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Blauwput sport

Driemaandelijks tijdschrift van Blauwput Omnisport vzw

43ste jaargang Nummer 3 2008 - 2009
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Ingrid Dejongh
Elke Vrancken
Dirk Thielens
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An Vanhellemont
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Geert Dierckx

Verdeling:
Daniël Smets

Inhoud

Ballen 4
Affiche turnfeest 2009 5
Blauwvoc recrea 6
Nordic Walking tocht januari 8
Nordic Walking kalender 9
Blauwvoc nieuws 10
Berichten van achter de groene tafels 11
Nieuws van AGD 13
Donna-Donny Truyens 19
Wandeling Scherpenheuvel 20
Kladblok 20

Artikels, foto's, tekeningen, informatie, ....
zijn steeds welkom op het redaktieadres of af te geven

aan je lesgever of lesgeefster of een van de medewerkers.
GELIEVE STEEDS JE NAAM TE VERMELDEN.

www.blauwputomnisport.be
Voor alle verdere info!

Verschijningsdata: 15 jan, 15 apr, 15 juli, 15 okt.
Bijdragen zouden het redaktieadres bereikt 
moeten hebben ten laatste 14 dagen vooraf.
Geert Dierckx, Karrestraat 60, 3020 Herent 

blauwputsport@blauwputomnisport.be
Liever dit boekje electronisch. Laat het ons 
weten op hierboven vermeld e-mail adres

- Alle glasherstelling
- Isolerende beglazing
- Spiegels en decoratie
- Glazen deuren
- Plexi-platen voor dakbedekking
- PVC ramen en deuren VEKA
- Enkel glas vervangen door 
  dubbel glas in bestaande ramen
- Eigen slijperij

openingsuren maandag tot vrijdag
9-12u en 13u30-18u

Zalen De Kring
- recepties
- familiefeesten
- bijeenkomsten
- vergaderingen

- zaal voor 60, 150, 250 personen
- ingerichte keuken
- materiaal voor feesten

Gelegen in de Jozef Pierrestraat 58, 3010 Kessel-Lo, Tel 016/52 00 93

zeer redelijke prijzen
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4 Ballen 5

Gelezen op de site van het Nieuwsblad!!! 

Belgisch turnen heeft ballen aan het lijf
Frank Van de Winkel | 23 maart 2009 om 12:52 
Twee weken voor het Europese kampioenschap in Milaan hebben drie van de vier topturn-Belgen, met uitzondering van 
Gaëlle Mys die na de Olympische Spelen zoals gepland nog niet in competitie uitkomt, bewezen dat ze klaar zijn voor het 
Europese kampioenschap van begin april. In de wereldbekerwedstrijd in het Duitse Cottbus stak Donna-Donny Truyens 
de gouden medaille op zak in het paard met bogen. Aagje Vanwalleghem behaalde twee keer zilver, in de brug met 
ongelijke leggers en op de sprong. Koen Van Damme legde beslag op plaats zeven in de ringen. Bij de mannen waren de 
wedstrijden trouwens toch wel zwaar bezet, bij de vrouwen een tikje minder.
Die individueel en collectief uitstekende prestaties imponeren, zelfs als doen in een post-olympisch seizoen niet altijd alle 
toppers mee in de wereldbekerwedstrijden, en doen deugd voor de sport die geregeld onder vuur ligt - zeker in het 
meisjesturnen. Excuseer: vrouwenturnen. Gymnastiek worstelt namelijk al langer met zijn geloofwaardigheid en dan 
vooral met de vraag waar gezonde topsport ophoudt en kindermisbruik begint. Maar de tendens is hoopgevend: de jonge 
gymnasten worden, zeker in (West-) Europa, steeds beter begeleid en de excessen lijken af te nemen. De gymnasten 
mogen weer op de eerste plaats mensen zijn, in plaats van vooral medaillemachines. Zelfs al dateert een rapport over 
vooral psychologische excessen door trainers in Frankrijk nog maar van een jaar geleden, en traint één van de gestrafte 
topcoaches van dat land nu sinds kort de Belgische elite. De man heeft klaar en duidelijk gezegd dat hij dezelfde fouten 
niet meer wil maken. Iedereen verdient een tweede kans en de man gedraagt zich naar verluidt voorbeeldig.
De leeftijd waarop topprestaties geleverd worden, neemt toe, zeker bij de vrouwen, en ook dat is een aanwijzing dat 
turnen geen kindersport meer is en de kans op misbruiken dus vermindert. Al waren er (sterke) twijfels over de leeftijd 
(kunstmatig verouderd?) van enkele Chinese medaillewinnaressen op de Olympische Spelen en maken we ons best 
weinig illusies over de kindvriendelijkheid van turnen (en topsport) in dat land. Verhalen over een ultrastrikt dieet en 
menstruaties die beter niet plaatsvinden gaan echter al langer mee - tot op de dag van vandaag en zowat overal ter 
wereld. Net als die over keiharde trainingen onder leiding van bullebakken die onder een zware druk staan om hun 
turners naar medailles te leiden. In eigen land klaagden vijf juniorenturnsters een tijd geleden in Het Nieuwsblad aan dat 
ze een onmenselijk zwaar leven leidden. Niet wegens bullebakken, want die waren er niet, maar door een werkweek die 
meer dan vijftig uur telt, school en topsport inbegrepen.
De Vlaamse Gymfederatie heeft maanden in het oog van de storm gestaan, onder meer na dit interview, maar ook toen 
ze Aagje Vanwalleghems coach ontsloeg en uiteindelijk met lede ogen moest aanzien hoe een aantal turnsters mét Aagje 
Vanwalleghem zich afscheurden van het officiële topsportschoolproject in Gent en naar Wevelgem verhuisden en 
opteerden voor een privé-project. Het hoopgevende daarvan is dat de jeugd van tegenwoordig (en hun ouders) grenzen 
trekken en zich niet meer zomaar blindelings neerleggen bij de gang van zaken. En dus ook niet meer per definitie 
verblind zijn door de schittering van medailles en daardoor toelaten dat ze alles zomaar moeten slikken.
Aagje Vanwalleghem speelde daar in ons land een voortrekkersrol in. Toen haar coach Gerrit Beltman haar psychologisch 
keihard en niet altijd even verstandig aanpakte, schopte ze fel keet en wilde ze niet meer met Beltman werken. De 
Gymfederatie speelde daar indertijd trouwens uitstekend op in door Vanwalleghem ademruimte en soms een andere 
coach te gunnen. Om een lang verhaal kort te maken: Vanwalleghem deed zelf ook wat water bij de wijn en traint sinds 
lang weer met Beltman, die zelf bij een psycholoog langsging en sindsdien veel menselijker met zijn turnsters omgaat. Het 
is één van de redenen waarom Vanwalleghem nog altijd meedraait en plezier ondervindt in de sport.En het typeert de 
ommezwaai die in de turnwereld gemaakt is: een turncoach die bij een psycholoog langsgaat is van hetzelfde niveau als 
de paus die zich de voordelen van een condoom laat uitleggen. Al overdrijven we nu natuurlijk een beetje.
Bij de Belgische mannen gaat het veel rustiger toe. De blessuregevoelige Koen Van Damme en Donna-Donny Truyens 
zijn in handen van Dirk Van Meldert, een trainer die ons uit het goede hout gesneden lijkt. Een vakman, een goed 
psycholoog (het tegendeel van een bullebak), iemand die op de lange termijn denkt en geduld heeft. Van Meldert 
beheerst de kunst mensen heel goed aan te voelen en uit zijn turners het maximum te halen. Het goud van Truyens is 
trouwens een waar huzarenstukje: de jongeman is nog altijd maar negentien jaar, jong dus voor een man want mannen 
ontbolsteren later dan vrouwen, en student! Als hij zijn score herhaalt op de Olympische Spelen van Londen heeft hij veel 
kans op een medaille.
Tegelijk bewijst zijn goud dat investeren in topsport loont. De Vlaamse Gemeenschap, via het ministerie van Sport en 
Bloso, en de Gymfederatie hebben zware inspanningen geleverd om een topsportstructuur uit de grond te stampen. 
Truyens en Koen Van Damme trainen bijvoorbeeld in de topsporthal in Gent en krijgen alle steun die ze nodig hebben. 
Van Damme is bijvoorbeeld in dienst bij het leger, als militair topsporter. Maar ook die samenwerking loopt goed. De les 
die we daaruit leren is dat topsport maakbaar is en blijft en dat investeren loont. België blijft een beschamende 
onderpresteerder in de internationale topsport, maar af en toe zijn er hoopvolle signalen. Eén daarvan is dat Donna-
Donny Truyens stilaan een olympische hoop genoemd mag worden, en een andere dat je jarenlang aan de top kunt 
blijven en medailles kunt winnen. Ook als vrouw, kijk naar Aagje Vanwalleghem. Omdat turnen samen met atletiek en 
zwemmen tot het kransje van dé olympische sporten behoort, en de concurrentie dan ook navenant loodzwaar is, is dat 
uitstekend nieuws.
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De tijd vliegt. Laat ons wel wezen, het is alweer april en sinds enkele weken ligt het 
competitieseizoen alweer achter ons. De laatste wedstrijd werd namelijk afgewerkt op woensdag 25 
maart. Voor nieuwjaar waren er vijf matchen en in het nieuwe jaar hadden we evenveel keren onze 
eer te verdedigen. 

