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Een nieuwe start !
Eindelijk!
Sprokkel een nieuwe start!
Het heeft even geduurd maar eindelijk is hij dan toch verschenen. We
zijn van start gegaan met een nieuw concept voor het maken van ons
clubblad en dat heeft even geduurd eer alles in kannen en kruiken
was. Nu hebben we een mooie "SPROKKEL" en een redactie "on line"
zodat we met 3 redactieleden samen kunnen werken aan ons clubblad.
Het is nog even wennen aan alle nieuwe toepassingen maar dit kan
alleen maar verbeteren. Nu hopen we ook van jullie heel veel artikels
te krijgen zodat het een echt blad, van en voor iedereen kan worden.
Allerhande nieuwtjes, ook "oud nieuws" kan ons bekoren en zijn steeds
welkom via onze mail. Je mag jezelf natuurlijk ook even voorstellen
aan onze leden en doe er dan best een foto bij.
 
Ik moet hier natuurlijk nog alle nieuwe leden hartelijk welkom heten
bij onze turnkring en was zeer verheugd zovelen in september terug
te zien. We kunnen er weer tegenaan. Onze "Zoemba" afdeling is
spijtig genoeg niet meer kunnen starten wegens te weinig belangstel-
ling. De Retrogymers daarentegen kenden een goede start en doen
het goed tijdens hun eerste seizoen, volhouden! Ook de KidsDance
die in november hun eerste les hadden was goed bezet.
We stellen ook even ons bestuur en leiding voor, want niet iedereen
kent iedereen! Zo weet u ons ook te vinden indien er vragen of op-
merkingen zijn en kan u ons ook een beetje herkennen tijdens onze
activiteiten.
 
Dan moeten we hier ook helaas weer slecht nieuws brengen over onze
penningmeester Steven Verlinden. Tijdens de nacht van 25 op 26
november kreeg Steven een hersenbloeding en werd met spoed op-
genomen in Jan Palfijn. Wat de schade zal zijn weten we nog niet
maar dat hij zal vechten dat is zeker. Steven we wensen je een vol-
ledig herstel en veel moed en geduld tijdens je komende revalidatie.
 
Dan is het ook weeral tijd om iedereen onze beste wensen over te
maken want het jaar loopt zo dadelijk ten einde. Dat een goede ge-
zondheid het voornaamste is daar zijn we het al lang over eens en we
kunnen er zo weinig zelf aan doen. Daarom bewegen moet je zeker
blijven doen of je nu 10 - 20 - 30 enz bent je kan het niet op voorhand
even opslaan voor later, je moet steeds opnieuw beginnen!
 Voor iedereen dus een gezond en sportief 2014!

voorzitter
Irène Huygen
Iependreef 31 2950 Kapellen
03 664 93 80 
0486 699 233
irene.huygen@skynet.be
 

ondervoorzitter
Erna Plompen
Denneburgdreef 34 2950 Kapellen
03 664 50 54
0495 883 823
erna.plompen@telenet.be
 

penningmeester
Steven Verlinden
Zwartebeeklaan 30
03 295 42 94
0474 931 116
verlinden.steven@telenet.be
 

secretaris
Hugo Tahon
Peedreef 2 2950 Kapellen
03 605 53 35
info@iloka.be

hoofdleiding
Inge Stoop
Beauvoislaan 83 2920 Kalmthout
0485 540 693
inge.stoop@telenet.be

leiding
Rina Steynen
Peedreef 2 2950 Kapellen
03 605 53 35
0486 743 640
rinasteynen@skynet.be

materiaalmeester
Walter Joossens
Krekelenberg 54 2940 Hoevenen
03 664 75 64
curswoelucy@hotmail.com
 

leiding
Nancy Hamaeckers
Goudenregenlaan 14 2950 Kapellen
03 665 20 11
0476 655 779 992
goetham1@telenet.be

leiding
Christa Tahon
Peedreef 2 2950 Kapellen
03 605 53 35
0472 795 860

coach volleybal
Tom De Leeuw
Iependreef 7 2950 Kapellen
03 605 57 79
0476 903 565
tom.deleeuw@skynet.be

bestuurslid
Marie-Jeanne Vansteenkiste
Bosduinstraat 194 2990 Wuustwezel
03 666 56 40
0475 408 393
mjvansteenkiste@telenet.be

bestuurslid
Grégoire Bekaert
Sevenhanslei 46 2950 Kapellen
03 666 7512
0477 812 012
gbekaert@advalvas.be

bestuurslid
Ronny De Breuck
Putsebaan 93 2040 Zandvliet
03 321 73 59
0486 874 355
bs239464@skynet.be
 

9 februari 2014
Einddatum voor het binnen brengen teksten volgende editie
Redactie Sprokkel: Rina Steynen - MarieJeanne Van Steenkiste
Eindredactie Irène Huygen
Artikels en suggesties zijn altijd welkom. De redactie behoudt het
beslissingsrecht te publiceren en/of aanpassingen te brengen.
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Proficiat aan alle jarigen !

VAN EIJMEREN Noam kleuters 19/09/08

VERLINDEN Kato gymKids 8/09/04
OLLEVIER Lars jongens 22/09/03
SMIEDTS Lien gym 9/09/03
SEMPELS Sofie gym+ 5/09/99
TAHON Hugo bestuur 1/09/60
VAN. STEENKISTE M.J. con.gym 27/09/48

NEUTJENS Jinte kleuters 9/10/07
KIEL Fenna K dance 16/10/06
KNIGHT Layla gym 17/10/05
DE NAEYER Liana gym 22/10/04
HUYBRECHTS Lien gym 14/10/04
LATTEUR Hailey gym 13/10/04
VAN GESTEL Margo gym+ 7/10/98
GOETSCHALCKX Jana gym+ 24/10/96
SEMPELS Ilona gym+ 8/10/96
DE SWERT Karen volleybal 13/10/87
VAN HAL Nathalie con.gym 23/10/67
VAN HEES Diana senirob. 7/10/48

