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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!
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blauwputsport@blauwputomnisport.be
Liever dit boekje elektronisch. 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
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4 Info vanuit het bestuur 5

Korting op uw lidgeld voor het sportjaar 2011-2012

Blauwput Omnisport VZW probeert de laatste jaren kosten- en milieubesparende maatregelen in te 
voeren.

Zo wordt dit clubblad zo veel mogelijk elektronisch verzonden en wordt het drukken ervan tot een 
minimum beperkt.

Ook kunnen de leden sinds vorig sportjaar elektronisch inschrijven en kan een nieuw lid zijn 
inschrijvingsgeld via een handige calculator op de site berekenen. Tevens is het mogelijk om na te 
gaan welke groepen volzet zijn en voor welke groepen u nog kan inschrijven.

Volgend sportjaar willen we nog meer papierverbruik besparen door de factuur met het nieuwe 
lidgeld ook elektronisch te versturen. Het lid dat dit clubblad reeds per mail ontvangt, zal dan ook op 
hetzelfde emailadres zijn factuur ontvangen. Deze leden ontvangen geen papieren factuur meer.

Om onze leden de kans te geven over te stappen naar de elektronische factuur beschouwen we 
volgend sportjaar (2010-2011) als overgangsjaar waarbij we onze leden zo veel mogelijk zullen 
informeren over het nieuwe systeem van facturatie via e-mail.

Vanaf het sportjaar 2011-2012  zullen de bestaande leden die van dit systeem gebruik maken, 
aangezien dit een duidelijke besparing van onze administratiekosten oplevert,  een korting van 5 
EUR ontvangen op het totaal van het lidgeld dat vermeld wordt op deze elektronisch verstuurde 
factuur.

De leden die dit clubblad niet elektronisch ontvangen en de leden die hun factuur met het lidgeld 
toch al vanaf volgend sportjaar (augustus 2010) enkel per mail wil ontvangen, kunnen hun 
gegevens (familienaam en naam lid/leden, eventueel lidnummer(s) en emailadres) overmaken op 
volgend mailadres guy.simonet@skynet.be.

Opgelet: de korting geldt slechts vanaf sportjaar 2011-2012 (factuur van augustus 2011) en enkel 
voor de bestaande leden.

Voor meer vragen over voormeld systeem kan u 
eveneens op dit adres terecht en op onze website 
www.BlauwputOmnisport.be.

Het Bestuur
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6  Gezocht: Voorzitter of bestuurslid (M/V) afdeling Volleybal 7

Wij zoeken een voorzitter of bestuurslid M/V voor het bestuur van onze Volleybalclub. Onze club 
heeft 1 dames en 1 herenploeg en een actieve recreatieve vereniging.

Op dit ogenblik telt het bestuur 1 penningmeester, 1 secretaris, 1 voorzitter en 1 extra bestuurslid. 
Deze zijn allen spelers en speelsters en doen dit vol enthousiasme maar hebben een gebrek aan tijd 
voor het vervullen van alle bestuurstaken (gezin, werk, andere hobbies).

Wij zoeken versterking voor dit team. Leeftijd en geslacht zijn onbelangrijk, ervaring met volleybal of 
clubbestuur is niet nodig, je bouwt je takenpakket geleidelijk aan op, en wordt hierin steeds 
geholpen!

Het enige wat we vragen is een beetje van je tijd: we vergaderen iets minder dan om de 2 weken 
van september tem april. In deze vergaderingen bereiden wij onze activiteiten voor: wafelverkoop, 
mosselfeest, fuif, toernooitjes; staan wij in voor de werking van de competitieploegen; en allerlei 
bijkomende administratieve en financiele beslissingen. Elke maand wordt iemand van het bestuur 
verwacht op de vergadering van de overkoepelende omnisportvereniging Blauwput Omnisport (die 
ons bestuur ondersteunt met raad en daad).

Mensen die ons bestuur willen versterken krijgen geen vergoeding, maar kunnen rekenen op 
dankbaarheid van de leden, veel leuke momenten en ondersteuning van de andere leden en 
Blauwput.