Op zondag 22 februari was er dan het Mosselfeest van Blauwvoc. We hadden afgesproken om 
met de ploeg samen te gaan eten. Negen spelers (onder wie ook enkelen zich die dag nuttig hebben 
gemaakt in de keuken, in de zaal en aan de afwas) tekenden present en ook twee partners schoven 
mee aan tafel. Deze twee dames konden zo eens ervaren met wie hun vriend zoal op 
woensdagavond optrekt. Het werd een gezellig samenzijn en tegelijkertijd konden we de clubkas 
spijzen: een ideaal voorbeeld van een win-win situatie!

Op 4 maart volgde de voorlaatste wedstrijd. Scheidsrechter van dienst was voor enkele setten 
onze voorzitter, die woord had gehouden en gehoor had gegeven aan onze oproep in het vorige 
boekje en dus is komen supporteren. Het deed ons deugd eens te kunnen tonen, wat we in onze 
mars hebben.

En zoals eerder gezegd, speelden we op 25 maart alweer onze tiende en laatste wedstrijd van het 
seizoen. Die laatste wedstrijd ontbrak om onverklaarbare reden het enthousiasme een beetje. Het 
heeft nog een tijdje nagezinderd, maar ik weet nog steeds niet waar het aan lag. Ik denk dat we 
soms echt te weinig in onszelf geloven. We moeten toegeven dat we niet echt in het ritme geraakten. 
Het was eigenlijk best jammer om de laatste wedstrijd met 4-0 te verliezen. De tegenpartij merkte 
dat onze moraal serieus gezakt was en stelde voor om op het einde in gemengde ploegen verder te 
spelen. Dit bleek een geweldig voorstel, en het zorgde voor een nieuwe wending. De drang om te 
winnen en te tonen dat we het toch ook wel kunnen, kwam ineens toch naar boven. We wilden ons 
echt niet laten kennen en om de een of andere reden lukten zaken die tijdens de match niet lukten. 
Zo eindigden we die avond toch nog in schoonheid.

Op een totaal van 10 wedstrijden hebben we uiteindelijk driemaal de zoete smaak van de 
overwinning mogen proeven. Met 10 gewonnen setten op ons palmares mogen we redelijk tevreden 
zijn. Er is wel duidelijk nog een ruimte om te groeien. Daarnaast is dit het beste resultaat dat de 
Recrea-ploeg al heeft behaald de laatste 4 jaar. En dit smaakt naar meer. En het is niet omdat de 
competitie voorbij is, dat we het nu voor bekeken houden. Integendeel, de komende maanden 
gaan we lekker verder met trainen tot aan de zomervakantie. 

L.I.

Op 15 januari waren we te gast in Sportoase. In de enorme sporthal hadden we duidelijk minder 
problemen om de bal niet tegen het plafond te spelen. Dat de ruimte dubbel zo hoog is dan dat we 
gewend zijn, speelde in ons voordeel. Ook hingen er geen ringen als obstakels in de weg. Aan de 
andere kant hebben we ook moeten bewijzen dat we achter een bal kunnen lopen op momenten dat 
deze de verkeerde richting uitgaat. In onze eigen zaal oefenen we daar weinig op, omdat de muren 
daar op ons afkomen en een redding dus veelal niet meer mogelijk is. De sfeer zat er die wedstrijd 
goed in en dat helpt de prestaties te bevorderen. Het is een mechanisme dat wij binnen onze ploeg 
niet kunnen negeren. Het tilt ons niveau net dat kleine tikkeltje hoger en als het dan goed draait, 
durven we net dat ietsje meer en via dat extra zelfvertrouwen is het makkelijker om punten te 
scoren.

Eind januari stond er een laatste uitwedstrijd op het programma en dat wel op een zeer 
onpopulaire zondagochtend. Het was niet eenvoudig om met voldoende in aantal te raken om te 
kunnen gaan spelen en versterking was gelukkig voorhanden. We denken dat ook de tegenpartij hier 
nood aan had. De ploeg die ons kwam bezoeken, had namelijk een heel andere samenstelling. 
Ondertekende was er graag bijgeweest, maar kwam onzacht in aanraking met het straatoppervlak 
op weg naar het De Becker-Remyplein, onze vaste afspraakplek voor de wedstrijden op verplaatsing. 
Gelukkig zorgt onze sportclub voor een goede verzekering, daarmee hebben we dat ook eens 
gezegd!