VAN EIJMEREN Linus kleuters 3/11/10
BLEUKENS Yinthe kleuters 6/11/09
GORTS Hanna kleuters 25/11/08
DE MOOR Evy gym 29/11/04
VAN GESTEL Vince jongens 25/11/04
COLPAERT Fleur gym+ 9/11/01
EL FOUNTI Souhaila gym 28/11/00
BOEYE Aster retrogym 7/11/93
MARTENS Kelly retrogym 3/11/88
JOOSENS Cindy retrogym 6/11/79
SCHUURMAN Brigitte con.gym 2/11/62
SMITS Lucy con.gym 4/11/53
FISSERS Guy bestuur 30/11/38

HOTAG Siebe kleuters 6/12/10
SAS Angelo kleuters 22/12/08
LAROCHETTE Zita kleuters 14/12/08
ANSOMS Annelien gym1 16/12/07
DE KEERSMACKER Juna gym5 6/12/04
GYSEN Ine gym3 28/12/02
EL FOUNTI Annyssa gym 15/12/02
MICHALSKY Bartek jongens 30/12/01
DE MEULENAERE Marieke gym+ 25/12/99
VAN CRAEN Lien gym+ 17/12/99
VAN HASSELT Tine gym+ 1/12/99
SEMPELS Jolien gym+ 20/12/97
DAVIES Tine gym+ 13/12/96
HUYBRECHTS Pia senirob. 22/12/58
V.D. BLEEKEN Gerda con.gym 14/12/57
ILSEN Chris senirob. 27/12/49
NEIMAN Gerda erelid 22/12/49
WUYTS Anna con.gym 2/12/47

 

 

 

 

Dicipline en
Veiligheid
- Geen ouders in de turnzaal.
- Sierraden niet toegestaan
- Geen loshangende haren
- Gepast schoeisel dragen
- Laat geen bril rondslingeren
- Geen sweaters met kap
- Wees tijdig aanwezig
- Wees regelmatig aanwezig
- Verwittig als je niet komt
- Geen snoep
- Enkel water is OK
 
Dit zijn enkele richtlijnen om
het iedereen aangenaam te
maken - leiding en hulpleiding
staan een gans jaar ter be-
schikking van je kinderen om
op een verantwoorde en veili-
ge manier het turnen aan te
leren. Heb je vragen dan kan
dit voor of na de les bij de
betrokken leiding. Wij probe-
ren u zo goed mogelijk over
alle activiteiten in te lichten via
briefjes of mail. Wij zijn ook
steeds te bereiken op:
info@iloka.be .
 
 
 
 

Turnsfeest
15/03/2014
Voor ons volgend turnfeest
mag je alvast vermelde datum
vrijhouden want zoals steeds
hopen wij ook weer opnieuw
op een schare vrijwillige me-
dewerkers om dit alles op
poten te zetten. Transport
tussen de verschillende turn-
zalen voor en na de voorstel-
ling - werkploeg in de zaal van
het KTA tijdens de algemene
herhaling en het feest zelf -
toogploeg voor afwas, afruim,
bediening enz. je kan je bij ons
een ganse dag geweldig amu-
seren en er is geen ervaring
vereist. Iedereen is welkom!
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w w w . a t h e n e u m k a p e l l e n . b e

Streepstraat 16 - 2950 Kapellen
03 660 13 00  -  03 660 13 02

Atheneum Kapellen... hier groeit talent

klassieke & moderne humaniora en verkoop

Unieke keuzemogelijkheden in alle graden
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Daguitstap Blankenberge Bestuur
en Leiding ILOKA 21 sept. 2013
 
Alhoewel sommige turn(st)ers, gepland en ongepland, de avond
voordien laat waren gaan slapen was iedereen toch op tijd aan de
vertrekplaats.
25 deelnemers zochten en vonden een plaatsje in de autobus.
De planning voor de dag werd kort uiteengezet.
In de Floréal werden we vergast op koffie en ontbijtkoek.
Dan in groep naar de dijk.
Teleurstelling alom dat De Lustige Vélodröme niet geopend was,
terwijl ze toch van onze komst verwittigd waren. Of juist daarom
gesloten ?
Rondbanjeren op de houten piste moest dus uitgesteld worden tot
’s namiddags.
Een leuk alternatief was de ontdekking van een nieuwe sport: Minigolf
met Blacklight. Onmiddellijk waren er die dit wilden proberen, terwijl
andere toch nog wat van de buitenlucht wensten te genieten.
Afspraak na de golf in Le Petit Rouge. Hier splitste de groep zich.
 
Er waren er die iets aten in Le Petit Rouge en daarna een wandeling
over de dijk maakten, richting vuurtoren. Een tentoonstelling met
strandbeelden die er speciaal voor Iloka gezet waren (zie foto’s op de
website of facebook). Langs de Jachthaven, Leopoldpark, de Art
Nouveauwijk, …
Er waren er die snookergolf ontdekten.
Er waren er … die we niet gehoord en gezien hebben en die hun
relaas nog mogen doen.
Afspraak om 17.30 uur in de Floréal voor het aperitief en om 18 uur
aan tafel.
Na de lekkere maaltijd terug de autobus op. Zij die nog veel te ver-
tellen hadden waren duidelijk in de meerderheid.
Zomers weer, aangenaam gezelschap, lekker eten en drinken, attrac-
ties, … een geslaagde dag !
 
