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Naar jaarlijkse gewoonte wordt er telkens in de maanden november-december een Creativa 

krantje uitgebracht. In dit krantje geven we dan een overzicht van wat er staat te gebeuren op 

turngebied en op activiteiten naast het turngebeuren. 

Zoals we allemaal aan den lijve ondervonden hebben, heeft Corona heel veel roet in het eten 

gegooid en zijn vele van de geplande activiteiten niet kunnen doorgaan. 

Er worden plannen gemaakt, vergaderingen gewijd aan die plannen, activiteiten worden 

georganiseerd, werkgroepen gemaakt, aankopen gedaan, enz…. 

Een weinig later moeten die plannen gewijzigd worden en als alles opnieuw klaar is, wordt 

alles afgeblazen. Zo gebeurde in 2020 met ons Provinciaal kampioenschap, met ons turnfeest, 

met een hele resem acro, tumbling en dubbele minitrampoline-wedstrijden, met internationale 

wedstrijden zoals Europees kampioenschap tumbling en internationale wedstrijd in Loulé 

Portugal en met de tumblingstage in Portugal. 

 

Maandenlang lag onze turnkring volledig 

stil, maar er kwam licht aan het einde van 

de tunnel: op 8 juni mochten we terug 

opstarten na het binnenbrengen van een 

draaiboek over de maatregelen die we in 

acht zouden nemen, om op een veilige en 

gezonde manier terug te turnen.   

                                                           

 
 

Na de grote vakantie konden we dan terug opstarten, weliswaar met in acht name van speciale 

afspraken: handen ontsmetten – afstand houden – verluchten van de turnzaal – alle trainers 

dragen mondmaskers.  

We hoopten om zo door de crisis door te geraken, maar even voor het novemberverlof was het 

coronaspook daar opnieuw en werden alle trainingen opnieuw opgeschort. 

Voor de gedreven gymnasten was stilzitten geen optie, daarom schakelden zij terug over op 

thuistraining. Soms werd er met de ganse familie getraind! 
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Na twee en een halve week zijn we dan als eerste Rupelgemeente terug opnieuw gestart met 

alle gymnasten geboren in 2008 en later. 

De verantwoordelijken van alle Rupelgemeenten keurden ons draaiboek goed en gaven groen 

licht voor een nieuwe opstart en aan de stralende gezichten te zien tijdens de trainingen, werd 

de herstart danig geapprecieerd. 

Moeilijker wordt het voor de +13-jarigen, zij moeten met lede ogen toezien en aan de kantlijn 

blijven staan. 

In september hadden we reeds plannen gemaakt voor 2020-2021, maar ook nu moeten we 

reeds een gedeelte schrappen. 

Meerdere acro, tumbling en DMT wedstrijden zijn al afgelast. 

We hadden een nieuwe datum gepland voor ons turnfeest, maar dat kan op de gewone manier 

niet doorgaan. Maar ons kennende hebben we toch een alternatief gezocht. Je kan verder in dit 

krantje lezen wat we plannen. 

Steeds opnieuw moeten we geplande activiteiten laten voorgaan met de woorden: “Als 

Corona het toelaat, dan…..” 

Toch danken we alle ouders die ons het vertrouwen geven en hun kinderen hun geliefde sport 

laten beoefenen. 

 

Wekelijkse trainingen 

 

    
 

Bijna alle recrea-afdelingen draaien terug op volle kracht.  

Sleutelwoorden in deze coronatijden zijn, ook tijdens de trainingen: handen ontsmetten voor 

en na de training – afstand houden – zaal verluchten voor, na en tijdens de training – geen 
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ouders in de zaal – ouders en trainers dragen een mondmasker – 10min vroeger stoppen om te 

vermijden dat er 2 groepen samen komen. 

De normale kleedkamers mogen niet gebruikt worden, we hebben daarom 2 andere 

kleedruimtes voorzien. Vele gymnasten komen in turnkledij naar de oefenstonden en 

vermijden daardoor een lang verblijf in de omkleedruimte. 

We maken van de nood een deugd en doen met alle trainers ons uiterste best om van alle 

trainingen een feest te maken. 

 

Topsportschool 

 

De GymnastiekFederatie organiseert reeds geruime tijd een topsportschool. Bekende figuren 

uit deze werking zijn Aagje Van Walleghem en nu vooral Nina Derwael. 