Ondertekende kan dan ook weer aan haar eigen spelkwaliteiten beginnen twijfelen. De ploeg 
slaagde er opnieuw in een overwinning te boeken tijdens haar afwezigheid, en dit al voor de tweede 
keer van het seizoen.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar op woensdag 18 februari was het dan 
eindelijk tijd voor een première: De eerste maal dat we echt als groep naar buiten konden treden in 
onze nieuwe T-shirts. Het proces dat leidde van aanvraag van offertes, over aanmaak tot aflevering 
van deze T-Shirts, getuigde van teamwerk en dus is een woordje van dank op zijn plaats aan 
iedereen die mij hierbij heeft geholpen: Bart die hiervoor heen en weer gereden heeft, Geert die de 
blauwdrukken gemaakt heeft en uiteraard café de Curve om ons gedeeltelijk te sponsoren.

Het bracht ons die dag jammer genoeg wel geen overwinning, maar dat hebben we niet aan ons 
hart laten komen.
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L.I.
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8 Nordic Walkingtocht van zaterdag 10/01/2009 9Programma Nordic Walking

Wie van de Nordic walkers heeft er nu schrik van zo'n beetje sneeuw? Niemand hé !
Wie heeft er schrik van -13 gr? Tja, blijkbaar toch wel enkele trouwe stappers.
Maar ... de echte stoere mannen en vrouwen lieten zich niet afschrikken en stonden 10 jan 2009 
om 9.30 u klaar in Korbeek-Lo om een stevig toerke te Nordic walken in een prachtig 
sneeuwlandschap.
De nieuwjaarsdrink achteraf mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Gezondheid !
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10 BLAUWVOC Nieuws 11Berichten van achter de groene en blauwe tafels

BLAUWVOC MOSSELFEEST 2009

Zondag 22 februari 2009.. 

Eindelijk was het dan zover! De dag voordien waren al grote voorbereidingen getroffen om de 
zaal in orde te zetten en de overheerlijke vegetarische lasagne te bereiden. Maar nu naderde het 
grote moment: De eerste gasten waren aangekomen! Snel nog die schort omdoen.. en klaar stond 
iedereen om hen van harte te verwelkomen en de gasten een aperitiefje aan te bieden. 's Middags 
stroomden de gasten binnen, aan de inkom was het op sommige momenten even aanschuiven om 
iedereen te verwelkomen en een plaatsje te geven. Maar dan schoven de eerste schotels met 
mosselen over de toog. Al snel verspreidde zich een overheerlijke mosselgeur in de feestzaal. 
Tientallen Blauwvoc-spelers van dames-, heren  en recreatieploeg snelden heen en weer om alle 
gasten te bedienen met mosselen, vol au vent, vegetarische lasagne, lekkere frietjes, dame blanche, 
taart en kinderijsjes voor de allerkleinsten. Na enkele uren hard werken vloeide de feestzaal stilaan 
leeg. De middagshift zat erop.. Even rust voor iedereen. Eindelijk konden ook de opdieners en harde 
werkers genieten van een heerlijke maaltijd. Maar veel rust was er niet. Want de eerste gasten van de 
avondshift waren al vroeg aanwezig. Iedereen wist meteen zijn plaatsje en de avondshift verliep dan 
ook vlekkeloos. De honderden gasten keerden met een voldaan gevoel na enkele uurtjes terug 
huiswaarts. Het Mosselfeest 2009 zat erop.. Op naar 2010!!

EINDE SEIZOENS FESTIVITEITEN BLAUWVOC
De dames en de herenploeg van Blauwvoc  spelen op zaterdag 18 april hun laatste thuismatch. 

De bar zal voor deze gelegenheid geopend worden. Alle supporters zijn welkom voor een hapje en 
een drankje tussen 17u en 23u in de Koning Boudewijn Sporthal (Diestsesteenweg 288B Kessel-Lo).

Op zaterdag 23 mei zal het grote Blauwvoc tornooi plaatsvinden. Alle leden van Blauwvoc 
(dames-, heren- en recreatieploeg) spelen op die dag vriendschappelijke wedstrijden tegen elkaar en 
tegen vrienden en sympathisanten, eveneens in de Koning Boudewijn Sporthal of in zaal 1; 
afhankelijk van de beschikbaarheid. Ook dan zal een hapje en een drankje klaarstaan voor onze 
trouwe supporters vanaf 14u.

BATAVUS

KOGA MIYATA

IDWORX

BROMPTON

BIRDY

KILDEMOES

WANDERER

Martelarenlaan 201, Kessel-Lo
www.fietsenkoen.be

016/25 13 04

In de vorige editie van dit boekje werd gewag gemaakt van een mogelijke promotie van twee 
ploegen, meer zelfs van de twee hoogste ploegen van TTV Blauwput. Nu zijn we enkele maanden 
verder en is alles gespeeld. Wat is er ondertussen allemaal gebeurd?

De B-ploeg stond er het beste voor. Bij de eerste twee eindigen leek geen probleem, de derde 
stond halverwege het seizoen al verschillende punten achter. Om kampioen te worden was  na de 9-
7 nederlaag op Humbeek in de heenronde een vlotte overwinning thuis nodig. Met enkele knappe 
individuele prestaties werd deze ploeg met 11-5 wandelen gestuurd. Zonder verder een steek te 
laten vallen werd Blauwput B kampioen in 4e Provinciale B.

De A-ploeg keek vanuit een mooie uitgangspositie op tegen een loodzware opdracht. Hoewel in 
de heenronde enkel van stadsrivaal Meerdaal werd verloren, de 1ste in de stand, was de tweede 
plaats zeker geen certitude. Zowel Essenbeek als Diest ademde in de nek van de Blauwputters, die 
dan nog eens op verplaatsing de slechtste zalen van Brabant moesten gaan opzoeken. En een 
slechte zaal betekent een groot thuisvoordeel. Daarbij kwam dat Essenbeek verrassend een punt 
won tegen een verzwakt Meerdaal.

De eerste topper werd thuis gespeeld tegen Diest K, de 4e in de stand. Philippe, Peter, David en 
Sander H. konden de druk blijkbaar probleemloos aan. De handdoek werd bovengehaald en Diest 
met 14-2 afgedroogd.

Voor de derby tegen Meerdaal was er geen druk. Deze partij mochten we verliezen. Toch bleven 
we met een wrang gevoel achter. 7-9 verloren met zeker drie nipte wedstrijden die in ons voordeel 
hadden kunnen uitdraaien. Het tafeltennis dat Philippe toen bracht, deed ons echter hardop 
dromen van Tweede Provinciale.

 
De spelers van de A-ploeg dit seizoen, vlnr. Peter De Bonte, Wim Pietro Strosse, Kwinten service 

Missiaen, Sander Heylen, Sander Melkie Vanmelkebeke, David Vanmarcke, Philippe The Rocket 
Van Den Berghe.