BEDANKT ILOKA !
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Het WK turnen in Antwerpen met onze secretaris
Hugo
Een WK Gymnastiek in Antwer-
pen, dat kan je toch niet aan je
voorbij laten gaan.
Tickets kopen, dat staat vast. De
vraag was enkel nog: welke dag
gaan we uitpikken?
 Uiteindelijk werd er besloten om
de allround finale bij te wonen van
de dames. Een goede keuze, want
dan zie je op één avond de beste
gymnasten ter wereld op alle
toestellen.
Stilletjes had ik gehoopt op de
deelname van Catalina Ponor.
Maar deze Roemeense wereldster
hield het toch voor bekeken na
een schitterende carrière en een
geslaagde comeback enkele jaren
geleden.
Ook onze Belgische hoop Julie
Croket belandde in de lappen-
mand en moest eveneens verstek
geven.
Maar niet getreurd, het goede
nieuws kwam uit de kwalificatie-
ronde waar maar liefst 2 Belgische
turnsters een ticket veroverden
voor de finale allround. Een uni-
cum voor België op een WK. Onze
ogen waren dus vooral gericht
naar Gaëlle Mys en naar Laura
Waem. Vooral voor Laura is dit
toch een fantastische prestatie als
eerstejaars in het circuit.
 Met een goed gevoel en een Bel-
gisch supportershart reden we
richting Sportpaleis. Netjes op tijd
want we wisten dat ook “Next
Level”, de revelatie in Belgium’s
got Talent van het afgelopen jaar,
mee het voorprogramma zou
verzorgen. Zij brachten een leuk
stukje komisch turnen en dat ko-
mische vonden we nadien ook nog
terug in het hilarische optreden
van een Zwitserse groep, kortom
hoogstaand turnen in comedy

style!
 Een goede opwarming dus voor
het serieuze werk. De WK finale
zou nu echt gaan beginnen! Met
spanning keken we uit naar de
prestaties van onze Belgische
meisjes. Zij deden het in het begin
heel voortreffelijk.
 Tijd om ons te vervelen kregen
we gewoonweg niet want ook de
wereldtoppers kwamen aan de
beurt. Het was soms snel switchen
met de ogen van het ene naar het
andere toestel.
De Amerikaanse topfavorieten
waren ook in goede doen en je
beseft maar al te goed dat het een
unieke belevenis is om deze turn-
sters aan het werk te zien. Op een
EK mis je toch de “crème de la
crème” zoals de Amerikaanse en
de Chinese gymnasten. Om deze
wereldtoppers aan het werk te
zien, is een streling voor het oog
en is iets wat je maar “once in a
lifetime” meemaakt.
 Niet alleen de bewondering was
groot, de spanning was ook om te
snijden. Aanvankelijk nam de
Amerikaanse Biles de leiding voor
haar landgenote Ross. Maar tij-
dens de balkoefening vond ik haar
toch wat krampachtig acteren in
tegenstelling tot de sprong en de
brug waar zij speels en met de
glimlach haar oefeningen afwerk-
te alsof het dagelijkse kost was.
 Na haar balkoefening verloor zij
dan toch even haar eerste plaats
ten voordele van Ross, die met
een minimale voorsprong de laat-
ste oefening moest afwerken.
Spanning ten top dus.
 Die laatste discipline voor de
beste zes was de grondoefening.
Ross deed het daar heel voortref-
felijk maar als laatste kwam dan

Biles on the floor. Die vond haar
speelse manier van turnen hele-
maal terug en met veel souplesse
en panache leverde zij een we-
reldprestatie af. En dan was het
wachten op het eindresultaat. Je
kon al wel vermoeden dat Biles
terug haar eerste plaats zou pak-
ken en zo geschiedde… . Een ver-
diende wereldkampioene! Klein
van gestalte, maar groots in haar
prestaties.
Op het podium mocht zij als win-
nares op het hoogste schavot.
Maar grappig was dat de tweede,
de Amerkaanse Ross toch nog
hoger uitkwam met haar gestalte.
Als 3de mocht de meer ervaren
Moestafina uit Rusland het podi-
um vervolledigen dankzij haar
glansprestatie op de brug met
ongelijke leggers.
 En onze Belgische deelneem-
sters? Wel die deden het met een
18de plaats (Mys) en 21ste plaats
(Waem) verre van slecht. Op we-
reldniveau zijn dat prestaties die
kunnen tellen. Jammer voor Laura
dat zij van de balk viel, want dat
is toch een vol punt in de min.
Zonder die val had zij toch wat
hoger kunnen eindigen, maar hoe
dan ook zij is volgens mij de be-
lofte voor de toekomst. Hou die
maar in de gaten … .
 Heel tevreden konden we naar
huis keren. Een WK op hoog ni-
veau en zo dicht bij huis, dat maak
je niet gauw mee. Volgend jaar
vindt het gebeuren plaats in China
en in 2015 in Schotland. Toch iets
te ver, als je het mij vraagt. Goed
dat we deze mooie sport van zo
dichtbij konden bewonderen.
Vanwege jullie enthousiaste
secretaris
Hugo

Prettige Feestdagen

onze allerbeste wensen voor een gezond,
gelukkig en sportief ***2014***  
 
bestuur en leiding ILOKA
 
 

9



Uitslag wedstrijd Hoogstraten
 
Op zondag 1 december was er in Hoogstraten een recrea wedstrijd voor Airtrack en LangeMat. Voor ILOKA
werden volgende uitslagen genoteerd:
         Sinne Firquet: brons (bij benjamins)
        Hanne Anthonissen: brons (bij miniemen)
        Florence De Smet: zilver (bij miniemen)
        Jens Tahon: goud (bij jongens junior/senior)
        Mayy Hadid (6de bij beloften)
Meisjes Junior/Senior
        Ilona Sempels: 6de
        Lien Van Craen: 7de
        Tine Van Hasselt: 8ste
        Jolien Sempels: 9de
Proficiat aan alle deelnemers en onze juryleden die weeral op post waren!
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Het WK turnen in Antwerpen met hoofdleidster
Inge
Op woensdag 2/10 en zondag 6/10 ging ik samen met een turnster van de retro gym naar het WK te
Antwerpen.
Dit was een unieke ervaring!
Op woensdag zagen we Gaëlle en Laura al hun toestellen afwerken, zonder heel grote problemen: ze
plaatsten zich beide voor de allround finales! Wat een decibels waren er toen te horen in het Sportpaleis!
We genoten volop, maar vonden het wel jammer, dat we niet alles tegelijk konden zien, facetogen
zoals een vliegt heeft, die overal tegelijk kan kijken, waren welkom geweest. Ons hoofd draaide
constant van links naar rechts: heb je de balk gezien? Wat was dat aan de barren? Welke sprong deed
die? Iedereen probeerde zo goed mogelijk alles te volgen, maar we kwamen gewoon ogen te kort.
Op zondag kon ons hoofd wat rusten, want de ene finale werd na de andere geturnd. We zagen on-
gelooflijke dingen: Epke Zonderland deed het Sportpaleis op zijn grondvesten trillen. Het publiek
reageerde zo enthousiast, dat de decibelmeter een waarschuwing gaf: als er boven de 90 decibel
gemeten wordt, moet het Sportpaleis een boete betalen.... en als enthousiast publiek gingen we er
gewoon over!
Op verschillende toestellen werden nieuwe elementen gebracht. Het ene al mooier dan het andere,
maar allemaal even spectaculair.
De Japanner Uchimura toonde, dat hij ook na de Olympische Spelen, nog steeds keizer van het turnen
is. Hij werd wereldkampioen.
Gaelle en Laura hadden het jammer genoeg op geen enkel toestel tot in de finale gebracht, maar hn
plaatsen op de allround finale waren al een enorme opsteker voor de Belgische turnsport.
Hopelijk blijven ze allemaal hard oefenen en kunnen we ze de volgende jaren nog veel gaan aanmoe-
digen, ik zal er zeker bij zijn, het was
SUPERFANTASTISCH
Inge 