Het systeem werkt als volgt: wie na een selectieproef geslaagd is, kan toetreden tot deze 

topsportschool. De leerlingen volgen een aangepast programma op school, verblijven op 

internaat in deze school en trainen meer dan 20u per week. Het doel is topsporters in 

gymnastiek te vormen die kunnen wedijveren met de besten van de wereld. 

Deze topsportschool wordt georganiseerd voor artistieke gymnastiek dames en heren en voor 

acro.  

 

Onze gymnaste Marte Goossen viel deze 

eer te beurt. Marte turnde bij Creativa in de 

acro en de tumblingafdeling, nadien is 

Marte voor acro overgestapt naar APG 

Puurs. 

We kennen Marte als een ongelooflijke 

gedreven gymnaste, waarvoor goed lang 

niet goed genoeg is. Enkel excellent is 

voor haar voldoende. 

Als Marte gespaard blijft van kwetsuren 

ziet de toekomst op sportgebied voor haar 

er zeer rooskleurig uit.   
 

We wensen haar het allerbeste en zullen haar blijven volgen tijdens haar topsportcarrière. 

Nog veel succes Marte! 

                                                                            

Spond 

 

Onder de kundige leiding van Johan Buts heeft Creativa een nieuw communicatiesysteem 

geïntroduceerd. Dit systeem luistert naar de naam Spond.  

Alle trainers communiceren nu onderling via deze app. Vervangingen kunnen nu eenvoudig geregeld 

worden, interessante weetjes worden snel doorgegeven. 

Ook de ouders kunnen nu gebruik maken van Spond: informatie over trainingen, eventuele lessen die 

geannuleerd worden, activiteiten die georganiseerd worden naast de reguliere trainingen….., alles 

kan nu langs dit digitaal pad doorgegeven worden. 

Alhoewel dit alles nog in het eerste stadium loopt, wordt er reeds duchtig gebruik van gemaakt. 

Alle ouders kregen een mail om zich te registreren over het gebruik van de Spond. 

Vele ouders hebben zich reeds geregistreerd en ontvangen nu de turnlesinformatie langs deze weg. 

Aan diegene die zich nog niet registreerden, vragen we om dit alsnog te doen, zodat informatie 

doorgeven voor ons eenvoudiger wordt. 

Voor eventueel verdere vragen of opmerkingen kunnen jullie steeds een berichtje sturen naar: 

spond@creativaschelle.be  
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Coronaproof turnfeest 

 

Het turnfeest zoals we het al enkele jaren gewoon zijn, zal ook dit jaar niet kunnen doorgaan. 

We proberen een alternatieve vorm. 

Ouders en grootouders willen hun kinderen wel eens aan het werk zien, daarom hebben we het 

volgende geprogrammeerd: alle groepen bereiden een oefening of show voor, deze groepen worden 

op een bepaald moment gefilmd door Lighthouse Video. Deze firma bewerkt de beelden en als alles 

klaar is, kunnen de beelden gedownload worden van onze website. 

De beelden zullen lang genoeg op onze website te raadplegen zijn, zodoende zal iedereen in staat zijn 

om zijn eigen kinderen aan het werk te zien, weliswaar niet in optimale omstandigheden zoals in de 

sporthal. Maar dan heeft iedereen toch weer een beeld van de vorderingen van onze gymnasten en 

kunnen geïnteresseerden zien hoe er gewerkt wordt bij Creativa. 
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Sponsors in Coronatijd  

 

Creativa heeft een hele schare sponsors. 

Het sponsorteam bezocht in januari veel bedrijven en handelaars met de vraag om onze vereniging te 

steunen. 

Creativa zet deze bedrijven en handelaars tijdens de wedstrijden en nevenactiviteiten in de picture, 

maar dit jaar (2020) zijn wij niet geslaagd in ons opzet, het lukte ons dus niet om een wederdienst te 

geven. 

Corona heeft alle wedstrijden en nevenactiviteiten stil gelegd, Corona heeft ons alle mogelijkheden 

ontnomen om onze belofte te houden. 

Waar mogelijk vernoemen we wel onze sponsors, bestuursleden doen hun inkopen eerst bij onze 

sponsors en zetten anderen aan om dit ook te doen. 

Omdat we niet kunnen voldoen aan onze afspraken, zal het sponsorteam deze zaken in januari 

opnieuw bezoeken en hen uitleggen dat we geen financiële steun verwachten, maar dat we in 2021 

wel onze verplichtingen zullen nakomen. 

We verwachten dat we in 2022 terug kunnen keren naar normaal. 
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