Dan de gevreesde uitmatch op Essenbeek. De zaal is daar zo glad, dat overwogen werd een 
weekje te trainen op de schaatsbaan van Haasrode, maar blijkbaar mag je niet met een tafel op het 
ijs. Het thuisvoordeel haalde het hier en Blauwput keerde enigszins gefrustreerd terug. Met nog één 
punt voor op de derde mochten we geen steek meer laten vallen.
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12 Berichten van achter de groene en blauwe tafels 13Nieuws van AGD

Gelukkig deed Essenbeek dat wel, met een nederlaag op Diest.
Een promotieviering stond voor de deur, op de voorlaatste speeldag kwam Pingouin Leuven op 

bezoek en ze werden slachtoffer van dienst. Zonder geblesseerde topspektakelspeler David, werd 
Pingouin terug naar het Redingenhof gestuurd met droge 15-1 cijfers. 

De champagne knalde, want voor de eerste keer in zijn bestaansgeschiedenis speelt Blauwput in 
tweede Provinciale.

Ook de andere ploegen deden het absoluut niet slecht: de C-ploeg speelde moeiteloos 
middenmoot in 4e, de D-ploeg behaalde een derde plaats in 5e, de E-ploeg werd knap tweede in 
de play-offs in 5e. De F-ploeg speelde play-downs, maar behaalde net een gedeelde eerste plaats. 
Het stijgende percentage gewonnen matchen van de jeugdspelers doet onze hoop voor de toekomst 
alleen maar stijgen.

De damesploeg ten slotte behoorde  na de titel vorig jaar ook dit jaar weer tot de titelkandidaten. 
Dit jaar was er echter concurrentie van Hurricane A, dat vorig jaar nog in landelijke uitkwam. In de 
thuismatch werd nipt verloren met 4-6. Het kwam er dus op aan de terugmatch in Wemmel te gaan 
winnen. Winst zat er zeker in, maar enkele verloren matchen zorgden er uiteindelijk voor dat het 
slechts 5-5 werd. Hierdoor bleef de damesploeg steken op de tweede plaats. 

En er is meer: als Brabants kampioen in het dubbelspel in de E-reeks mocht Sander 
Vanmelkebeke  meedoen aan het Belgisch kampioenschap. Nu is Brabant meestal het kleinere 
broertje in het Belgisch tafeltennis, maar dat liet Sander niet aan zijn hart komen. Samen met zijn 
collega Ruben uit Werchter werd hij Belgisch Kampioen. Sander werd ook Brabants kampioen in 
het enkelspel en behaalde brons op de Vlaamse kampioenschappen. 

Proficiat aan alle spelers van Blauwput, voor dit knappe seizoen!

DE TROY

Onze dienstbaarheid
wordt uw hulp

dag,- nacht,- en weekenddienst

Diestsesteenweg 105 Kessel-Lo

UITVAARTCENTRUM
Funerarium

016/25.98.50

(bureel en toonzaal gelegen 1ste verd. boven A. Piette)

uitvaart-de-troy@skynet.be

Linde Neuhard  PV 1 Heusden - Zolder

Op zondagochtend 11 januari trokken we naar Heusden- Zolder voor Lindes eerste Provinciale 
Voorronde. Na de opwarming moest ze meteen als eerste de spits afbijten aan de grond. Linde 
turnde een behoorlijke grondoefening, maar enkele kleine foutjes en een val moeten volgende keer 
toch nog vermeden worden. Daarna naar de sprong, waar ze zonder problemen een hoge score 
behaalde. Aan de brug ging het in de opwarming niet zo goed, maar tijdens de wedstrijd liet ze een 
prachtige brugoefening zien, ondanks de pijn aan de handen. Tot slot naar de balk, dit toestel was 
deze keer wel extra spannend, aangezien Linde haar afsprong nog niet eerder alleen durfde turnen 
en de anderhalve pirouette de laatste training maar niet meer wou lukken. Ze liet een prachtige 
balkoefening zien, zonder eraf te vallen, met een bijna perfecte anderhalve pirouette, en ook haar 
afsprong turnde ze met veel vertouwen. Met deze mooie prestaties behaalde Linde een verdiende 
9de plaats op 36 deelnemers, met een totaal van 53,200 punten. Dikke proficiat!

 

Birthe Dehertoghe  PV 1 Leuven

Birthe mocht op zaterdag 24 januari '09 als eerste de spits afbijten op onze provinciale voorronde 
B-niveau in het Redingenhof te Leuven, waarvan onze 
club de organisatie op zich nam.

Omwille van haar kwetsuur, mocht Birthe jammer 
genoeg maar 1 toestel (brug) meeturnen. Gelukkig 
kwam dit toestel als eerste in de rotatievolgorde, en 
kon zij snel aan haar wedstrijd beginnen. Ze turnde 
een mooie brugoefening, waar toch nog iets meer 
spanning bijkon, en kreeg een welverdiende score van 
20,850 punten. Dit was meteen goed voor de tweede 
beste score aan de brug. Zelfs met maar 1 toestel mee 
te turnen, liet Birthe nog 4 turnsters achter haar… 
Goed gedaan Birthe!
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genoeg maar 1 toestel (brug) meeturnen. Gelukkig 
kwam dit toestel als eerste in de rotatievolgorde, en 
kon zij snel aan haar wedstrijd beginnen. Ze turnde 
een mooie brugoefening, waar toch nog iets meer 
spanning bijkon, en kreeg een welverdiende score van 
20,850 punten. Dit was meteen goed voor de tweede 
beste score aan de brug. Zelfs met maar 1 toestel mee 
te turnen, liet Birthe nog 4 turnsters achter haar… 
Goed gedaan Birthe!
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Eva Gielens: PV3 Moorslede

s' Avonds was het de beurt aan Eva. Zij blijft, omwille van kwetsures/ziektes bij de anderen, als 
enige junior voor Blauwput over. Gelukkig had ze een trouwe supporter mee, en was ze dan toch 
niet helemaal alleen. We begonnen aan de vloer, waar Eva binnen haar groepje al meteen de 
mooiste vloeroefening toonde. Goed begonnen dus. Ook al zag het er even niet goed uit… Het was 
verschrikkelijk warm in de zaal, en al een aantal turnsters, waaronder ook Eva kloegen van 
misselijkheid. Gelukkig is het snel overgegaan en kon zij toch verder turnen. Na de vloer zijn we 
naar de sprong doorgeschoven, waar zij ook hier twee behoorlijke sprongen turnde. Indien er een 
selectie voor het Vlaamse kampioenschap behaald is, moeten we toch nog een iets moeilijkere 
sprong zien gedaan te krijgen. De twee “makkelijkste” toestellen waren gepasseerd, nu nog de brug 
en de balk. We hadden in haar brugoefening een extra moeilijkheid gestoken tov vorige keer, dus 
het was wat afwachten hoe het zou verlopen. Maar het ging vrij vlot en het werd een behoorlijke 
brugoefening. Nog wat beter spannen de volgende keer! Dan nog de balk! Ook hier een andere en 
moeilijkere opsprong dan op vorige wedstrijden. Met het nodige “sta”-geroep van trainster en mede-
supporter, bleef ze gelukkig op de balk. Behalve dan bij rondat, daar konden we het niet 
tegenhouden. Maar al bij al een goede oefening. Ik verwachtte dan ook een goed eindresultaat. Tot 
ik het blad met de punten te pakken kreeg en merkte dat Eva belachelijk weinig punten op de balk 
had behaald. Mijn gevoel en gezond verstand zei dat er iets niet klopte. Effe checken bij de teltafel, 
maar daar zeiden ze dat alles klopte. Dus met een wrang gevoel naar huis. De volgende dag kreeg ik 
dan een verlossend sms-berichtje met de mededeling dat ze 2 punten te weinig heeft gekregen op de 
balk! Oef, gelukkig rechtgezet! 