Opleiding Aspirant-Initiator
Gymnastiek
Deelnemers: Sempels Jolien en Tahon Jens
Plaats: Sporthal de Sterre, Drabstraat te Mortsel
 Op maandag 28 en dinsdag 29 oktober 2013 hebben Jolien
Sempels en Jens Tahon deelgenomen aan de opleiding Aspirant-
Initiator Gymnastiek ingericht door de Vlaamse Trainersschool.
 Deze opleiding heeft als doelstelling hulpleiding te vormen die:
- de trainer bijstaan bij het aanleren van de turnoefeningen;
- rekening houden met de veiligheid en de basisregels;
- onder begeleiding van een trainer, het specifieke oefenpakket
kunnen aanleren;
- kunnen assisteren bij promotionele activiteiten in de club.
 De opleiding nam 2 dagen in beslag, goed voor 16 uur. Het is een
zeer praktijkgerichte opleiding. Dat hebben onze 2 gymnasten
ondervonden. De sukkeltjes hadden zelfs allebei hun enkel ver-
zwikt.
 Tijdens dag 1 hebben ze de opwarming, kracht en lenigheid onder
de knie moeten krijgen. Voor de opwarming hebben ze 5 methoden
geleerd, golven, omloop, kruising, muziek en spelletjes. Ook voor
kracht en lenigheid kwamen er nieuwigheden aan bod.
Op dag 2 hebben ze de kern van het turnen moeten bestuderen.
Deze dag ging vooral over het correct bijstaan van de gymnasten
en het aanleren van diverse turnoefeningen.
Beiden vonden het een zware maar leerzame opleiding.
Een dikke proficiat aan onze nieuwe Aspirant-Initiators Gymnas-
tiek.
Vanwege een trotse leiding
 Rina 
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Vrijwilligersdag - film "CIRCUS"
Zonder die helpende handen van onze vrijwilligers en uiteraard onze
bestuursleden was er geen jaarfeest mogelijk. Een turnfeest maak je
niet alleen van turnoefeningen en dans.
Hier komt zoveel bij kijken. Je moet muziek kiezen, oefeningen in
elkaar steken, dansen maken en dit alles nog aan onze turners leren.
We zijn er dan ook een paar maanden mee zoet.
 Maar een turnfeest heeft nog zovele andere dingen nodig zoals een
vloer, geluid, belichting, toestellen, kledij, drank, eten en nog zoveel
meer. En wij, de leiding, zijn soms wel veeleisend, hoor. Voor al deze
werken, en noem het maar kunsten, moet een turnkring beroep doen
op haar vrijwilligers en bestuur.
Van mezelf en van de andere leiding, nen dikke merci.
 
En hoe kan je deze mensen het beste bedanken? Wij dachten met de
film van het jaarfeest zelve want de meesten hebben die dag geen
tijd om daar naar te kijken.
Deze vond plaats op zaterdag 28 september in onze turnzaal van het
KA te Kapellen. Ook alle deelnemers van de verschillende afdelingen
werden uitgenodigd. Zo kon iedereen zichzelf eens een keertje bezig
zien.
Auping leende haar dia doek, drank en hapjes werden aangevoerd en
de voorstelling kon beginnen. De vertoning begon om 15u en eindig-
de rond 17u.
Nadien werd er pizza besteld en wat doe je ondertussen…... Wel, de
nieuwe dansen voor het nieuwe turnfeest laten zien. En wat bleek,
die zien er ook weeral goed uit.
Dus……..onze volgende feest gaat hopelijk even spetterend zijn als
ons "Circus" van 2013. Volgend jaar is het thema “Iloka’s got Talent”.
Ben zeer benieuwd welke talenten onze leden tevoorschijn toveren.
We doen dan hier ook reeds een warme oproep aan alle helpende
handen voor onze voorstelling op 15 maart 2014 !!!
Rina
 

Open Deur / Vriendjesdag 
Op vrijdagavond 27 september hield ILOKA opendeur. Al onze
gymmers mochten hun vriendjes meebrengen naar de turnzaal
om eens een keertje te proeven van deze mooie sport.  Ook de
ouders en andere belangstellenden mochten die avond in de
turnzaal onze lessen bijwonen. Er werd gezorgd voor een natje en
een hapje, zodat de kennismaking met ILOKA vlotjes kon verlopen.
Er was een ruime belangstelling van nieuwe kindjes en ouders.
Ook de DansKids mochten er nog eens invliegen maar deze lessen
gingen pas in november van start. 
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SPa is een partij van mensen, dus ook van jou.
Jij kan iets betekenen, op welke manier dan ook.

Bezorg ons je idee, word lid, werk mee!

contacteer ons

voorzitter: Tom Namurois

tomnamurois@hotmail.com

secretaresse: Greet Leemans

leemans.greet@gmail.com

website: http://www.spa.be:kapellen

uw vertegenwoordigers:

gemeenteraad

Harold van der Kraan

harold.vdk@telenet.be

Betty Stassen

bettystassen1@telenet.be

OCMW raad

Gert Herman

gert.herman@egemin.be
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Retrogym 
Oftewel: hoe heerlijk mijn hoofd het vindt om de inspanningen van mijn lichaam te voelen.
 
