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INTRO 
 
 

Ons turnseizoen zit er bijna op. Nog enkele 
weken en de grooooote vakantie is een feit. 

Wij hopen natuurlijk op een mooie zonnige 
zomer zodat we volop kunnen genieten van 
wandelen, fietsen, zwemmen, nordic 
wandelen, petanque, tennis enz. We laten 
even de turnzaal achter ons om volop te 
genieten van, laten we hopen, de gezonde 
buitenlucht. 

Voor de studenten onder ons is het nog even 
doorbijten en dan kunnen zij zich ook storten 
in het zomerse gewoel. Ook deze periode zal 
weer te vlug voorbij gaan maar dan kijken we 
er weer naar uit om onze zaalactiviteiten 
terug op te nemen. Ik hoop iedereen 
natuurlijk terug te zien in september. 

Ons nieuw turnseizoen gaat van start voor de 
jongeren vanaf maandag 5 september en voor 
de conditiegym en seniorobic vanaf maandag 
19 september 2011. Ik kom terug uit 
California op 15 september zodat wij enkele 
weken later starten met onze oefenstonden. 
Ik moet ons eerste kleinkind gaan 
verwelkomen en breng alvast de suikerbonen 
mee. 

Verder wens ik iedereen nog veel 
zomerplezier en zie jullie beslist terug in 
september. 
 

Irène 
 
 
 

deelnemers wedstrijd MT 
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KRINGKALENDER – 2011 - 2012 

 
 

Zo 29/05/2011     Dorpsdag 

Za 25/06/2011     uitstap bestuur/leiding 

 

 

Ma 05/09/2011      start nieuw seizoen 

 

 

Za 19/11/2011      wedstrijd Mini-Tramp 

 

Wo 30/11/2011       Sinterklaasfeest jongeren 

 

 

herfstvakantie van 31/10/ tot 6/11/2010 

kerstvakantie van 23/12 /2010 tot 09/01/2012 

 

Za 28/01/201       Kringwedstrijden 

 

Vr 09/03/2012     verhuis en organisatie 

Za 10/03/2012 53steTurnfeest ILOKA 

Zo 11/03/2012     opruim 

 

Za 12/05/2012     wedstrijd MT Georges La Force 

 

 

 

 

krokusvakantie van 20/02 tot 26/02/2012 

paasvakantie van 02/04/ tot 15/04/2012 

 

Za 25/06/ 
  

 

 

 

LESSENROOSTER 2011 / 2012 

 

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 (november tot mei) 18.30 tot 19.30 

  Zumba (vanaf oktober) 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 

  MiniTramp / LangeMat 19.30 tot 21.00 

    

KA  Air Floor (na selectie)  

     

SPORTHAL dinsdag Seniorobic 50+ 14.00 tot 15.30 

      

KA = Kon.Atheneum Streepstraat 16 Kapellen 

Sporthal = verdiep – Chr.Pallemansstraat Kapellen 
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wie doet wat 2010 / 2011 
JEUGD 
vrijdag  van 18 tot 19.30u.   

GYM 1 Nancy Hamaekers              0476 779992 Jana en Indra 

GYM 2 Cindy Calluy                      0474 434865 Emily Van Hasselt 

GYM 3 Inge Stoop                         0485 540693 Saskia 

GYM 4 Inge Stoop                         0485 540693 Melissa 

GYM 5 Inge Stoop                         0485 540693 
Kelly De Keersmaecker      0478 479408 

Christa 

GYM jongens Rina Steynen                     0486 743640  

van 19.30 tot 21u. Inge Stoop                         0485 540693  

LM en MT Kelly – Nancy – Rina - Emily 

 
maandag van 19 tot 20.30u.   

Gym+  Inge Stoop                         0485 540693 
Rina Steynen                     0486 743640 

 

 
dinsdag van18 30 tot 19 30u.   

Kids Dance vanaf november  Nancy     0476 779992 Jana - Indra 

 

woensdag van 14 tot 15.30u.   

Kleuters en Kids Irène Huygen                     0486 699233 
Nancy Hamaekers              0476 779992 

Emily – Indra – Jana –  
Jordy 

 
VOLWASSENEN 
maandag en dinsdag 
19.30 tot 20.30 u. 

  

Conditiegym Irène Huygen                   0486 699233  

 
dinsdag 14 tot 15.30 u.   

Seniorobic (Sporthal) Irène Huygen  

 
dinsdag vanaf 20.30 u.   

Volleybal Tom De Leeuw                 0476 903565  
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Turnfeest 19 maart 2011      “Back to the Future” 

 

 

 

 

 

KLEUTERS 

 

 

 

 

 

 

 

GYM + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  KIDS DANCE 

 

 

 

 

alle foto’s op www.iloka.be 

 

http://www.iloka.be/
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LICHT EN GELUID 

INKOM 

WERKPLOEG 

KASSA 

PRESENTATIE 

 

 

JONGENS 
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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) 

1) 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) 

a) Loshangende haren  worden bijeengestoken of in een staartje 

gedaan. 
 

b) Sweaters met kap kunnen niet  gedragen worden om te 

turnen – deze raken verward tussen de toestellen en de 
trainer – dit is voor je eigen veiligheid! 

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

a) 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. 

a) 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. 

a) Zeer regelmatig aanwezig zijn tijdens de lesuren is ook 
aangewezen met het oog op de voorbereiding van de 
verschillende turnactiviteiten.  

a) Bij een belangrijke turnactiviteit is het bij een gebeurlijke 
afwezigheid (voor de jongeren) beleefdheidshalve 
aangewezen om de leiding vooraf te verwittigen.  

a) 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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trouwe leden 

OOOH 
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DUIVEN…. en duivensport 
 
 

Is duivensport een sport? Hierover zijn de meningen verdeeld. Eén groep 
zegt dat dit sport genoemd wordt, maar dat in feite de duiven al het 
werk doen terwijl hun baasjes rustig thuis wachten en hun winst 
opstrijken. Anderen pleiten dan weer dat het wel een sport isomdat de 
duivenmelker echt wel een grote inspanning dient te leveren voor zijn 
duiven. Zo dient er minstens alle dagen het duivenhok gereinigd te 
worden en dienen jonge duiven te worden opgeleid. Kortom, een 
duivenmelker is dagelijks druk in de weer met zijn beestjes. En deze 
laatste groep heeft het bij het rechte eind. Duivensport is inderdaad een 
sport (*). Bij de paardensport, die algemeen erkend wordt als sport, zit 
de ruiter ook op zijn paard en laat deze het werk doen. En net zoals de 
paardenliefhebber is ook de duivenmelker dagelijks bezig met de 
training en verzorging van zijn gevleugelde vrienden.  
 