SD

Siggi D'Haese: PV3 Moorslede

De derde en laatste provinciale voorronde voor het C-niveau vond plaats in Moorslede. 
Inderdaad, in het uiterste westen van het land, maw veel te ver… Gelukkig moest er niemand in de 
voormiddag turnen (spijtig voor ons jurylid Karlien, die daar wél al zeer vroeg moest zijn) en 
konden we op een redelijk uur vertrekken. Nog een andere gelukstreffer was dat het 
opwarmingssysteem terug op de oude manier was, dus dat iedereen vooraf voldoende tijd heeft om 
aan de toestellen te turnen. De wedstrijd zelf mocht Siggi openen aan de vloer. Het werd een mooi 
afgewerkte oefening met slechts weinig schoonheidsfoutjes. Ook aan de sprong turnde Siggi twee 
goeie sprongen, al mag er wat meer moeilijkheid in komen. Twee toestellen goed afgewerkt, op 
naar de brug. En net zoals vorige keer dreigde het mis te lopen aan de brug. Siggi haar riempje zat 

niet goed, en ze had de brug maar halvelings vast… Dus 
hebben we beslist om opnieuw te beginnen en was er uiteraard 
aftrek voor een “val”. Gelukkig was de rest goed, en vielen de 
punten nog goed mee. Aan de balk wou het tijdens het 
inturnen niet lukken met de opsprong, iets raar met de 
aanloopmatten :? Dus hebben we er maar snel een andere 
opsprong van gemaakt. Siggi is 1x van de balk gekomen, wat 
dus nog behoorlijk is. Zij behaalde in het open klassement een 
21e plaats, waarmee we zeker zijn van een selectie voor het 
Vlaams Kampioenschap.

SD

Trofee Vlaams-Brabant Buizingen: 11 januari '09

Blauwput Omnisport heeft zich terug ingeschreven om deel te nemen aan de Trofee van Vlaams-
Brabant. Deze wedstrijd wordt ingericht door de commissie Vlaams-Brabant en is bedoeld voor alle 
gymnastiekdisciplines maar dit jaar heeft alleen AGD deelgenomen.

De meeste van onze pupillen hadden hun eerste echte wedstrijd 
(buiten het clubkampioenschap), en waren er allemaal klaar voor! Een 
beetje zenuwachtig, maar dat is zeker niet abnormaal. Voor hen is het 
vooral belangrijk om te wennen aan wedstrijden en het leren omgaan 
met de stress. 

Omdat er tijdens dit weekend ook nog een andere wedstrijd plaats 
vond in Heusen-Zolder, had ik voor de gelegenheid nog een extra 
trainster meegevraagd. Jawel, Ann Boonen mocht haar training uit de 
kast halen en sinds lange tijd nog eens mee de wedstrijdvloer betreden!

De pupillen begonnen aan de sprong. Tot grote vreugde van 
gymnasten en trainsters lukten alle salto's en stonden onze 4 meisjes allemaal mooi op hun voetjes. 
Een goed begin dus. Daarna zijn we naar de brug gegaan, en ook daar werden de meeste 
oefeningen zeer mooi geturnd. En de scores logen er niet om! 

Toen kwam het moeilijkste: de balk. Niemand turnde hierop een foutloos parcours, en kreeg 
bijgevolg telkens een volledig punt aftrek bij elke val. Volgende keer beter!

Aan de vloer hebben ze dan weer veel goedgemaakt en zagen we terug mooie oefeningen. Bij 
sommige turnsters lukten er dan ook plots dingen die we tijdens de opwarming nog niet gezien 
hadden… 

Het spannendste gedeelte moest uiteraard nog komen: de prijsuitreiking! Ouders, trainsters en 
gymnasten waren aangenaam verrast toen Elien Vekemans een gouden medaille behaalde, Katoo 
Dewaele en Milina Hubin een zilveren en Nelle Vandermeulen een bronzen! Een dikke proficiat aan 
deze 4 pupillen!

's Avonds was het de beurt aan de benjamins, juniores en seniores. Ik heb vooral de wedstrijd van 
Line Ven gevolgd als coach, Ann Boonen heeft zich over de juniores en seniores ontfermd. Line 
begon haar wedstrijd aan de sprong. Zij mocht al meteen de wedstrijd openen en als eerste 
aantreden. En ze turnde twee deftige sprongen, alleen mocht de salto voorwaarts wel wat hoger zijn. 
Daarna zijn we naar de brug gegaan en tot grote opluchting lukte het “voetjes op-zetten” wel. 
Tijdens de opwarming wilde dit niet echt lukken, maar dat was dus in orde. Ze kreeg een mooie 
score voor deze oefening. Tijdens de derde rotatie mochten we naar de balk gaan. Line turnde hier 
een rustige en verzorgde oefening, maar verloor toch haar evenwicht met de pirouette. Maar geen 
paniek, haar beste toestel moest nog komen: de vloer. Vol enthousiasme begon zij aan haar oefening 
en liet zien dat zij heel wat in haar mars heeft. Spijtig van een sprongenreeks, die niet mooi genoeg 
geturnd werd, anders was haar score aan de vloer een stuk hoger geweest. Maar dit kon de pret 
zeker niet bederven, want Line kaapte immers de gouden medaille weg! Proficiat Line, met je eerste 
plaats!

De juniores en seniores waren gestart aan de vloer. Eva en Marte turnden hier een mooie 
oefening! We kregen alle reeksen te zien die we wilden zien en het geheel was mooi afgewerkt. Trixie 
en Siggi turnden allebei een salto tekort en Siggi herhaalde bovendien dezelfde val als de dag 
voordien: de overslag salto wilde niet echt lukken.
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Daarna was het de beurt aan de sprong. Ook hier van Eva en Marte deftige sprongen, al moet de 
moeilijkheidsgraad wel nog omhoog! Siggi had ook niet veel problemen met haar 2 sprongen. Trixie 
maakte 1 val, maar met de tweede sprong is het dan toch in orde gekomen!