Spieren ontwaken
vezels richten zich op
en wachten vol spanning
vragen zich af
of zij ook vandaag in staat zijn
om te realiseren
wat het hoofd
voor hen in petto heeft.
 
Oude spieren
wakker geschud
niet zo snel
nog even extra
warmer worden
rammelende botten
krakende gewrichten
tenen strekken benen strekken niet te lang stop krampen...trekken.
 
Lichamen leven, plooien, exploderen en ... breken
nog niet
zwichten niet vandaag toch niet
het hoofd overwint het lichaam
toegeven kennen we niet
langzaamaan dat wel
niet meer zo jong en al lang niet meer zo snel
het hoofd gaat met de zege lopen
en het lichaam...dat moet het de dag erop bekopen.
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Dag van de Sportclubbestuurder 
 
Wat moet je als Iloka-koppel doen om een dagje zonder je kids door
te brengen?
Wel, je neemt samen deel aan de Dag van de Sportclubbestuurder.
Deze vond voor de provincie Antwerpen plaats op zaterdag 26 oktober
2013, in het Huis van de Sport te Antwerpen-Berchem.
Deze dag werd georganiseerd door het Dynamo Project. Met dit
project wil de Vlaamse Sportfederatie hulpmiddelen aanbieden om
sportclubs optimaal te laten functioneren op bestuurlijk en admini-
stratief vlak. Op deze Dag werd aan de Sportclubbestuurders een
professioneel aanbod van opleidingen gegeven, speciaal op hun maat
gemaakt. Door deze opleidingen krijgen de Clubbestuurders de kans
om zich bij te scholen in de complexe regelgeving en de veelzijdige
taken die zij tijdens hun mandaat moeten uitoefenen.
Het Dynamo Project had voor deze dag 10 sessies voorzien, waar we
er per persoon 2 mochten uit kiezen.
De dag begon om 8u30. We werden ontvangen met koffie en een
ontbijtkoek en kregen aan de balie een map met onze power point
presentatie.
Om 9 u begon de eerste sessie. Hugo had sessie 3 gekozen: “Subsi-
dies en ondersteuning voor sportclubs” en ikzelf Sessie 2, wat kon het
anders zijn dan: “BTW en de Sportclub”.
Rina haar sessie “BTW en Sport” werd uiteengezet door Katrien van
KPMG. Ze heeft het goed gebracht, maar omdat BTW een complexe
materie is, “Best veel om te Weten”, werd het op een bepaald moment
tijdens de sessie wel rumoerig. Immers, de BTW administratie heeft
zich de laatste jaren geviseerd op de sportclubs, en gaan er nog mee
verder….
Sommige collega bestuurders zagen het op een bepaald moment niet
meer zitten. Vallen we onder de vrijstelling, moeten we een BTW
nummer aanvragen, zijn we gemengde belastingplichtige, welke
formaliteiten moeten we vervullen…… Allemaal vragen die ter sprake
kwamen. Kennis van zaken is dus een pluspunt.
 
Hugo zijn sessie “Subsidies en ondersteuning voor sportclubs”.
Om 9 u zou de sessie over “Subsidies en ondersteuning voor sport-
clubs” van start gaan.
Toch was het even wachten op de presentatrice. Zij dacht de aanvang
voorzien was om half tien. Het programma werd bijgevolg snel
doorlopen.
Het ging hier over de steun en subsidies die de Provincie kan geven
aan de sportinstellingen. In tegenstelling tot vroegere tijden zijn de
mogelijkheden heel beperkt geworden. In het verleden kon men heel
wat subsidiegeld uitreiken aan sportinstellingen die heel wat jeugd
onder de leden hadden. Er werd toen beroep gedaan op de privé in-
stellingen om geld in te zamelen. En voor elke euro die van de privé
kwam, deed de Provincie daar een euro bij. Zo kregen zij heel wat
geld in het laatje om verschillende clubs financieel te ondersteunen.
Dit is nu verleden tijd. Nu dit departement onder hoede staat van
minister Muyters van de NVA zijn de taken tot een strict minimum
beperkt. Er was eerst sprake dat de Provincie niets meer mocht doen,
maar uiteindelijk heeft met toch een klein takenpakket uit de brand
kunnen slepen. De hoofdprioriteit ligt nu op gehandicaptensport. In-
dien een club een gehandicapten afdeling heeft of wenst in te richten
kan men rekenen op subsidie van de Provinicie.
Indien men gehandicapten wenst te integreren binnen een bestaande
afdeling, kan men eveneens een aanvraag indienen als er voldoende
gehandicapten zijn ingeschreven.
Wat betekent dit voor Iloka? Ik denk niet dat de Provincie iets kan
betekenen voor Iloka gezien de geringe mogelijkheden die zij kunnen
aanbieden. 
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Om 10u30 was er dan tijd voor een tasje koffie en konden we aan
onze tweede sessie beginnen.
Hugo ging het auditorium voor zijn sessie 8 opzoeken: “Beklijvend
presenteren. Hoe blijf je boodschap plakken?” en ik mocht met een
laptop op sessie 6 “Praktisch online boekhouden voor sportclubbe-
stuurder met BTW-verplichtingen” gaan spelen.
Bij deze sessie kon je het online boekhoudprogramma, ontwikkeld
door het Dynamo Project, uittesten, een boekhoudprogramma voor
een vereenvoudigde boekhouding, voor de kleine vzw. Vooreerst
werden de verschillen rubrieken uitgelegd. Goederen en diensten,
bezoldigingen, diensten en diverse goederen, andere uitgaven, lidgel-
den, schenkingen en legaten, subsidies en andere ontvangsten uitge-
legd. Spijtig genoeg was er maar 1.5 uur de tijd om het programma
uit te leggen. Daar er veel vragen werden gesteld, we van het inter-
net werden gegooid, hebben we de volledige sessie niet kunnen af-
werken. Spijtig, want ikzelf wilde er toch wel de meer fijnere kneep-
jes van kennen. Misschien beroepsmisvorming? Of hoe noem je zoiets.
Wat er wel prachtig uitkwam, is de jaarrekening die de kleine vzw
jaarlijks dient neer te leggen.
Hugo zijn tweede sessie: “Beklijvend presenteren. Hoe blijf je bood-
schap plakken?”
was zeer interessant en met veel enthousiasme uiteengezet. Er was
veel interactie met het publiek en dat schakelde de verveling uit. Er
werden veel tips gegeven bij een presentatie met powerpoint. Het
ging over “beklijvend presenteren” en de uitleg “plakte” ook bij ieder-
een in de zaal. Zo werd meteen het goede voorbeeld gegeven. Na de
uiteenzetting kwam er een daverend applaus. Een beter compliment
kan je als spreekster niet krijgen van je toehoorders.
Om 12u30 werd de Dag van de Sportclubbestuurder afgesloten met
broodjeslunch en konden de secretaris met zijn secretaresse terug
huiswaarts rijden naar onze 2 Iloka-bengels.
 Hugo en Rina
 