Duiven ( Columbidae) vormen een familie van meestal middelgrote, compact gebouwde vogels met volle ronde 
borst en kleine kop. Ze hebben een snelle, meestal rechtlijnige vlucht. In tegenstelling tot andere vogels kan 
een duif water opzuigen met zijn snavel. De jongen worden met duivenmelk uit de krop gevoed. Het mannetje 
wordt doffer genoemd, het vrouwtje heet gewoon duivin of duif.  
Duiven worden al zeer lang gehouden door de mens; als pluimvee worden ze vetgemest voor consumptie, als 
sierduif gehouden voor hun schoonheid en als postduif vanwege hun fenomenale oriëntatievermogen alhoewel 
haar rol hier zo goed als voorbij is door de nieuwe technologieën. 
Al in de 5e dynastie van het oude Egypte (+/- 2000 VC) waren er tamme duiven. Hiervan zijn tekeningen 
gevonden in een Egyptisch graf.  
In vroegere jaren, onder het Ancien Régime bestond het duivenrecht dat toestond dat alleen de adel en de 
geestelijkheid het recht had om duiven te houden !! 

 
De duif als symbool 

Iedereen kent de Vredesduif als internationaal symbool voor vrede, steeds afgebeeld met 
een olijftak in zijn snavel. De vredesduif, als symbool, is geïnspireerd door het 
Bijbelverhaal  
over Noach die een duif losliet nadat de ark was vastgelopen op de berg Ararat.Na een 
lange zoektocht kwam de duif teruggevlogen met een olijftak in de snavel hetgeen 
betekende dat de aarde na de zondvloed weer was drooggevallen ( de raaf wordt 
afgebeeld als de vogel van het kwade) 
Een paartje duiven staat als symbool van de liefde en worden in  de realiteit losgelaten bij 

een huwelijk.Ze worden dan ook wel eens tortelduifjes genoemd. 
In het Christelijk geloof wordt de Heilige geest voorgesteld als een duif. Minder bekend is dat,eveneens in het 
Christelijk geloof, de duif ook symbool staat voor de ziel. Op zeer oude schilderijen staat soms een 
kloosterzuster afgebeeld waarbij een duif uit haar mond opstijgt: ‘ De ziel verlaat het lichaam’. 
Remigus, Bisschop van Reims (+/- 512 NC) wordt in de beeldende kunst soms afgebeeld met als attribuut een 
duif met een flesje in de snavel.  
 
Ten strijde 
Ook in de oorlogsvoering speelde de duif een voorname rol. 
Tijdens de 80 jarige oorlog (1568-1648) werd de duif ingezet als 
postduif om berichten over te brengen vanuit belegerde steden. 
Gezien de primitieve bewapening toentertijd zal hun leven niet 
zo’n gevaar hebben gelopen. Anders was het gesteld tijdens de 
Olympische zomerspelen van 1900 te Parijs waar een discipline 
duiven- schieten bestond. Er werd namelijk geschoten op 
levende duiven die werden losgelaten waarbij zo’n 300 duiven 
het tijdelijke voor het eeuwige verwisselden. Tijdens de spelen 
van 1912 in Stockholm werden ze vervangen door 
kleiduiven.Enkele jaren nadien, tijdens WO 1, werd de duif terug 
opgeroepen om ingezet te worden als postduif, ze vindt immers steeds haar weg naar huis. Soldaten schoten op 
alle duiven die overvlogen zodat nu ook weer hun leven in gevaar kwam. duif met camera (WO 1) 



Turnkring I.L.O.K.A. vzw Sprokkel 26 

 - 
12 

 
Maar ja, een duif was nu eenmaal de ideale partner om berichten over te brengen. Men schuwde zelfs 
toenmalige moderne technieken niet en sommige duiven kregen zelfs een camera om ! Duivenpost werd als 
volgt verstuurd: een dun en klein papiertje werd aan de poot van de duif bevestigt. Na de duif te hebben 
gelost vloog deze naar zijn hok waar het bericht kon worden gelezen. Het was dus enkel mogelijk om berichten 
te versturen naar het thuisfront van een getrainde duif. Door verschillende postduiven naar verschillende 
locaties mee te nemen kon men berichten naar allerhande plaatsen versturen. Helemaal te gek werd het toen 
men tijdens WO 2 trachtte een systeem voor geleide projectielen te ontwikkelen waarbij de duif de hoofdrol 
zou spelen! 
Gekend onder de naam “ Project Pigeon” werd dit in 1944 stopgezet omdat men het zelf niet meer zag zitten ( 
de VS hadden wel 25.000 dollar in het project geïnvesteerd). Onder de naam “ Project Orcon” 
experimenteerde de Amerikaanse marine terug met dit systeem na WO2, om het in 1953 definitief af te 
voeren. Bekende oorlogsduiven uit WO2 zijn: ‘ Cher Ami’ en ‘ G.I. Joe’. 
 
(*): op 14 augustus 2008 besliste een rechtbank in Haarlem (Nederland) dat de Nederlandse Postduiven 
Organisatie ( NPO)         geen  sportvereniging is en er BTW dient betaald te worden op de voetringen 
waaraan een duivenmelker zijn duiven  kan herkennen. Er  dient opgemerkt dat de NPO niet aangesloten is 
bij de sportbond NSF (Nederlandse  SportFederatie). De zaak werd aangespannen door de Nederlandse 
belastingsdienst.  
 
Soorten en rassen 
In België en Nederland hebben vele duivensoorten zich aangepast aan de 
mens. De voorouder van de tamme stadsduif, de rotsduif, wordt bijna in 
alle steden aangetroffen. Voor vele mensen is de stadsduif de enige 
bekende, maar ook de meestal onbekende Turkse tortel en houtduif komen 
veel voor in Europa. Eind januari 2010 werd in Warga (Nederland) voor het 
eerst een oosterse tortel gespot. 
Duivenrassen zijn onder te delen in 9 rasgroepen: 
kipduiven,kleurduiven,kroppers,meeuwen,structuurduiven,trommelduiven, 
tuimelaars, Turkse tortel vormduiven en wratduiven.  
Wist u trouwens dat de grootse duif ooit de uitgestorven Dodo is? 
 