Aan de brug was het vingers kruisen voor de “wippertjes” naar de hoge loper. Zowel bij Siggi als 
Trixie zijn deze elementen gelukt en zagen we een behoorlijk oefening. Bij Eva wilde de zolendraai 
niet echt lukken, en bijgevolg maakte zij een val, wat al meteen een punt kostte. Marte turnde een 
hele mooie brugoefening, zij heeft heel veel vooruitgang geboekt aan dit toestel.

Laatste en beslissende toestel: de balk. Voor Eva heeft dit zeker een beslissende, en niet zo'n 
goede rol gespeeld. Zij is 4 keer van de balk gekomen, en kon bijgevolg haar eerste plaats vergeten. 
Jammer, want ze stond al heel de wedstrijd voorop. Marte daarentegen turnde ook hier een mooie 
oefening, maar toch nog een val teveel. Trixie en Siggi waren heel solidair voor mekaar en kwamen 
elk 1x van de balk, maar turnden wel een mooie oefening!

Het podium zag er heel “Blauwput” uit: Marte behaalde de tweede en Eva de derde plaats bij de 
juniores, en bij de seniores mocht Siggi de gouden en Trixie de zilveren medaille in ontvangst 
nemen!

Mooie prestaties!

SD

Provinciale voorronde Limburg te Heusden-Zolder C-niveau

In de vorige editie van Blauwput Sport konden jullie al een versalg lezen van de wedstrijd van 
Siggi en Trixie. Lies kon niet deelnemen wegens ziekte. Ook Ellen, Eva, Domino en Marte hebben 
op 10 januari hun eerste voorronde van het seizoen afgewerkt. Voor hen was het vroeg dag 8u30 
starte de opwarming, Domino starte echter alleen aan de opwarming de andere waren een half 
uurtje later wegens foute wegbeschrijving van Google maps. Met 2 toestellen gemist in de 
opwarming hebben we geprobeerd om hen rustig te houden. Om 9u30 kon de wedstrijd dan met 
een voltallige bezetting van start gaan. Met grond als eerste toestel verwachte we niet al te veel 
problemen. Voor Domino was het wel even op de tanden bijten na een tijdje uit te hebben gelegen 
met de knie was het afwachten of de wil om deel te nemen niet voor problemen zou zorgen. 
Domino (14,333) heeft een moeie (aangepaste) oefening geturnd. Marte (16,133) turnde een veel 
beter oefening dan tijdens de opwarming en Eva (15,800)zou nog wat extra spanning en snelheid 
kunnen gebruiken. Voor Ellen was het nog even wachten want grond en sprong stond dit jaar niet 
op het programma.

Aan sprong was Eva (9,150) als eerste aan de beurt en heeft haar half in  half uit behoorlijk 
geturnd. Bij Marte ( 9,050) hebben we voor 2 verschillende sprongen gekozen aangezien er bij Club 
sprong helemaal niet wou lukken uiteindelijk bleek de half in  half uit alsnog het meeste punten op 
te leveren. Bij Domino (8,350) was het afwachten en de 1e sprong voelde goed aan, bij de 2e 
sprong was de afstoot er teveel aan en ging de knie opnieuw pijn doen. Aan brug kon Ellen 
(14,550) ook laten zien dat zij hard gewerkt had, ondanks de gemiste opwarming is de oefening 
goed gelukt. Wippertje van laag naar hoog werd direct verbonden en dat levert dus extra punten 
op. Voor Marte (12,250)starte de oefening niet goed aan de lage legger , maar aan de hoge legger 
heeft ze zich herpakt. Eva (13,200) turnde een vrij constante wedstrijd en ook aan de brug waren de 
punten een correcte weergave van de prestatie. Voor dat Domino (11,600) aan de beurt kwam 
diende de brug nog even te worden verhoogd. Na de zeer goede losse buikdraai kreeg Domino 
geen controle over de kip die dan ook niet lukte. 

Met balk als laatste toestel was het bang afwachten of iedereen op de balk zou blijven staan, een 
val wordt met 1 punt zwaar aangerekend. Domino (14,950)was erg ontgoogeld met 2 keer van de 
balk te komen een het moeten schrappen van brug rw uit de oefening. Ook Eva (15,150) is 2 maal 
van de balk gekomen en de gymnastiche sprongen waren veel te laag en bij rad op 1 hand werd 2e 
hand geplaatst. Ellen (15,150) is 3 keer van de balk gekomen wat wel erg veel is en dit ondanks het 
turnen van een mooie oefening. Marte (13,300) viel maar 1 keer, maar turnden met te weinig 
overtuiging waar natuurlijk ook heel wat punten mee verloren gaan. Hopelijk valt de balk volgende 
keer wat minder tegen.

In de open competitie werd Eva 32e met 53,300 punten , Marte 40e met 50.733 punten, Domino 
45e met 49,183 punten en Ellen werd 49e met 29,700 punten (2 toestellen).

  
PROV.VOORRONDE 2 AGD C-NIVEAU - ANTWERPEN / VLAAMS-BRABANT (Oud-

Turnhout)
Op zondag 1 februari was ook Linde aan de beurt voor 

haar 2e voorronde en de zoektocht naar een podium in het 
Vlaams-Brabants klassement.

Na dat de opwarming kon Linde om 14u30 als eerste 
gymnast van start gaan met de sprong. In de opwarming 
was de aanloop een aantal keer niet uitgekomen en dus was 
het duimen hoe het op de wedstrijd zou lukken. De 1e 
sprong (10,033) was vrij goed, maar de er de schoudes 
waren nog wat teveel gehoekt. In de 2e sprong (10,433) 
was het hoekje in de schouder wat meer verdwenen en de 
wedstrijd was dus goed gestart voor Linde. Dit gaf Linde 
een goed gevoel, want de groeipijnen in de enkel bleven 
onder controle. In de opwarming beloofde de brug niet veel 
goeds, te weinig spanning in de benen wat heel wat punten 
verlies zou beteken. Dit probleempje werd tijdens de 
wedstrijd goed gecorrigeerd (12,650). Voor de volgende 
wedstrijden zien we van Linde nog wat vooruitgang aan de brug dus dat komt helemaal goed. Aan 
balk (15,050) heeft Linde heel hard gewerkt aan haar spanning wat ook beloond werd, nu nog die 
val vermijden en zo nog een puntje extra verdienen. Aan grond (14,950) was de hiel wat pijnlijk, 
maar de oefening werd mooi geturnd. Overslag salto waar we aan twijfelde is gelukt werd tot op de 
voeten geturnd (proficiat). De spijtige val op het achterwerk gaan we tegen volgende keer kunnen 
wegwerken.

Met 53,083 punten werd Linde 1ste in de voorronde Vlaams Brabant (Proficiat) en 10e in de 
open ranking. 

Hiermee is de selctie voor het Vlaams Kampioenschap dus verzekerd.