Lesrooster 2013-2014
maandag Turnzaal KA
18.30 – 19.30 KidsDance
19.00 – 20.00 Gym +12
19.30 – 20.30 conditiegym

dinsdag Sporthal verdiep
14.00 – 15.30 Seniorobic (50+)

dinsdag Turnzaal KA
18.30 – 20.30 jongens
20.30 – 22.00 volleybal

woensdag Turzaal KA
14.00 – 15.00 Kleuters
14.00 – 15.00 Gym Kids na selectie

vrijdag Turnzaal KA
18.00 – 19.30 Meisjes
19.30 – 20.45 MiniTramp/LangeMat
20.45 – 22.15 Retrogym

vrijdag Sporthal verdiep
13.30 – 15.00 lijndansen

zondag Turnzaal KA
10.00 – 12.00 Air-Floor na selectie

 

SMULACTIE
2013
Onze verkoop van wafels en
ander lekkers was ook deze
keer weer een succes.
Bedankt aan alle kopers en
verkopers voor jullie inzet.
In totaal werden er 520 stuks
geleverd.
De top verkopers van dit jaar
zijn:
 
Fam.Tahon-Steyenen 67 stuks
Fam. Backx 54 stuks
Fam. De Meulenaere 41 stuks
  
PROFICIAT EN
DOE ZO VOORT !!
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Jurycursus Lange Mat, Airtrack, Tumbling
Op zondag 17 november 2013
was het vroeg opstaan voor Chris-
ta en mezelf, want we hadden ons
ingeschreven voor de jurycursus
Lange Mat, Airtrack en Tumbling.
Deze ging door in het Bloso Cen-
trum Julien Saelens te Asse-
broek-Brugge.
Dit was de laatste cursus van de
drie die we wilden volgen en deze
cursus werd gegeven door de heer
Van Nueten, een gezicht die we
op de wedstrijden tegenkomen.
Daar ging die verdomde computer
weer. Geen verbinding met de
beamer en zo konden we nog een
½ uur wachten totdat we beeld
hadden. Ja, je kan moeilijk een
wedstrijd jureren als je niets ziet,
hé. Hadden we dat op voorhand
geweten, hadden we een ½ uurtje
langer kunnen slapen .
Na het verbinden van de laptop
met de beamer, kregen we de

uiteenzetting van de wedstrijden
Lange Mat, Aitrack en Tumbling.
We waren de oefeningen al aan
onze gymnasten aan het koppe-
len. Die kan dat doen, de ander
kan deze reeks springen en hier-
voor moeten we nog veel oefenen.
We waren alles aan het overlopen.
Ook de foutentabel werd overlo-
pen en kregen we uitleg over het
invullen van de wedstrijdbladen
die we bij het aanmelden op een
wedstrijd moeten afgeven.
Na de pauze kregen we de video’s
van de te jureren wedstrijden te
zien. Onze lesgever bleek een
streng jurylid te zijn. Hey ja daar,
we zijn hier wel met recrea bezig.
De kinderen turnen tussen 1 en 4
uur per week. Je zult het al horen,
discussies waren aanwezig.
Om deze opleiding af te sluiten,
kregen we een oriënterende test
voor onze neus.

Zo moesten we voor 5 reeksen de
uitvoering jureren en moesten we
voor 3 reeksen de moeilijkheid
noteren. Deze cursus hebben we
2 jaar geleden ook meegedaan,
maar een opfrissing is natuurlijk
altijd welkom. Bij elke opleiding
leer je bij.
Zo, nu zijn we met de 3 jurycur-
sussen klaar en kunnen we aan
de wedstrijden beginnen. Eerst
onze brevettendag op zaterdag
30 november en op zondag 1 de-
cember nemen we met de Floor-
ploeg van zondag deel aan de
wedstrijd Airtrack, Lange Mat te
Hoogstraten. We kijken er naar
uit.
Rina en Christa
 
 
 
 
 

Jurycursus Trampoline, Dubbele Mini en MT
 Op donderdagavond 24 oktober
2013 zijn Inge, Christa, Sofie C en
Rina een cursus “Jureren op een
recreawedstrijd” gaan volgen
voor de discipline trampoline,
dubbele mini en mini trampoline.
Voor Inge, Christa en Rina was het
een opfrissing en voor Sofie was
het nieuwe materie.
Na een lange werk- of schooldag
reden we met z’n allen richting
Gent. Allé, rijden, eerst was het
aanschuiven in de file, maar dat
zijn we in Antwerpen gewoon.
Gelukkig hadden we dit ingecal-
culeerd in onze reistijd. We kwa-
men dan ook mooi op tijd aan in
Gent en konden we ons rustig
installeren, net voor het grote
scherm zodat we de oefeningen
goed konden aanschouwen. Oef,
tijdig gearriveerd en een goed
plaatsje.
Aan 12 deelnemers heeft de heer
Jan Beckers de wijzigingen van
het jureren tov het vorige wed-
strijdseizoen uitgelegd. Zo werd
de kruissprong geschrapt, jam-
mer…..vind ik.
Snel werden de trampolinedisci-
plines overlopen, gevolgd met
een overzicht van de toegelaten