Duivensport 

Duivensport is een sport die bestaat uit het racen met  duiven in wedstrijdverband. 
Een belangrijk onderdeel is het kweken en trainen van de duiven. De winnaar van 
een wedstrijd is de eigenaar (duivenmelker) van de duif die het snelst de afstand 
tussen losplaats en duivenhok (duiventil, duivenkot) heeft afgelegd. Alhoewel het 
voor veel mensen een mooie hobby is neemt de belangstelling voor de duivensport 
zienderogen af. Enerzijds door de slinkende belangstelling van de jeugd voor deze 
sport, anderzijds door de toenemende woningvoorschriften binnen de bebouwde 
kom en de kritiek van vogelbeschermers. Gaat de duivensport in Vlaanderen 
achteruit, dan is de beoefening van deze sport in het voormalige Oostblok en Azië 
flink groeiende. Ook in Japan is men gek van deze sport. 
België is de bakermat van de duivensport. Omstreeks 1800 vonden er in Luik, 
Antwerpen en Gent al wedstrijden plaats. De Koninklijke Belgische 
Duivenliefhebbers Bond (KBDB) bestaat sinds 1900 en heeft 15 regionale afdelingen. 
Tijdens WO2 Duiven tijdens hun vlucht werden vrijwel alle Nederlandse duiven ( 
1.200.000 postduiven en 48.000 sierduiven) afgemaakt krachtens een Duitse 
verordening van 15 augustus 1942. In België was dit niet verplicht, daar werden de 

duiven alleen uit enkele provincies geëvacueerd.  
Niettegenstaande de duivensport wereldwijd wordt beoefend hebben de Belgen en de Nederlanders een 
reputatie verworven wat betreft kweken en fokken.  
De grote bekommernis van een duivenmelker is het achterblijven van zijn duiven. Zijn zij tijdens hun vlucht 
gepakt door een roofvogel of zijn zij verdwaald?  In het eerste geval ziet de duivenmelker zijn dier nooit meer 
terug maar indien zij onderweg geland is op de duiventil van een andere duivenmelker dan is de kans zeer 
groot dat men zijn diertje terugkrijgt. De solidariteit onder duivenmelkers is groot. 
Duiven halen een snelheid ( afhankelijk van de windrichting en weersgesteldheid) van 60 tot 130 km/u. Met 
ingang van 2006 worden de afstanden tussen losplaats en huishok van de duif bepaald door middel van GPS-
coördinaten.  
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Hierdoor zijn de afstandsbepalingen veel nauwkeuriger, wat de competitie tussen de duivenliefhebbers ten 
goede komt. 
In Japan blijft de duivensport een bezigheid waar het niet meer zozeer als hobby wordt beoefend, maar 
waarbij voor zeer grote bedragen gegokt wordt. Zij betalen dan ook veel geld voor een goede Belgische 
prijsduif. 

 
Opleiding 
Een jonge duif zal zelf eerst in de omgeving van zijn duivenhok rondvliegen om deze zo te leren kennen. 
Daarna wordt ze getraind door ze op enkele kilometer van haar hok te lossen. Na het los laten vliegt de duif 
een paar rondjes voor haar oriëntatie waarna ze de juiste richting kiest naar huis, bij voorkeur over land en 
niet over water. 
 
Vergist de duif zich (wat zelden gebeurt) dan zal ze via een omweg 
toch nog de weg naar huis terugvinden. Zelfs over een afstand van 
1.000 km of meer zal de duif moeiteloos haar weg terugvinden, zelfs 
na een overnachting onderweg. Een veel toegepaste methode om de 
prestatie van de duif te verbeteren staat bekend onder de naam 
weduwschap. De doffer wordt 1 week voor de prijsvlucht van de duivin 
gescheiden. Omdat hij weet dat hij bij aankomst zijn vrouwtje in het 
nest zal vinden wordt zijn prestatiedrang verhoogd. Een andere manier 
is op het nest spelen. Hiervoor worden ouderduiven van het nest met 
jongen gescheiden. De duivin denkt dat haar jongen zonder voedsel en 
bescherming                             Nest jonge duiven (9 dagen oud) zitten 
en zal zich snel terug naar het hok haasten. Natuurlijk speelt een 
goede conditie van de duif een grote rol voor haar prestaties. Een zieke duif zal niet goed presteren.  De 
duivenmelker zal zoveel mogelijk zorg dragen voor zijn duiven zodat ze steeds in een goede conditie verkeren.  
 
Inkorven en vliegen maar 
Bij de inkorving worden duiven van verschillende duivenmelkers samen gezet in korven, voorzien van eetbakjes 
en drinken, en per vrachtwagen (soms per trein) naar een zuidelijke bestemming gebracht.  Zelden gebeurt het 
dat dieren hier elkaar besmetten door contact met andere dieren, maar duivenpokken, het geel en coccidose 
zijn niet onmogelijk.  
Eenmaal aangekomen aan de losplaats worden, op een vooraf gesproken uur, alle duivenmanden zo gelijktijdig 
mogelijk geopend. De uiterste afstand die een duif in 1 dag kan afleggen bedraagt +/- 800 km waardoor 
sommige vluchten 2 dagen kunnen duren. Men onderscheidt 4 groepen wedstrijden: 
 - afstand tot 300 km (vitesse of snelheid) 
 - van 300 tot 500 km (midfond of halve fond) 
 - van 500 tot 700 km (dagfond of eendaagse fond) 
 - van 700 tot 1.300 km ( overnachtfond of meerdaagse fond) 
Naargelang het gedrag van de duif tijdens de oefenvluchten en de prestaties van verwante duiven kan de 
duivenmelker ongeveer inschatten over welke afstanden zijn duiven het best vliegen. 
Van de ongeveer 60 bestaande losplaatsen zijn volgende de meest bekende:  
   - Barcelona, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dourdan, Limoges, Nijvel, Noyon,Perpignan, Quiévrain  
     en Saint- Quentin 
 
 
Inkorven en aankomst 

Voor het inkorven bij een wedstrijd worden tegenwoordig 2 soorten ringen gebruikt, 
afhankelijk van hoe de aankomsttijd wordt vastgesteld. Bij de klassieke methode 
wordt elke duif door middel van een ringentang voorzien van  een gummiring, die bij 
aankomst van de duif in de klassieke duivenklok (constateur) wordt gestopt. 
Veel moderner is de elektronische methode. Hierbij heeft de duif een  chipring of  een 
combiring om zijn poot die bij aankomst een signaal geeft aan de antenne van de 
elektronische duivenklok. In België begon men in 1818 met duivenwedstrijden, 
Nederland volgde in 1840. Omdat er in die tijd de sport anders uitzag dan nu en er 
geen of weinig mogelijkheden voor vervoer waren, gingen lopers op pad met enkele 
duivenmanden. Als deze lopers, soms wel een na paar weken, aankwamen op de plaats 
van bestemming werden deze duiven losgelaten waarna ze naar huis konden vliegen. 
Het hoeft niet gezegd dat deze dieren sneller thuis waren dan hun lopers. 
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Duivenklok (constateur of bestatiger) 
Een duivenklok, beter gekend als constateur, is een klok die gebruikt wordt voor wedstrijden in de duivensport 
en die de tijden aangeeft waarop de duiven zijn aangekomen. Meer dan waarschijnlijk werd de 1e constateur 
ontworpen en gemaakt door de Belgische fabrikant Van den Bossche uit Oudenaarde. Het was allemaal 
primitief werk; de klok bezat een gesloten uurwerk en een papierband. Naaldjes prikten gaatjes in het papier 
bij het constateren en nadien werd met behulp van klokkenmallen de tijd nauwkeurig berekend en omgezet in 
een leesbare tijd. Weldra begonnen meerdere horlogemakers met het vervaardigen van duivenklokken en de 
bekendste uit die tijd is ongetwijfeld de Remy. Deze werkte op hetzelfde principe als de Van den Bossche, 
maar bezat in plaats van een papierrol, losse kaartjes. Alvast een kleine verbetering. 

