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Beste ouders en gymnasten, 

 

1. Op 1 september startte een nieuw seizoen voor de meeste van onze gymnasten. De Supers  

waren reeds 2 weken eerder gestart, maar ook dit is reeds jaren het geval. 

Ondertussen draaien alle groepen op volle toeren. 

De leiding en het bestuur vergaderden reeds enkele malen om alles in goede banen te leiden en 

om het nieuwe seizoen te plannen. 

 

2. Hip Hip Hoera! 

Inderdaad, hiphip hoera. We hebben hem, het IK-Gym label! 

Met een monsterscore van 86% bevestigen we wat velen wisten: onze kring is qua leiding – 

organisatie – bestuur en accommodatie toonaangevend in de GymFederatie van Vlaanderen. 

Slechts enkele clubs gaan ons nog vooraf, maar die verenigingen beschikken over een eigen zaal 

en scoren daardoor dus hoger. 

In ieder geval mogen we zeer fier zijn op het resultaat. Met deze score komen we in één klap op 

de definitieve lijst en hoeven we geen tweede of derde doorlichting, zoals het merendeel van de 

andere verenigingen wel nodig had. 

We mogen in alle briefwisseling het IK-Gymlabel dragen, zodat elkeen kan zien dat Creativa 

Schelle vzw een kwaliteitsvolle vereniging is. 

Nogmaals proficiat en bedankt aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft. 

Jullie mogen fier zijn op je werk. 

 

3. Nieuwe aankopen 

Onze kring is in volle evolutie. Niet zo lang geleden startten we met 3 nieuwe groepen: nml: 

hiphop dans, acrogym en dansaerobic voor dames. 

Mede door het enthousiaste en kwaliteitsvolle werk groeiden deze afdelingen snel, zodat we nu 

25 acrogymnasten hebben en met 3 mensen in de leiding (Sonja – Vanessa en Miranda) 

Na het grote succes van de aerobic dames groep op het turnfeest waren we onszelf verplicht ook 

een jeugdafdeling te starten. 

Ondertussen is de situatie zo geëvolueerd dat we een damesafdeling aerobic, een afdeling step-

aerobic en een jeugdafdeling aerobic (die op zijn beurt nog eens in een jongere en oudere 

afdeling gesplitst is) hebben. 
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De hiphop afdeling kende wat problemen bij de start, maar is ondertussen ook reeds sterk 

bemand. Ook hier zijn 2 lesgevers: Iris en Sam als vervangster. 

Om dit alles in goede banen te leiden was het nodig om nieuwe aankopen te doen: de acro heeft 

reeds een nieuwe lange mat ontvangen en we plannen nog de aankoop van een tweede mat. 

Door het behalen van het IK-Gymlabel kregen we van de GymFed een cadeau van €900. We 

zullen deze aanwenden om kleutermateriaal aan te schaffen. 

Rudi ( echtgenoot van Sonja, acro trainster) zorgde ervoor dat we een nieuwe kast kregen om ons 

klein materiaal, EHBO en paperassen in op te bergen. Bedankt Rudi! 

 

4. Wedstrijdgroepen. 

We eindigden het seizoen 2009-2010 op de Aktiva Cup in Zandvliet. 

Onze zustervereniging Aktiva organiseert elk jaar op het laatste weekend van juni zowel het 

turnfeest dan een interclub. 

Acro, tumbling en aerobic gaven nu ook weer een zeer gesmaakte demonstratie van deze 

verschillende vormen van gymnastiek. 

Wij zijn trots dat Creativa een vereniging geworden is met een ruim aanbod aan turndisciplines. 

Er is voor elk wat wils, gaande van recreatiegym tot de competitievorm op het hoogste niveau. 

 

Uitslagen Aktiva Cup: 

                                                    
 

 

- Noah Houbrechts:  D Benjamins 1
ste

 plaats  71.4 ptn        

- Kieran Livesey:   D Benjamins  2
de

 plaats  66.6   

- Ilane Livesey  D Miniemen 8
ste

 plaats 63,3  

- Lotte Van Hoofstat D Miniemen 10
de

 plaats 58,8    

- Julie Colomier    D Miniemen 16
de

 plaats  39,4     

- Elke Thijs  D Beloften 5
de

 plaats 65,2    

- Eline Vermeiren D Juniors 3
de

 plaats 43,5  

- Jente Ceuleers  C Beloften 4
de

 plaats 72,1 

- Jolien Deleu  C Beloften 3
de

 plaats 65 

- Nele Dossche  B Senior 7
de

 plaats 78 

- Mandy Mewis  B Junior 9
de

 plaats 76,9 

- Lotte Deleu  A Beloften 4
de

 plaats 49,4 

- Tim Busschots A Seniors 1
ste

 plaats 60 
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5. Loulé Cup 

                                
 

Van 22 tot 25 september ging in het Portugese Loulé een wereldbeker en een internationale 

jongerencompetitie door. Onze Lindsey Picqueur nam er deel en Walter jureerde de Wereldbeker 

en de Loulé Cup. 

Lindsey vertrok met het vliegtuig samen met de delegatie van Corpus Sanum Herentals. Walter 

en Rina deden de tocht (2300km) met de wagen. 

Lindsey sprong een gans nieuwe en veel moeilijkere reeks. Hoewel de zenuwen haar nu ook 

weer parten speelden, eindigde zij op een verdienstelijke 4
de

 plaats. 

We hebben er in ieder geval van genoten en behalve op 1 dag was de zon altijd van de partij, 

zodat we nog konden gaan zwemmen en zonnebaden. 

 

6. Wedstrijdkalender 

Voor de wedstrijdploeg tumbling: 1
ste

 wedstrijd gaat door voor alle categorieën in Hulshout op 

27 en 28 november.  

Het overzicht van alle wedstrijden zal je eerstdaags ontvangen tijdens de trainingen. 

 

7. Opendeurdag 

Er is dit jaar geen turnfeest zoals vorig jaar. 

Het bestuur vindt dat het beter is om dit feest maar om de twee jaar te houden, zodat het geen 

sleur wordt. 

Wel is er een opendeurdag gepland met optredens van meerdere groepen. 

Ten gepaste tijde ontvang je hier meer informatie over. Maar noteer alvast de datum in je 

agenda: zondag 13 februari 2011. 

 

8. Sportkamp in Portugal 

Dit jaar, van 2 tot 12 augustus gaan we weer op sportkamp naar Portugal. Zoals voor 2 jaar 

zullen we terug logeren in de “Quinta dos Passarinhos”(lagere school) en wordt er 4u per dag 

getraind. 

De trainingen worden afgewisseld met zee en strand. 

Als je geïnteresseerd bent en je bent lid van de wedstrijdploeg, dan laat je maar iets weten, zodat 

we kunnen starten met de voorinschrijvingen. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