sprongen met of zonder salto. Er
werd uitgelegd wanneer men een
nulsprong heeft gesprongen en
wanneer niet.
De samenstelling van het jurypa-
nel kwam aan de orde. Dit moet
bestaan uit een Voorzitter Jurypa-
nel (VJP) en uit een 2 tot 5 tal
juryleden die de uitvoering moe-
ten beoordelen. Een VJP moet de
moeilijkheid van de sprong, de
uitgevoerde sprong, een eventu-
ele herhaling en de punten voor
de landing beoordelen. De andere
juryleden moeten de uitvoering
quoteren en moeten kijken naar
de hoogte, de amplitude, het uit-
strekken, de strekking van armen
en benen en het neerkomen.
Veelal zien we op wedstrijden een
klein jurypanel, nl 1 VJP en 2 ju-
ryleden uitvoering. Het is dus van
groot belang dat elke club juryle-
den meebrengt.
Het is zelfs vanaf volgend turnsei-
zoen verplicht om een jurylid mee
te brengen, want anders mogen
we niet meer deelnemen aan
wedstrijden.
Na de uitleg van de puntenaftrek
was het dan de hoogste tijd om
filmpjes van sprongen te bekijken

en te beoordelen. De heer Jan
Beckers voelde al tijdens ons
proefjureren aan dat we goede
kandidaten zijn. Hij legde prachtig
uit hoe je de grote trampoline
moet jureren. Als je weet dat 1
wedstrijd uit 10 sprongen (voor
de kleintjes 5) bestaat en dat deze
10 sprongen moeten gejureerd
worden, zal je al snel aanvoelen
dat het geen makkelijke klus was.
Hadden we wel alle 10 de spron-
gen gezien en gequoteerd? De
heer Beckers heeft ons hiervoor
een mooi hulpsysteem aange-
reikt. Dat hebben we dan ook
toegepast en jawel hoor…. we
geraakten soms aan het tellen van
10 sprongen.Naar het einde toe
moesten we telkens onze punten
aan hem doorgeven. Zo nam Jan,
zonder dat we het doorhadden,
een examen af. Ik denk wel dat
we geslaagd zijn, want onze pun-
ten lagen niet zo heel ver weg van
de zijne.
Met een goed gevoel zijn we rond
21u30 terug huiswaarts gereden
en laat de wedstrijden nu maar
komen.
Rina
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 Nieuwe juryleden "Toestellen"
 
Zoals jullie reeds weten, dienen we voor elke recrea wedstrijd jury-
leden af te vaardigen.
Hiervoor heeft onze leiding een jurybrevet nodig, welke ze pas ont-
vangen na het volgen van een jurycursus. Er worden jaarlijks recrea--
jurycursussen gegeven voor de disciplines Tumbling, Lange Mat en
Toestellen. Sommige van onze leiding hebben reeds een jurybrevet
voor een bepaalde discipline, maar wilden zich ook specialiseren in de
overige cursussen. En sommige hulpleiding hebben dit jaar voor de
eerste maal deelgenomen.
Op zaterdagmiddag 16 november 2013 stond de jurycursus Toestel-
len op het programma voor onze (hulp)leiding; Ilona, Jana, Sofie,
Nancy, Christa en Rina.
We zijn ’s middags in de mist vertrokken naar het Sportcentrum in
het Peerdsbos te Brasschaat. Daar aangekomen bleek de zaal absoluut
nog niet in orde gebracht om er 40 personen te ontvangen. Dat werd
dus eerst sleuren met tafels en stoelen. De beamer en computer
moesten nog aangesloten worden en dan kon de cursus eindelijk
beginnen. Daar we tijdig aanwezig waren, hadden wij, Ilokezen, een
mooie plaats vooraan, zodat we de getoonde en te jureren oefeningen
goed konden bekijken.
Daar vanaf volgend seizoen de afvaardiging van juryleden een
voorwaarde is om deel te nemen aan wedstrijden, was de opkomst
dus zeer hoog en dat in een kleine, koude ruimte. Maar geen gezaag,
we hebben er een toffe namiddag van gemaakt. We werden er zelfs
tot 2 maal toe getrakteerd op een drankje. De Latte Machiato’s,
muntthees en warme choco’s zijn ons zeer goed bevallen.
Bij de toestelwedstrijden worden de balk, damesbrug, herenbrug, rek,
vloer en sprong onderworpen aan een heuse massa gymnasten. Oei,
als we dat allemaal moeten leren jureren op 4 en ½ uur tijd. Dat gaat
volgens mij te kort worden…….
Al vlug bleek dus dat het jureren van het recreatoestelturnen niet van
de simpele was. Maar geen nood, wij gaan er gewoon voor!
Allereerst heeft onze lesgeefster, Margo, de algemene foutentabel
uitgelegd. Welke aftrekken moeten we toepassen bij de lichaamshou-
ding, landing en over het algemeen gezien, de dynamiek. Ook werd
de specifieke foutenlijst per toestel overlopen.
Hierna leerden we aan de hand van video’s de sprong jureren. Aan
de hand van een tekening die Margo ons liet zien, konden we de
aanloop, sprong, uitstrekking en landing jureren. Eerst werd de video
op normale speed getoond, daarna, gelukkig, inslow motion. Aan de
hand van deze vertraagde voorstelling, konden we leren waar we
punten moesten aftrekken, benen samen, armen en benen gestrekt,
afstoot ok?, evenwichtsverlies,versnellend aanlopen, heuphoek ok?
en nog veeeeeeeeel meer. Na de sprong kwam de balk, de vloer, de
barre en het rek aan bod. Naar mate we de fouten leerden herkennen,
kwamen onze punten al in de buurt te liggen van onze lesgeefster.
Het komt dus goed, dachten we toch op dat moment. Naarmate we
vorderden werd het buiten donkerder en mistiger. Maar geen nood,
we mochten nog niet naar huis, we moesten nog een test afleggen.
Ai, ai, ai…. Daar kregen we papier om in te vullen. Dat zag er moei-
lijker uit dan we dachten tijdens de les. We kregen van elke discipline
een oefening te zien en deze moesten we jureren en de punten
moesten we in het correcte hokje plaatsen. Waar trokken we punten
voor af? Voor de armen, voeten, benen, afstoot, landing, houding,
dynamiek. Ik werd er weemoedig van. Deze test moest gewoon tonen
waar we de punten van af trokken zodat Margo kan zien of we goed
bezig waren. Deze test is richtinggevend. Aan de hand van deze test
kan er aan de kandidaat jurylid nog gevraagd worden om een bijko-
mende remediëring te volgen. Dit wordt ook schaduw-jureren ge-
noemd. Hiervoor hebben we ons mailadres moeten opgeven. Dus
wordt vervolgd…. Na het indienen van deze test kregen we onze ju-
rybadge. Dus….. laat de wedstrijden nu maar komen.        Rina
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Brevettendag / Kringwedstrijd
Op zaterdag 30 november 2013 konden al onze gymnasten in verschillende categorieën een brevet halen
of turnen voor een jury. Om 13 uur begonnen de jongsten voor het behalen van hun brevet. Er kwamen
13 deelnemers aan de start en om 15u werden de brevetten uitgedeeld.
 