Toen werden duiven nog wel geklokt aan de hand van een vleugelmerk dat 
voor iedere duivenmelker verschillend was. 
Met de komst van de gummiring in 1891 brak er een nieuw tijdperk aan voor 
de duivenklok. Men hoefde niet meer met de duif naar het clublokaal, maar 
enkel nog met de ring van de aangekomen duif. Weer een verbetering en 
daar speelden andere klokkenmakers op in. Weldra werd het merk Toulet de 
populairste. Zij werkte met een ringtrommel en deden het zo goed dat 
andere bestaande merken werden aangepast. In een moderner design  
verscheen het merk Gerard die zelfs nauwkeuriger werkte dan de Toulet 
omdat deze werkte met 3 schijven (uren, minuten en seconden) terwijl de 

Toulet enkel de uren en minuten aangaf. Toulet had dan weer het voordeel dat de ringen in een vak gegooid 
werden en doorgedraaid. Bij Gerard had men pinnen aangebracht waar de ring zeer nauwkeurig overheen 
moest geschoven worden wat voor tijdverlies kon zorgen. Gerard schakelde dan ook snel over op het Toulet 
principe. Een andere populaire constateur was de Habricht. 
Aangezien de duivensport steeds populairder  werd waren er steeds meer contateurs nodig. Werd er met 200 
duiven gevlogen dan had men al snel 10 constateurs nodig wat uiteraard een grote kostenpost was. ( 
eenconstateur kon max. 20 consta-teringen verrichten). De Duitse firma Benzing doorzag het probleem en 
bracht in 1897 een duivenklok op de markt die 50 constateringen kon uitvoeren met een perfect systeem van 
afdruk omdat ze werkte met een inktlint. De firma Grusen, eveneens uit Duitsland ontwierp een klok die 120 
maal kon constateren. Nogmaals vooruitgang ! In Amerika had men in 1989 de “two bird timers” ( merk: 
Halstead) die slechts … 2 duiven kon klokken! Vanaf 1900 ondergaan de duivenklokken in Europa een enorme 
verbetering en zorgde ervoor dat duivenmelkers hun eigen constateur konden aanschaffen. In 1905 kwam 

Plasschaert  op de markt met een duivenklok die geheel ontworpen was om niet 
te kunnen frauderen. Als men de klok zelf opende werd de papierband 
afgesneden en maakte de tijdopname ongeldig. Vanaf 1910 zijn er eigenlijk nog 
maar 2 soorten klokken over: de prikker en de drukker.  
De Engelsman Edward Wikinson lanceerde in 1972 de Racemaster. Hier werd 
enkel de tijd weergegeven in seconden (niet in uren en minuten). Als op de 
afdruk bv. 46803 stond dan betekende dat, dat er 46803 seconden na de 
aanslag geconstateerd was. Maar echt populair werd deze klok niet. 
De Racemaster was wel de eerste klok die werd aangedreven door een batterij 

wat de zuiverheid van het uurwerk niet ten goede kwam omdat de batterij er alleen voor zorgde dat de veer 
van het mechanische uurwerk steeds opgewonden bleef. De klok die beduidend beter was, 
was de Benzing Quarts uit 1976 die volledig werd aangedreven door een 
kwartsuurwerk. De volgende ontwikkeling was de computerklok waar Junior in 
1982 mee op de markt kwam en die de eerste klok werd die een printer nodig 
had om de tijden af te drukken en die rechtstreeks op de computer kon, 
ingelezen worden. Hierdoor werd het bekendmaken van een uitslag aanzienlijk 
versneld.  In 1987 volgde Benzing en in 1988 STB met de digitale constateur. De klok 
waar een gummiring in moest verdween stilaan vanaf 1992 toen Tipes op de markt kwam met een elektronische 
constateur. Deze ontwierp een systeem waarbij de duif een chipring draagt en op het moment dat ze het 
duivenhok bereikt wordt deze geconstateerd.  
 
Moest uw interesse in de duivensport gewekt zijn, kan u alle informatie bekomen               elektronische klok 
op volgende website: www.duivensport.be of www.duiven.start.be 

 Willy 

http://www.duivensport.be/
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ACTIVITEITEN TIJDENS DE ZOMERMAANDEN 
 
 
 

 FIETSEN 
Vanaf juni trekken we d’r weer opuit met onze fiets in de omgeving van Kapellen 
 
op 7 juni – 14 juni – en 28 juni vertrekken we aan de Sporthal om 13.30u. voor ongeveer 30km. 
met een stop onderweg,we zijn terug omstreeks 17u. 
 
LUSJES KAPELLEN op dinsdag 21 juni - een organisatie van S-Sport Kapellen 

vertrek aan “Den Biz” naast den Aldi (dus niet aan de Sporthal) 
tijdstip van vertrek is ook 13.30u.  
Deze dag maken we een fietstocht zonder stop onderweg maar we kunnen dan wel genieten 
van koffie of andere drank en taart wanneer we terug aankomen in Den Biz. 

 
juli en augustus elke dinsdag zoals afgesproken telkens vertrek aan de Sporthal om 13.30u. 
in september zullen er ook nog 2 fietsdagen zijn op 6 en 13 september (met Ludo) 

 
 

 PETANQUE 
Als lid van ILOKA kan je ook deelnemen aan de petanque namiddagen telkens de tweede en de 
vierde maandag namiddag van elke maand. Van 14 tot 17 uur. 
Deze petanque meeting gaat door in het gemeentepark naast de tennisterreinen. 

 
 

 NORDIC WALKING 
steeds een grote wandeling de 2de donderdag van elke maand met vertrek aan de parking van het 
Moretusbos in Putte. 
Lessen en bijlessen nordic wandelen op aanvraag bij Irène. 
 
 

 ZWEMMEN 
Voor 55+ zijn er speciale zwemuren op donderdag NM in de vakantie van 14 tot 15u. 
Indien geen vakantie van 16 tot 17u. 
Deze zwemuren zijn zeer weinig bezet, dus ideaal om rustig een baantje te trekken. 

 
 

 WANDELEN 
In het blad “Werelvenster” kan je ook nog lezen wanneer je mee kan wandelen 
Onder de rubriek “ATB Natuurvrienden” vind je telkens de juiste info over alle komende 
wandelingen  

 
 

 UITSTAPPEN – TONEEL ea. met ZijKant of Curieus 

ook hiervoor kan je best het “Wereldvenster” raadplegen zodat je geen enkele interessante uitstap 
moet missen. 