PROV. VOORRONDE 1 AGD B-NIVEAU VLAAMS-BRABANT / LIMBURG (Leuven)
Op 24-25 jan organiseerde wij zelf de voorronden Vl-Br / Limb in het Redingenhof. Zaterdag 

voormiddag was het de beurd aan Line en Elin om het beste van zichzelf te geven.
Na de opwarming te hebben afgewerkt was de spanning al wat toegenomen. Starten met balk is 

altijd risicovol een val kan immers gevolgen hebben op gans de wedstrijd. Line (15,400) was als 
eerste aan de beurd en turnde een mooie oefening ondanks haar val. De sprongen die het 
moeilijkste deel van de oefening zijn werden mooi geturnd. Elin ( 12,850) was als 4e aan de beurt 
radslag was beter dan verwacht maar de oefening werd met weinig overtuiging geturnd wat heel wat 
punten verlies betekend.
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SD

Provinciale voorronde Limburg te Heusden-Zolder C-niveau
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PROV.VOORRONDE 2 AGD C-NIVEAU - ANTWERPEN / VLAAMS-BRABANT (Oud-

Turnhout)
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haar 2e voorronde en de zoektocht naar een podium in het 
Vlaams-Brabants klassement.
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voeten geturnd (proficiat). De spijtige val op het achterwerk gaan we tegen volgende keer kunnen 
wegwerken.

Met 53,083 punten werd Linde 1ste in de voorronde Vlaams Brabant (Proficiat) en 10e in de 
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Hiermee is de selctie voor het Vlaams Kampioenschap dus verzekerd.

PROV. VOORRONDE 1 AGD B-NIVEAU VLAAMS-BRABANT / LIMBURG (Leuven)
Op 24-25 jan organiseerde wij zelf de voorronden Vl-Br / Limb in het Redingenhof. Zaterdag 

voormiddag was het de beurd aan Line en Elin om het beste van zichzelf te geven.
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altijd risicovol een val kan immers gevolgen hebben op gans de wedstrijd. Line (15,400) was als 
eerste aan de beurd en turnde een mooie oefening ondanks haar val. De sprongen die het 
moeilijkste deel van de oefening zijn werden mooi geturnd. Elin ( 12,850) was als 4e aan de beurt 
radslag was beter dan verwacht maar de oefening werd met weinig overtuiging geturnd wat heel wat 
punten verlies betekend.



18 Nieuws van AGD 19Donna-Donny Truyens

Aan grond was Elin (11,833) als 3e van het 
groepje eerst aan de beurt en heb ik Elin met 
meer overtuiging zien turnen. Tegen de 
volgende wedstrijden verwachten we hier nog 
een grote vooruitgang want we hebben nog wat 
werk aan de correcte techniek. Line (14,966) 
een moeie grond oefening waar we zeer 
tevreden over mogen zijn , als wisselspagaat en 
katte sprong ½ draai nu ook nog verbeteren is 
de oefening volledig .

Aan sprong stond er salto voorwaarts en 
overslag op mattenberg 90cm op het 
programma. 

Zowel Elin (17,300 ; 17,600) als Line (17,150 ; 18,000) deden goed hun best en sprongen een 
moeie overslag en salto.

Aan het laatste toestel heeft Line (16,550) een zeer goed resultaat behaalt en zeer mooi geturnd. 
Elin (12,950) heeft nog wat werk aan de brug , maar dat komt zeker wel in orde voor de 
wedstrijden.

Line behaalde een 1ste plaats en Elin een 2e plaats in de Vlaams Brabantse ranking, Proficiat 
meisjes. In de open ranking was dit de 3e en 20e plaats waarmee een goede basis werd gelegd voor 
selectie naar het Vlaams Kampioenschap.

PROV. VOORRONDE 3 AGD B-NIVEAU ANTWERPEN (Hoogstraten)
Op 14 maart was het voor Line en Elin de laatste voorronde te Hoogstraten.
Ook hier was balk het eerste toestel dat aan de beurt kwam. Deze keer diende Elin (13,050) te 

starten aan de opwarming was echter niet zo goed, maar op de moment van de wedstrijd had ze 
zich goed herpakt en was het veel beter. Ook Line (11,750) had een zeer slechte opwarming achter 
de rug en turnde op de werdstrijd een betere maar nog steeds een minder goede balk oefening met 
1 val. 

Net als op de 1e voorronde werd aan grond zeer goed gewerkt. Elin (13,950) deed het veel beter 
dan we haden verwacht (proficiat), als de gymnastische sprongen nog wat mooier worden is de 
oefening helemaal ok. Ook Line (16,550) heeft een mooie oefening laten zien , deze werd ook door 
de jury als een van de betere gewaardeerd. 

Bij sprong had Elin (13,900 ; 16,950) het iets moeilijker met de 1e sprong maar bij de 2e sprong 
werd dit mooi recht gezet. Voor Line (15,600 ; 17,200) werden beide sprongen mooi afgewerkt, 
enkel nog wat aan de snelheid werken is de opdracht.   

Aan brug zat het Line (14,200) niet mee in de opwarming want de tape bleef niet goed zitten en 
dus heeft ze slechts een deel van de oefening kunnen opwarmen. Op de wedstrijd waren de 
zenuwen dan ook niet ver weg met een val bij voetjes op tot gevolg en wat te weinig spanning in de 
zwaai. Voor Elin (13,933) is de volledige oefening gelukt en werd er behoorlijk gewerkt. Vanaf nu 
kunnen we starten met het verder verbeteren van ieder element.

In de open ranking behaalde Line een 10e plaats en Elin een 22e plaats. Voor Line is de selectie 
voor het Vlaams Kampioenschap zeker behaald en we hopen dat ook Elin een selectie heeft 
gehaald (wordt vervolgd).

DT

Mocht het u alsnog ontgaan zijn de voorbije weken: Onze Blauwputse trots Donna-Donny Truyens, die op de 
Topsportschool in Gent zijn opleiding combineert met een succesvolle turncarrière, heeft alweer memorabel 
gym-geschiedenis geschreven. Hij kwam daarmee uiteraard meermaals in het nieuws.
Enkele extracten krijg je hier van ons nog eens mee.

het nieuwsblad 21.03.09 

Truyens pakt turngoud, Vanwalleghem twee keer 
zilver

Op de Wereldbekermanche artistieke gymnastiek in 
het Duitse Cottbus heeft Donna-Donny Truyens 
zaterdag goud veroverd op het paard met bogen. 
Aagje Vanwalleghem pakte twee keer zilver, aan de 
brug met de ongelijke leggers en op de sprong.
Het is het tweede goud op een WB-manche voor 
de bijna 20-jarige Truyens, nadat hij vorig jaar in 
het Hongaarse Szombathely ook al de beste was. In 
Cottbus, waar hij vorig jaar vijfde werd, won hij 
overtuigend met een totaal van 15,575 punten, 
voor de Duitser Robert Weber (14,775) en de Saso 
Bertoncelj (14,625).

