat hij in het vervolg wel de auto neemt, dan kan ik misschien eens alleen op 
stap met dat vrouwenfietsje dat ik in de etalage van de fietsdokter heb zien staan. 
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om te kleuren 
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RECEPTJES VAN LUCY 

 
 
BANANENSOEP 
  
2 grote goed rijpe bananen  
2 runds- en 1 kippebouillonblokje  
1 blik of karton van 1/2 l gepelde tomaten 
currypoeder onveer 1 soeplepel,  
1 liter water 

Samen laten gaarkoken (enkele minuten)De soep mixen. 
1 soeplepel bloem oplossen in beetje water en soep hiermee binden  

Indien niet smeuiig genoeg.beetje room onderroeren. 
 Klaar! 

 
 

 
 
SCAMPI 
 
500 gr diepvries scampi’s 
Paprika poeder 
goei boter 
peper en zout 
  

 De scampi’s uitkleden, staart eraan laten  
(zeer belangrijk voor de smaak). 

Neem goei boter smeer er de ovenbestendige kom mee in 
 doe een laag scampi’s, dan veel paprika poeder  

(moet echt rood zien) 
 dan look, peper en wat zout, terug boter, 

 terug scampi’s terug paprika etc. 
Zet voor 500gr ongeveer 40minuten in oven op 200gr. 

  
Zéér lekker met stokbrood 
  
 

 
 

PASTA MET TONIJN 

Blikje tonijn – Pasta - Zure room - Hardgekookte eieren – Peper – Zout - Basilicum 

Evt. gesnipperde prei,… 

Pasta koken. Tonijn onder vermengen met de zure room, eieren, veel peper en 
basilicum. 

Smakelijk !  
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NIEUWS UIT CALIFORNIA 
 

 
California is toch steeds weer een beetje avontuur.  Het vorige verslag was nog maar 
net buiten met wat gemijmer over de voorbije feestdagen toen het feest pas echt 
begon.  Ik ben niet iemand die haar gsm altijd binnen handbereik heeft, maar 
toevallig stak die die dag toch in mijn broekzak.  Tijdens lunch krijg ik plotseling 
telefoon van de tandarts met de melding dat mijn lieftallige echtgenoot uit de stoel 
is getuimeld en dat zijn hoofd is open gesplits (letterlijk vertaald).  Ik heb gevraagd 
wat ze daar precies mee bedoelde en het resultaat was dat hij ondertussen al naar 
de spoedafdeling onderweg was.  Ik dus, holderdebolder naar het ziekenhuis en het 
bleek daar allemaal nogal mee te vallen  (mee te vallen in vergelijking met een 
opengeslitst hoofd, nvdr): een stijve nek, een pijnlijke knie en acht hechtingen aan 
het kopje, maar voor de rest geen blijvende schade. Ik moet wel zeggen ze waren 
daar op de spoed enorm vriendelijk en professioneel.  Enkele weken later volgde dan 
de rekening: net geen $ 5000 voor een enkele rit met de ambulance en 3 uurtjes op 
de spoed met een glaasje melk en koekjes.  Gelukkig hebben wij een goede 
verzekering want ziek zijn is hier anders onbetaalbaar.  Enkele dagen later krijg ik 
op het werk een uitnodiging voor een verplichte meeting.  Hmm, zoiets hadden we 
al eens eerder meegemaakt, toen vorige zomer het grootste deel van de company 
ontslagen is.  En, inderdaad de overblijvers van onze afdeling zijn allemaal feestelijk 
bedankt voor bewezen diensten, maar we mogen nog wel tot eind februari 2009 
blijven om de boel op te kuisen en af te sluiten.  Oef, gedaan met ze onzekerheid, 
want we hadden de bui echt wel zien hangen, maar februari volgende jaar is nog wel 
een eindje weg.  Echt leuk zal het dit jaar niet meer worden, want iedere maand 
zien we meer mensen vertrekken.  We zijn ondertussen ook verhuisd van onze Plaza 
(Corporate headquarters met palmbomen en zicht op een nabijgelegen golfterrein en 
binnenmeer) naar een ouder gebouw, waar ze me in een kot zonder ramen hebben 

gestopt.  Ik weet het wel, we 
waren echt rotverwend maar een 
degradatie van een luxe suite in 
de Ritz Carlton naar de de 
bezemkast is toch niet zo leuk.  
Het meeste van al mis ik onze 
fitness.  Gedaan met 's morgens 
vroeg of 's avonds vlug even 
beneden een uurtje te 
ontspannen, nu moet ik weer op 
zoek naar iets anders.  Hoog tijd 
voor vakantie! 
  

Maar niet getreurd want er komen nog altijd zonnige groeten uit California, 
Nadine 
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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 29 september 08 
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