Ben je geinteresseerd of twijfel je nog? Je kan ons steeds contacteren voor vrijblijvend meer 
vragen, of kennismaking. Aarzel niet, onze deur staat open! 

Contact opnemen met Maton Eveline, 0494243723, volleybal@blauwputomnisport.be 
Hopelijk tot binnenkort!

Gezocht: Spelers (M)

Onze herenploeg (3de provinciale) is nog steeds op zoek naar heel wat versterking voor volgend 
seizoen! Heb je ervaring in volleybal, ploeggeest en ambitie, dan ben je wat we zoeken. 

Welke posities? 
? Middenmannen, 
? Receptie/hoek,
? Passeurs 
Wat en waar? 
We trainen in Kessel-Lo, in het boudewijnstadium, op donderdagavond.
Wat te doen?
Contact opnemen met Wouter Depuydt op 0473 743 641 of wouter.depuydt@med.kuleuven.be. 
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8 2010 is Het jaar van de Sport voor Allen 9Nieuws uit Blauwvoc Recrea

Bloso organiseert dit jaar voor de 11e maal de actie Sporttak 
in de Kijker. Deze sportpromotionele actie stelt jaarlijks één 
bepaalde sporttak in de kijker.
2010 wordt Het jaar van de Sport voor Allen. Het hele jaar 
door zal de recreatiesport in de kijker staan. Er is geen thema 
te bedenken dat beter aansluit bij onze club!
Het jaar van de Sport voor Allen wordt uitgewerkt door Bloso 
in nauwe samenwerking met de recreatieve sportfederaties: 
FROS, Gezinssportfederatie, Koninklijke Vlaamse 
Voetbalbond, OKRA-SPORT en Sporta-federatie.
De activiteiten zijn gespreid over het ganse jaar en omvatten 

initiatieven rond sensibilisatie, initiatie, sportpromotionele acties en vorming. 

De jaarlijkse Sporta-opendeurdag kadert volledig in dit jaarthema. Als titel voor deze happening 
heeft men gekozen voor 'Tofsport op z'n kop.
Dit evenement vindt plaats op zondag 25 april in het Sporta-centrum in Tongerlo.
Het centrum wordt van 13u tot 18u onderverdeeld in continenten, die je onderdompelen in tal van 
exotische, op dat werelddeel afgestemde activiteiten.
De deelname is volledig gratis en vormt een perfecte uitstap voor het gezin of onder vrienden en 
sportieve clubgenoten.
Het programma zit boordevol animatie, boeiende activiteiten, adembenemende attracties en 
spannende sportdemonstraties voor elke leeftijdscategorie en begeleid door gekwalificeerde 
monitoren. 

Hieronder vind je een overzicht:

1. Hindernissenparcours 23. Gladiator
2. Paardrijden 24. Circus
3. Basketbal Shoot-out 25. Koken
4. Go Carts 26. Wii sports
5. Discospringhal 27. Hoog touwenparcours
6. Rolstoelfitness 28. Roei ergometer
7. American Football 29. Airball
8. Base-jump 30. Racketsporten
9. Mountainbiken 31. Speedball
10. Klimmuur & Deathride 32. Wakeboard/waterski 
11. Gekke fietsen Simulator
12. Voetbalcircuit 33. Tennis
13. Himalaya climbing 34. Surfrodeo
14. Bakken stapelen 35. Speleo (gewoon + 
15. Touwklimmen opblaasbaar)
16. Doolhof 36. Laag touwenparcours
17. Monkey Jump 37. Golf
18. Familie playground 38. Trapkatapult
19. Petanque 39. Boogschieten
20. Knutselen en tekenen 40. Kantelmuur
21. Sport-voor-allen park 41. Wipe-out Run
22. Gevechtssporten