 
 
Zoals je kan zien moet je echt niet thuis zitten, ons sportaanbod is zeer uitgebreid en je vind beslist wel 
iets dat je past. 
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uitslag wedstrijd Mini-Tramp bij Geroges La force Gent 
 
Dit bericht kregen we van de inrichter van deze wedstrijd: 

 
Beste deelnemer, 
Zoals beloofd hierbij de uitslag van de wedstrijd van 7 mei  in Gent - Sint-Amandsberg. 
Veel werk op voorhand, starten met de zekerheid dat alles tot in de puntjes voorbereid is, met veel 
enthousiasme starten, en dan een kraanman die een paar honderd meter verder bij de afbraakwerken 
de elektriciteit doorknipt. 
Toen het bleek dat de herstelling niet voor het eerste uur zou zijn, hebben we 's morgens met het 
weinige daglicht in de sporthal de wedstrijd afgewerkt. En toen, ik veronderstel met de goedkeuring, 
en ook de hulp, van iedereen, alles naar buiten gebracht. 
Gelukkig hadden we goed weer en werd het een wedstrijd zoals we er vroeger - en ik spreek van 10 
jaar en meer geleden - er veel hebben gedaan. Alles viel nog mee en ik heb eigenlijk niemand 
gesproken die vond dat we beter hadden afgelast. 
Eens de elektriciteit hersteld was de wedstrijd al volop bezig en konden we beter buiten verder doen. 
Voor de organisatie was het natuurlijk wel een beetje meer improviseren, maar het is zoals bij het 
toneel : het publiek hoeft niet te weten wat er allemaal achter de coulissen gebeurt. 
Bedankt aan iedereen voor het begrip en ook voor de vele helpende handen die er voor zorgden dat 
alle materiaal vlug buiten en daarna terug binnen werd gebracht. 
We derven natuurlijk wel de inkomsten van het publiek - daar eventjes met de "klak" rond gaan leek 
ons te veel op "schooien" - maar we zijn al gelukkig dat de wedstrijd heeft plaats gevonden. En 
achteraf zijn we ook tevreden met het verloop. 
Volgend jaar organiseren we zeker opnieuw. De datum is gekend : 12 mei 2012. De plaats nog niet. 
Zoals jullie hebben gezien is  Rozebroeken één grote bouwwerf. Er komt een 50 meter-bad, een 
tropisch zwembad en een nieuwe sporthal. Maar het is niet meer de Stad Gent (en TMVW voor de 
uitbating) die eigenaar is, maar een privé firma. En we hebben op dit ogenblik geen zekerheid of we 
onze wedstrijd in het nieuwe complex mogen organiseren. Indien niet, dan gaan wij op zoek naar een 
andere accommodatie. Maar .... we verwachten jullie wel volgend jaar allemaal terug !!!!!! 
Nogmaals bedankt voor jullie deelname en tot op een volgende wedstrijd ! 
Namens turngroep Voorwaarts en de Gentse TurnFederatie, 
Georges La force 

 

UITSLAG WEDSTRIJD MT  
INDIVIDUEEL 
 
BENJAMINS  
5de pl. Fleur Colpaert 
 
MINIEMEN MEISJES 
1ste pl. Webit Dauwe 
9de pl.  Mirthe Kenis 
11de pl. Chelsea Leys 
 
BELOFTEN MEISJES 
4de pl. Margo Van Gestel 
5de pl. Jolien Sempels 
9de pl. Sofie Sempels 
18de pl. Jolien Joosen 
 
BELOFTEN JONGENS 
2de pl. Jens Tahon 
 
JUNIORS MEISJES 
1ste pl. Silke Van Engeland 
2de pl. Ilona Sempels 
4de pl. Christa Tahon 
5de pl. Tine Davies 
6de pl. Sofie Ceulemans 

 
PLOEGEN WEDSTRIJD 

 
BELOFTEN – 2de plaats 
 
JUNIORES-SENIORES – 5de en 6de plaats 
 
 
PROFICIAT AAN ALLE DEELNEMERS  !!!! 
 
 
BEDANKT AAN ALLE CHAUFFEURS !!!! 
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wedstrijd MiniTramp en Lange Mat op de MEGA GYM 
deze wedstrijd is op 14 mei en de uitslag hiervan kan je vinden op  
www.iloka.be  
 

http://www.iloka.be/
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zomerse taferelen tijdens de wedstrijd MT te Gent 

 

 
 

VOOR IEDEREEN EEN TOFFE VAKANTIE ! 
 
 

 

 
START NIEUW TURNSEIZOEN SEPTEMBER 2011 

 
maandag 5 september voor Gym+ 

woensdag 7 september voor Kleuters/Kids 
vrijdag 9 september voor Kindergym – Lange Mat en MT 

maandag 19 september voor Conditiegym 
dinsdag 20 september voor Seniorobic 

 
DINSDAG 4 OKTOBER 2011  START 10 LESSENREEKS ZUMBA 
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De TRAMPOLINE 
 
 

 
Trampolinespringen is een discipline uit de turnsport die bijna in alle turnverenigingen wordt 
beoefend, ook bij ILOKA. Zoek je het woord trampoline op in een woordenboek dan lees je het 
volgende: 
  
 Tram-po-li-ne: horizontaal staand raamwerk  waarin verend materiaal is gespannen voor 
   gymnastische  en acrobatische oefeningen. 
 
Een exacte omschrijving van dit toestel waarvan men soms ook wel eens leest dat een het een 
strak gespannen vel is dat dient voor sport of ontspanning en waar men op kan springen en 
capriolen op kan uithalen. Men moet er dan wel bij bedenken dat het niet ongevaarlijk is om 
zonder  enige opleiding  sprongen of capriolen uit te voeren. 
 
De trampoline: 
 
We onderscheiden wedstrijdtrampolines, die nog 
kunnen worden onderverdeeld in 
minitrampolines(MT) en dubbele minitrampolines 
(DMT) en trampolines voor thuisgebruik. Het hoeft 
geen betoog dat deze laatste categorie niet hoeft te 

voldoen aan de 
eisen die 
worden gesteld 
voor 

wedstrijdtrampolines. Een trampoline voor thuisgebruik is 
meestal rond van vorm, al dan niet met een veiligheidsnet 
rondom.  
 