De 21-jarige Aagje Vanwalleghem haalde zowel op 
de brug met ongelijke leggers als op de sprong 
zilver. Met sprongen van 14,250 en 13,875 punten 
haalde ze op de sprong een gemiddelde van 
14,062 punten, ruim achter de Zwitserse Ariella 
Käslin (14,550), die vijfde werd op de voorbije 
Spelen van Peking. Vanwalleghem scoorde op de 
brug met ongelijke leggers 13,325 punten. Goed 
voor een tweede plaats, maar ver achter de Duitse 
Anja Brinker (14,825).

Vorig jaar veroverde Vanwalleghem ook al drie keer 
zilver op een WB-manche. Zondag turnt ze nog de 
finale van de grondoefening.

Ook Koen Van Damme turnde zaterdag een finale 
in Cottbus. Aan de ringen werd hij 7e met 13,850 
punten. De zege ging naar de Nederlander Yuri van 
Gelder met exact 2 punten meer.

Uit www.gymmedia.de :
Zufriedene Gesichter zunächst im Lager der deutschen 
Gastgeber:
Der 1. Finaltag des 33. Turniers der Meister" in Cottbus endete 
mit einem Sieg am Stufenbarren von Olympiateilnehmerin 
Anja Brinker (TV Herkenrath), die trotz eben erst 
überstandenem Infekt die starke Belgierin Aagje Vanwalleghem 
auf Rang zwei verweisen konnte. Als beste Platzierung bei den 
Männern konnte sich der Niedersachse Robert Weber (TSV 
Ehmen) über seinen zweiten Rang am Pauschenpferd freuen, 
wo er nur dem eleganten Belgier Donna-Donny Truyens den 
Vortritt lassen musste.
 
Uit www.turn-team.de
Für das Highlight des Tages sorgte Anja Brinker am 
Stufenbarren. Die 18-Jährige brachte sicher ihre Kür durch und 
konnte erstmals beim Weltcup in Cottbus ganz oben auf dem 
Podest stehen. Mit einem Schwierigkeitswert von 6,2 lag sie an 
diesem Gerät deutlich vor ihren Konkurrentinnen. Ebenfalls 
einen Podestplatz erreichte Robert Weber. Ohne einen Fehler 
konnte er am Pauschenpferd überzeugen. Der 25-Jährige 
spielte sicher seine Schwierigkeiten ab und wurde mit 14,775 
Zählern hinter dem dominierenden 20-jährigen Belgier Donna-
Donny Truyens Zweiter. Den dritten Platz belegte der Slowene 
Saco Bertoncelj, der am Votag noch die Qualifikation gewinnen 
konnte.

Einen etwas unglücklichen Wettkampf absolvierte die 
Tübingerin Kim Bui am Stufenbarren. Die 20-Jährige konnte 
beim Übergang von unteren zum oberen Holm nicht die Stange 
greifen und viel unsanft auf den Rücken. In der Endabrechnung 
belegte die Abiturentin den siebten Platz mit 11,75 Zählern. Die 
weiteren Podestplätzen belegten die Belgierin Aagje 
Vanwalleghem (13,325 Punkte) und Ethiene Franco aus 
Brasilien mit 13,975 Punkten. 

Nach dem Sturz am Stufenbarren kam am Sprungtisch für Kim 
Bui auch noch Pech hinzu. Am Sprungtisch verpasste sie mit 
13,737 Zählern denkbar knapp als Viertplatzierte den Sprung 
auf das Podest. Mit einem Rückstand von 0,063 Punkten 
musste sich die Tübingerin der Schweizerin Yasmin 
Zimmermann geschlagen geben. Ausschlaggebend waren 
Standschwierigkeiten beim zweiten Sprung. Die Konkurrenz 
gewann ebenfalls eine Schweizerin, Ariella Käslin (14,55 
Punkte), die sich bereits 2008 bei den Olympischen Spielen 
und den Europameisterschaften für das Sprungfinale 
qualifizieren konnte. Mit sauberen Sprüngen gewann Aagje 
Vanwalleghem den zweiten Platz 
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20 Wandeling naar Scherpenheuvel

Gaat u ook wel eens graag in de frisse lucht een stevige wandeling maken?
Welnu, dan kan u zeker uw hartje eens goed ophalen tijdens onze wandeling naar Scherpenheuvel.
We vertekken gewoontegetrouw om 05u 's morgens aan de kerk van Blauwput. En dit op zondag 3 
mei. 
Eens daar aangekomen zal je merken dat je jezelf overtroffen hebt. Het lijkt een heel eind; maar 
omdat het een aantrekkelijke tocht is door straten, straatjes, steegjes, boswegen, langs vijvers, op, 
over en onder de prikkelendraad voelt het allemaal niet zo erg als het lijkt. 
Vooral het opkomen van de zon geeft halverwege een enorme boost.
En je hoeft daarna niet meer te voet naar huis. Trommel gerust iemand op die je in Scherpenheuvel 
wil komen ophalen (en nodig hem of haar meteen uit voor een lekkere frisse pint op de markt). Of 
vraag aan één van de andere wandelaars of je mee naar huis mag.
Aan alle leden van Blauwput Omnisport: tot over 2 weken!!!

Kladblok

Donna-Donny Truyens wint de trofee voor 
sportverdienste van de stad Leuven.

Donna-Donny Truyens won gisteren voor het 2de jaar op 
de rij de trofee voor sportverdienste van de stad Leuven. 
Hij is de eerste Leuvense atleet ooit die deze trofee 2 jaar 
op rij wint. De andere genomineerden waar onder andere 
Ilse Heylen (judo) en Rutger Beke (triatlon).

Resultaten Dries en Jimmy in 
Londen
Afgelopen zaterdag 21 maart heben 
enkele AGH-jongeren het beste van 
hunzelf gegeven op het internationaal 
tornooi in Londen
Dries en Jimmy beide actief binnen 
de topsportwerking van de 
Gymnastiek Federatie vertegen-
woordigden Blauwput Omnisport vzw
Resultaten :
Categorie -16 jaar (26 deelnemers)
Jimmy Verbaeys :75.400 punten - 
6de plaats

Categorie -14 jaar (52 deelnemers)
Dries Feremans : 67.850 punten - 
23ste plaats

Leuven - De stad Leuven en de vzw Tofsport Leuven 
reiken op woensdag 1 april de medailles 'Laureaat van 
de sport' uit aan Jacques Lechat van de Koninklijke 
Hockey Club Leuven en Guy Simonet van Blauwput 
Omnisport.

Beide sportmannen worden gelauwerd om hun 
jarenlange inzet voor de Leuvense sport in het algemeen 
en voor hun club in het bijzonder.

Trotse mama Eva De Geest is 
onze lesgeefster AGD en als 
bestuurslid verantwoordelijk 
voor sponsoring en publiciteit