Om 15.30u was het de beurt aan de oudere meisjes en jongens om hun sprongen over plint en MT te
laten jureren. Rond 17,30 werd ook hier afgesloten met de prijsuitreiking . Hier werden 31 deelnemers
geteld.
 
We bedanken alle ouders en sympathisanten voor de ruime belangstelling voor hun kinderen tijdens deze
spannende momenten.
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Nieuws uit California
We hebben hier net een fijn Thanksgving / Sinterklaas weekend
achter de rug.  Tot vorig jaar was Thanksgiving (donderdag) de ultie-
me dag in de US dat ongeveer alle winkels en de meeste restaurants
gesloten zijn.  Vrijdag is dan de ultieme shopping dag, Black Friday
genoemd, waar mensen uren in de rij staan voor de beste koop.  In
Japantown, vlakbij waar wij wonen, was er een T-shirt winkeltje waar
de mensen vrijdag tot 3 uur moesten aanschuiven om binnen te
mogen.  Sommigen kamperen al dagen op voorhand aan de groot-
warenhuizen om zeker te zijn dat ze al eerste binnen kunnen. Dit jaar
echter, onder druk van de slechte verkoopcijfers, gingen heel wat
warenhuizen al open op donderdag. De vroegste openden hun deuren
om 6 uur 's ochtends.  Wij hebben lekker niet meegedaan en genoten
van een lang weekend met enkele wandelingen in de prachtige natuur
hier in de buurt en natuurlijk 's avonds lekker eten met de vrienden. 
We hebben ook het traditionele Thanksgiving gerecht - kalkoen -
gegeten.  Volgens de Amerikaanse richtlijnen moet je ongeveer een
halve kilo kalkoen per persoon rekenen, met als gevolg dat er nog
meer dan de helft overschoot aan de tafel van onze Belgische vrienden.
 
Het weekend hebben we afgesloten met het bezoek van Sinterklaas
en Zwarte Piet aan de Belgische Club.  Freya heeft trots haar tutjes
afgegeven, maar had daar 's avonds enorm veel spijt van en bleef
maar vragen waar de Sint met die tutjes naartoe was.  
 
Nog steeds zonnige groeten uit CA,
Nadine en Co

Op bezoek in CA
2 weken verlenging van een echte zomer, zo hebben wij ons verblijf
ervaren in het mooie California aan de andere kant van de wereld.
Oma en Opa gingen eind oktober, begin november nog eens een
keertje op bezoek bij Nadine, Tim en Freya. Voor Freya werd het een
extra vakantie want ze mocht thuis blijven van de "daycare" zodat we
14 dagen full time kinderoppas waren. Alle dagen op stap in het
lekkere zonnetje, naar de speeltuin, of de zoo of naar een of andere
wijnboer, we hebben ons niet verveeld. 's Avonds hebben ze geen last
gehad met ons, tussen 9 en 10 werd er reeds lustig geronkt. We
gingen ook mee op stap met Haloween, voor Freya was het ook haar
eerste "Tric or Treet" en ze stapte zeer verwonderd rond tussen al die
gekke mensen en die deden dan nog snoepjes in haar emmertje. Wat
een feest!
Na 2 weken zonneschijn kwam het afscheid weer veel te snel en
moesten we terug naar het koude natte thuisland. Hier is het onder-
tussen reeds vollop winter en ginder schijnt nog steeds het zonneke,
ik denk dat ik toch nog eens een keertje terug ga!
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Sinterklaasfeest 27/11/13
Sinterklaas en Zwarte Piet kwamen ook dit jaar weer langs bij de
allerkleinsten van ILOKA.
De turnzaal werd omgebouwd tot een heus turn parcours aangepast
aan kleine beentjes. Leiding en hulpleiding waren paraat om al dit
klein geweld in goede banen te leiden. Er werd ook nog geknutseld
aan een schoentje dat dan mee naar huis mocht om daar aan de
schouw te zetten. Na een drankje en een koek werd het stilaan tijd
om de brave Sint met zijn knecht binnen te halen. Dit is toch elke
keer weer een groots gebeuren - de gezichtjes van die, anders zo
grote lawaaimakers, is goud waard! De Sint had tijd om ieder kindje
persoonlijk te ontvangen ( het waren er 40) en natuurlijk met de
nodige geschenkjes te bedelen. Zwarte Piet was danig in de weer om
alles in het honderd te laten lopen maar er werd streng op toe gezien
dat dit uiteindelijk toch niet gebeurde. Na de nodige foto 's en liedjes
werd het dan weer tijd om afscheid te nemen met de belofte van
volgend jaar toch weer langs te komen. Piet had nog van alles in zijn
zak en ging dat dan maar lustig rondstrooien, wat een gegrabbel! Er
werd echt niets vergeten alles was weg!
Ondertussen hadden ouders en grootouders achteraan zich kunnen
amuseren met het in het oog houden van hun kroost en was er vol-
doende drank voorzien voor een prettige namiddag. We zijn steeds
blij met de nodige belangstelling en steun. Daar doen wij het voor!
Aan alle helpers aan toog en zaal BEDANKT!!!
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