 
George Nissen: 

George nissen, de uitvinder van de moderne trampoline, werd op 1 februari 
1914 geboren in Iowa (Verenigde Staten). Reeds als jonge knaap bruiste hij 
van talent en bekwaamde hij zich in de turnsport, vooral bij de 
grondoefeningen. Aangezien op de ‘High School’ geen gymnastiekprogramma 
werd aangeboden was hij een tijdje actief in het schoonspringen. Voor het 
Olympisch team miste hij op en haar na zijn selectie. Toen de jonge George 
in 1935 met zijn broer en circus bezocht was hij danig onder de indruk van 
de trapeze artiesten. Vooral het onderdeel waarbij deze artiesten zich lieten 
vallen in het  elastische veiligheidsnet en waarna ze terug opveerden genoot  
zijn volle aandacht. Hier deed hij het idee op om een toestel te ontwerpen 
dat hem kon helpen bij het 
tumblingspringen.In de garage van 
zijn vader ging hij aan de slag met 
materiaal dat hij gevonden had op 
een vuilnisbelt ! Reeds zeer snel 
stond er een rechthoekig kader 
met een stoffen doek en met 
metalen veren op poten.Het bleek 
te werken en het nieuwe toestel 
hielp George en zijn 
tumblingvrienden om nieuwe, 
spectaculaire trucs uit te voeren. 

de jonge George 

George 86j 
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Hij stichtte een klein groepje schoonspringers die zich ‘ The Three Leonardos’ noemden en 
toerde door heel Amerika waar ze op kermissen en carnaval feesten optraden met hun 
trampoline. Het toestel had in feite nog geen officiële naam. Na een optreden in Mexico hoorde 
George een toeschouwer het woord ‘ el trampolin’ (Spaans voor duikplank) roepen. Een mooie 
naam voor mijn toestel dacht George. Hij voegde er en “e” aan toe en nam patent op de naam 
en op het toestel. Om de trampoline wereldbekendheid te geven liet hij zich fotograferen met 
een kangoeroe op de trampoline. Deze fotosessie veroverde de wereldpers en was in vele landen 
voorpaginanieuws. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   George op de trampoline met kangoeroe, foto’s  die de wereldpers haalden 
 
Ondanks dat Nissen demonstraties gaf in turnclubs, jeugdherbergen, scholen en universiteiten 
verkocht hij tot aan Wereldoorlog 2 nog geen 10 trampolines. Een ommezwaai kwam er in 1942 
toen het Amerikaanse leger 100 toestellen bestelde voor de opleiding van piloten en 
parachutisten. 
Nu het een succesnummer was geworden diende George Nissen 
zijn fabriek in 1946 flink uit te breiden. Zelf reisde hij de 
wereld rond om demonstraties te geven en om zijn trampoline 
aan te prijzen. Zijn inspanning werd meer dan beloond. In 1956 
bouwde hij eveneens een fabriek in Groot- Brittannië waar men 
een markt zag in kleinere (mini)trampolines. Op het 
hoogtepunt van zijn carrière telde de Nissan- fabriek meer dan 
100 medewerkers. De toegenomen concurrentie en de vele 
ongelukken door de gebrekkige opleiding van de trainers (die 
leidde tot schadeclaims) brachten Nissen zware schade toe die 
in 1980 zijn fabrieken diende te sluiten. Nissan heeft ervoor 
gestreden om van het trampoline springen een wedstrijdsport 
te maken. In 1964 probeerde hij zelfs zijn sport bij de 
internationale gymnastiekfederatie (FIG) onder te brengen, 
wat door het toenmalige bestuur werd geweigerd. Hij stichtte 
dan maar zelf de internationale trampolinefederatie (FIT). De 
trampolinesport groeide uit tot een volwaardige discipline met 
een groot aantal beoefenaars wereldwijd met nationale en internationale wedstrijden op het 
programma. Pas in 1997 werd deze federatie ontbonden en ondergebracht bij de FIG. Tot op 
heden is de trampolinesport in volle groei en sinds 2000 is het zelfs een Olympische sport. George 
Nissen heeft als uitvinder van de trampoline ongetwijfeld geschiedenis geschreven in de 
turnsport. George werd 96 jaar en woonde tot aan zijn dood in San Diego (Californië). Hij heeft 
meer dan 30 patenten op toestellen die te maken hebben met sport en welzijn. Na 15 jaar 
trampolines bouwen, gaf Nissen het patent op de naam ‘trampoline’ op na een rechtszaak die hij 
nochtans won. Naar eigen zeggen kan een man pas gelukkig zijn als hij in zijn leven drie dingen 
doet: werken, liefde geven en creëren !!  
 

Willy 
******************************** 
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De Spijkerbroek  
 
Een spijkerbroek, ook wel jeansbroek of kortweg jeans genoemd, is een speciaal soort broek die 
zowel door jong als oud en door meisjes en jongens wordt gedragen.  De ontwikkeling van de 
jeans is te danken aan de Heren Levi Strauss en Jacob Davis die op 20 mei 1873 patent namen op 
de spijkerbroek.  
 
 

      
 OSKAR LEVI STRAUSS: 
Oskar Levi Strauss werd geboren als Oscar Löb Strauss op 26 
februari 1829 in Buttenheim, Beieren. De Duits-joodse 
familie Strauss, bestaande uit moeder, Oscar en twee 
zussen emigreerde in 1847 naar de verenigde Staten. 
In New-York startte hij met twee andere personen een   
fabriek en verkreeg in 1853 het Amerikaans staatsburger-
schap. Hij vestigde in 1853 een handelsfirma voor stoffen, 
kleding en andere zaken die goudzoekers en pioniers in 
hetWesten het meest benodigd hadden. Strauss overleed te San Francisco op 26 september 1902. 
 

 
In Californië maakte Levi Strauss  zijn broeken voor de goudzoekers van zeildoek die bij hen erg 
in de smaak vielen omdat ze steviger waren dan de gebruikelijke, door hen gebruikte broeken. 
Toen Stauss op zeker moment door zijn voorraad zeildoek heen was, probeerde hij een broek te 
maken uit een sterke katoensoort genaamd “Serge de Nîmes” wat al snel verbasterd werd naar 
“denim”. 
Deze afgewerkte broeken kenden echter één probleem: op de plekken waar veel spanning op 
staat, met name de broekzakken, durfde deze wel eens afscheuren. 
Levi Stauss was de stofleverancier van duck en denim aan een zekere Jacob Davis, kleermaker 
van beroep. Strauss besprak zijn probleem met Davis en deze stelde voor om de broek te 
verstevigen met koperen klinknagels. Strauss stemde toe en betaalde het patent op de 
spijkerbroek dat in 1873 werd genomen. (  Davis kon de 75 dollar voor het patent niet zelf 
opbrengen) 
De spijkerbroek was geboren en is heden ten dage in het straatbeeld niet meer weg te denken. 
De eerste broeken die op deze manier werden gemaakt waren taille overalls. Deze bezaten een 
grote achterzak, bretels en een horlogezakje en werden tot 1920  alleen in San Francisco 
geproduceerd. In 1920 volgde uitbreiding naar Frankfurt (Indiana) en in 1965 werden de eerste 
fabrieken van Levi Strauss in Europa en Azië gebouwd. 
Op verzoek van Strauss is Jacob Davis voor de LS Compagnie gaan werken om de overzeese 
productie van de spijkerbroek te coördineren. Hij deed dat tot aan zijn dood in 1908 - het jaar 
waarin het patent op de spijkerbroek verliep.  
Zijn kleinzoon Ben Davis richtte in 1935 het- minder bekend - broekmerk ‘Ben Davis’ op. 

 
JACOB  DAVIS: 
 
Jacob Davis zag het levenslicht in 1834 in Riga, de hoofdstad van 
Letland. Davis emigreerde rond 1850 naar de omgeving van San 
Francisco (VS) en deed allerlei werkjes om in zijn behoeften te 
voorzien. In 1870 streek hij als kleermaker neer in Reno ( Nevada) 
waar hij vooral accessoires maakte voor cowboys, zoals tenten en 
paardendekens uit het materiaal ‘ duck’, een taai soort 
katoen.Toen hem gevraagd werd om een goedkope maar vooral 
stevig broek te maken voor een zeer corpulent persoon die steeds 
uit zijn broek scheurde versterkte hij deze met klinknagels.Vanaf 
1871 werd het zelfs zijn standaardmanier om broeken te 
versterken, iets wat snel door de concurrentie werd overgenomen 
tot zijn compagnon Levi Strauss er patent op nam in 1873. 
Davis overleed in 1908. 
Alhoewel zijn bijdrage aan de spijkerbroek toch niet minimaal was, 
verwierf enkel Strauss bekendheid door de spijkerbroek. 
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Nog meer over de spijkerbroek: 
 

 De stof van spijkerbroeken wordt geweven met een scheiding die indigo 
gekleurd is, terwijl de draden van de inslag wit zijn. 

 De blauwe verfsoort die werd gebruikt heette in het Frans “ bleu de Gênes” 
(vertaald uit het Italiaanse ‘ blu di Genova’).  

 Het woord “ bleu de Genês” werd verbasterd tot het huidige ‘blue jeans’. 

 Tijdens de 2e Wereldoorlog droegen Amerikaanse soldaten een aangepast 
model van de ‘taille overall’. Hierdoor werd de broek van denim bekend 
in Europa. 

 In 1959   werden de eerste exemplaren naar Europa geëxporteerd. 

 In 1960 werd de term ‘ spijkerbroek’ of ‘jeans’ algemeen verspreid.de 
jeansbroek werd vanaf de invoering in Europa zowel door heren als door 
dames gedragen en wordt daardoor bestempeld als “ Unisex” kledij. 

 Het  bekendste jeansmerk is de “Levi’s”, naar de roepnaam van Levi Strauss 

 De stof ‘Denim’ heeft als nadeel dat het na veelvuldig dragen op bepaalde 
stukken verkleurt. Dit wordt veroorzaakt door een afbraakreactie.  

 Andere bekende jeansmerken: Wrangler, Lee, Replay, Calvin Klein, Diesel, 
Armani, Versace 

 De indertijd door Strauss opgerichte spijkerbroekenfabriek bestaat nog steeds. Behalve jeans 
worden er ook andere soorten broeken en overige kledij gefabriceerd. De omzet loopt in 
de miljarden ! 

 
 
Skinny jeans: 
 
Skinny jeans, kortweg Skinny’s, zijn strakke broeken die sinds 2005 veelvuldig in het modebeeld 
verschijnen. De naam Skinny wordt ontleend aan het feit dat de broek zo strak zit dat het eruit 
ziet als een tweede huid (Skin = Engels voor huid)  
Skinny jeans kunnen op verschillende manieren worden gedragen. 
 

BAGGY: de jeans zitten strak om de benen maar zitten los op de heupen en het 
achterwerk.De broek is doorgaans van onder wat te lang. 

 
NORMAAL: men draagt de Skinny net als een gewone broek. De lengte is tot op de voet en 

de broek sluit helemaal aan. 
 
LOW WAIST: veel Skinny’s zijn lage broeken met een korte rits en de broekrand ligt net 

iets boven de heupen. 
 
HIGH WAIST: deze Skinny’s combineren de mode van de hoge taille met de skinny trend. 

De jeans sluiten helemaal   aan het lichaam aan, van de taille, waar de 
broek begint, tot aan de voet. 

 
LONG: kan zowel low- als high waist zijn en wat langer dan de normale skinny. In 

combinatie met pumps lijken de   benen optisch langer en het achterwerk kleiner. 
 
 
Mannen dragen de Skinny jeans het best (en het meest) Buggy. 
Vrouwen kunnen de jeans op alle bovenstaande manieren dragen.  
 
 

 
 
 
 
 
.sivle 
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PROFICIAT voor alle jarigen van april – mei – juni 
juli en augustus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firquet Jutta Ki-kleuters 21-05-07 

Van Eijmeren Zeno Ki-kleuters 23-05-06 

Symons Aline kindergym 2 19-05-02 

Van Hees Sandrien kindergym 4 19-05-98 

Van Lippeloy Saskia gym+ 20-05-95 

Huygen Irène leiding 29-05-48 

 
Van De Poel Lotte Ki-kleuters 18-06-07 

Joossen Jolien kindergym 5 26-06-98 

Swijnen Michael leiding + volleybal 09-06-84 

De Loght Agnes conditiegym 09-06-64 

Janssen Ria conditiegym/zumba 1-2 17-06-55 

De Maeyer Adrienne seniorobic 07-06-51 

Verlinden Steven bestuur /vzw 20-06-44 

 
Agobian Meghri Ki-kleuters 01-07-08 

Veldeman Phéline Ki-kleuters 08-07-07 

Ibishi Kenny Ki-kleuters 31-07-04 

Vermeulen Merel kindergym 1   19-07-04 

Van Hasselt  Emily hlpld. 12-07-95 

Ceulemans Sofie gym + 06-07-95 

Bekaert  Grégoire volleybal 19-07-78 

Van De Borne Rosita seniorobic 28-07-52 

Denys Karin conditiegym 18-07-52 

Deckers Maria seniorobic 10-07-43 

 
Bleukens Danthe Ki-kleuters 13-08-07 

Anthonissen Line kindergym 1 20-08-04 

Anthonissen Lore kindergym 1 20-08-04 

Goetschalckx Jordy kindergym jo 30-08-99 

Tahon Jens kindergym jo 14-08-97 

Calluy Cindy hlpld. 07-08-85 

De Proost Ellen volleybal 28-08-79 

Temmerman  Ingrid 1-2 zumba 23-08-60 

Marivoet Irma seniorobic 31-08-53 

Ilsen  Magda seniorobic 01-08-51 

Van Rompaey  Rosa conditiegym 08-08-45 

Van Ginneken Josepha seniorobic 10-08-38 

 

Van Elsen Dries Ki-kleuters 05-04-06 

Anthonissen Hanne kindergym 2   15-04-03 

Eronini Lynn kindergym 2 Kids Dance 15-04-03 

Dandois  Luca Ki-kleuters 09-04-03 

Vermeulen Danté kindergym 2  Zumba 1 25-04-00 
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DORPSDAG 29/052011 
 

 
op 29 mei is er weer “Dorpsdag” in Kapellen en kan je ons vinden op de Hoevensebaan 
ter hoogte van de oude “Voorzorg” met onze infoBar. 
Wij maken een gezellig terrasje en na het rondslenteren kan je bij ons verpozen met 
een pintje of een koffietje naar keuze. Gezellig bijpraten met leiding en bestuur. 
Natuurlijk hebben we ook weer ons lootkraam opgesteld zodat klein en groot bij ons zijn 
kans kan wagen. 
Er zal ook nog een optreden zijn van onze KidsDance in de loop van de namiddag. 
Het juist uur kennen we nog niet maar dat laten we zo vlug mogelijk weten. 
Wij zullen er zijn en we hopen jullie ook  

 
Wij beginnen ’s morgens om 7.30u. met het opstellen van de tenten en zoeken nog 
mensen die ons hierbij een handje kunnen helpen. Ook bij het terug afbreken is een 
manneke meer steeds welkom. 
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DINSDAGAVOND VAN 19.30u TOT 20.30u 

 
In de turnzaal van het KA Streepstraat  

 
 

10 x Zumba kost u 50€ 
 

indien reeds lid van onze kring dan betaal je  
40€ extra voor 10 lessen 

 
START DATUM ZUMBA 

 

4/10/2011 
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zomerse receptjes 
 

 
 

Gemakkelijke Vissoep 
 
nodig:  

 1l visfumet (eventueel water en bouillonblokjes – 1 blokje per ½ l water) 

 300 g kabeljauwfilet (in blokjes) 

 250 g zeevruchtenmengeling (diepvries) 

 100 g rijst 

 3 el gehakte peterselie 

 1 el olijfolie 

 2 teentjes knoflook (geperst) 

 2 kl paprikapoeder 

 een halve kl chilipoeder 

 peper en een snuifje zout 
 
bereiding: 

 fruit de knoflook met de paprika-en de chilipoeder glazig in de olijfolie 

 overgiet met de visfumet en breng aan de kook 

 voeg de rijst toe en meng goed door elkaar – laat de rijst garen 

 voeg dan de vis toe – laat het geheel sudderen tot de vis gaar is 

 breng op smaak met peper en zout 

 werk af met gehakte peterselie en serveer met brood 
 

 

 

 

Pastasalade met feta en kerstomaatjes 
 
nodig: 

 400 g kerstomaatjes (gehalveerd) 

 300 g feta 

 250g korte pasta 

 50 g zongedroogde tomaten 

 1 bosje basilicum 

 1 teentje knoflook (geperst) 

 5 el olijfolie 

 zwarte peper 
 
bereiding: 

 kook de pasta beetgaar en laat koelen 

 overgiet de gedroogde tomaten bij het afgieten van de pasta met een deel van het kokend 
water en laat ze enkele minuten wellen 

 vermeng de look met de afgegoten zongedroogde tomaten, peper en kerstomaatjes 

 voeg alles bij de pasta en meng voorzichtig 

 meng dan de in blokjes gesneden feta erdoor en vervolgens de olie 

 werk af met de basilicum en serveer 
 
dit is ook een heerlijk warm pastagerecht, gewoon even opwarmen in de microgolfoven 
 
 

smakelijk !
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Nieuws uit California USA 
 
 
Eind maart zijn we eindelijk nog eens op vakantie geweest. Aangezien het weeral veel 

te lang geleden was, was de bestemming België.  
Eind maart kan je nog niet veel goed weer 
verwachten in België (dat doen we trouwens 
nooit), maar dat viel dit jaar reuze mee.  Een 
avondje rotweer om ons te verwelkomen (dan 
weten we dat we in het juiste land zitten) en 
nadien de ganse week stralende zon.  In California 
was het toen zowat de slechtste week van het 
jaar: heel veel regen met overstromingen en 
modderstromen die de bergen afrollen, gelukkig 
zonder al te veel schade, maar volgens mijn 
collega’s was het woon-werk verkeer die week 
geweldig slecht.  Fijn dat ik dat weer net gemist 
heb.  En zo te horen (dit voorjaar heb ik heel 
weinig klachten over het Belgische weer gekregen) 
is de zon daar blijven hangen.   

  
We waren net op tijd in België om de verjaardag van papa te vieren.  's Morgens vroeg 
zat hij al rond te kijken in de keuken en zich duidelijk af te vragen waarom er toch nog 
niets klaar was, want hij had die dag nog bergen werk met de voorbereiding van het 
turnfeest.  Maar eens het ontbijt geleverd werd, hebben we allemaal toch rustig 
genoten van al dat lekkers.  Een stevige start van de dag en dan hup vooruit, beginnen 
aan de grote verhuis.  Het was zo weer eens iets anders om een turnfeest vanaf de 
zijlijn te bekijken.  Ik moet zeggen, ik heb er van genoten en vele leuke oefeningen 
gezien, maar ik moet eerlijk toegeven dat ik liever mee op de vloer had gestaan. 
 Proficiat aan alle leiding, hulpleiding, gymnasten, bestuur en de vele helpende handen 
om er een geslaagd feest van te maken!     
 
Zondagavond, toen het zware werk van het turnfeest allemaal achter 
de rug was, hebben we dan de verjaardag officieel en uitgebreid 
gevierd met een lekker etentje.  Je kan niet geloven hoe goed 
kroketjes en grijze garnalen (dat kunnen we in Amerika absoluut niet 
krijgen) smaken als je die al geen jaar meer hebt gegeten.    Een bijna 
perfecte avond als ons mama niet zonodig haar voetje moest omslagen 
en met een olifantenpoot naar huis gebracht moest worden. En de 
volgende ochtend zaten we op de spoedafdeling om het olifantje in te 
gipsen.  Ik weet wel dat ons mama niet graag gaat winkelen, maar het 
was toch leuker geweest om in ‘t stad wat rond te slenteren dan 
samen naar de Klina te gaan.  Gelukkig is het ondertussen weer bijna 
allemaal in orde.   
 
En zo is de week vakantie weer voorbij gevlogen met lunch en dinner afspraken iedere 
dag.  Gelukkig dat ik het wat rustiger aan moest doen, anders hadden we ook nog 
ontbijtafspraken gehad.  Volgende keer in België zal het wat anders zijn, want dan 
komen we met drie... 
 

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 30 september  2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
samen film kijken van onze turnfeest 
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