Meer informatie op:
http://www.sporta.be/opendeur

Voor de organisatie van de competitie was Blauwvoc Recrea de voorbije jaren aangesloten bij 
Sporcrea. De Sporta-federatie (41.000 leden) en Sporcrea (22.000 leden) hebben zich nu gefuseerd 
tot één federatie. Vanaf 1 januari 2010 verzorgen ze samen onder de noemer 'Sporta-federatie' een 
uitgebreide dienstverlening aan nagenoeg 1.800 aangesloten recreatieclubs. Met de overkoepeling 
van 63.000 sportbeoefenaars nestelt de Sporta-federatie zich in de top vier van de grootste 
sportfederaties in Vlaanderen. Dit heeft voor onze competitie geen speciale gevolgen. De werking 
wordt gestuurd vanuit de administratieve zetel, die gevestigd is op het voormalige Sporcrea-adres 
(Boomgaardstraat 22, bus 50, 2600 Berchem). De algemene leiding wordt bijgestaan door een 
indrukwekkend team van enthousiaste medewerkers en vrijwilligers. 

Ondertussen is het competitie seizoen voor Blauwvoc Recrea al afgelopen. Op dinsdag 30 maart 
hebben we de laatste thuismatch afgewerkt. Het was een afscheid in schoonheid. Het team draaide, 
de vechtlust was aanwezig en dat resulteerde in een gewonnen set en veel animo op het veld. De 
zenuwen onder controle houden bij spannende rally's kost steeds minder moeite en de ontlading 
achteraf doet steeds meer deugd. Wij bijten ons echt meer vast in de wedstrijd. Het is leuk om die 
kleine verschillen op te merken en met elkaar te delen.
Sommige ploegen moeten nog een uitgestelde wedstrijd spelen. Voor de eindstand zal dat voor onze 
ploeg niet meer uitmaken, want we zijn afgetekend laatste. Het verbaast ons zelf dat we in de 
rangschikking lager eindigen dan vorig jaar. We spelen dit jaar immers stukken beter. Wij zijn wel in 
een andere poole terecht gekomen, omdat we nu trainen op dinsdag in plaats van op woensdag. 
Omdat we ook meestal goed weerwerk bieden tegen de tegenstander, voelen we ons niet de grote 
verliezer. In de laatste wedstrijden hebben we nog een aantal punten kunnen binnenhalen via enkele 
gewonnen setten. Dat geeft duidelijk vertrouwen en we kunnen al beginnen bouwen aan volgend 
seizoen.

We gaan nu zeker niet uitbollen. Op zaterdag 1 mei willen we ons namelijk van onze beste kant 
laten zien op het Blauwvoc tornooi. Dat hier een zeker aantal ploeggenoten aan zullen deelnemen 
staat vast. 

Start van het Beachvolleybalseizoen

Beachvolleybal wordt gespeeld op een ondergrond van zand, meestal op het strand. Het 
belangrijkste verschil met zaalvolleybal is dat een team minder spelers kent: in internationale 
wedstrijden twee, maar op lager niveau kan dit ook drie of vier zijn.

Enkele belangrijke afwijkende spelregels ten opzichte van zaalvolleybal zijn:
Er zijn geen vaste posities voor spelers in het veld. Het veld meet 8 bij 16 meter, met een belijning 

door het spannen van touwen. Er is geen middenlijn; er kan dus ook geen lijnfout worden gemaakt 
door het overschrijden van deze lijn, al mag de tegenstander geen hinder ondervinden als de speler 
onder het net doorkomt. 

Spetter is een organisatie die beachvolleybaltornooien organiseert die heel erg toegankelijk zijn 
voor alle soorten spelers, omdat ze veel verschillende categorieën hanteren. Er wordt gespeeld op 
competitieniveau en op recreatieniveau, dames en heren en gemengd. De eerste tornooien vinden 
reeds plaats vanaf eind april.

Informatie over deze tornooien is te vinden op volgende website:
http://www.spetter.com/cms/modules/tinycontent/?id=47

In de zomervakantie organiseert Blauwvoc Recrea verschillende beachvolley momenten in de 
eerste plaats voor de eigen leden, maar ook andere sportievelingen zijn welkom. Indien je interesse 
hebt, hou je best het volgende nummer van blauwputsport in de gaten! Je kan je ook reeds 
aanmelden op recrea-volley@blauwputomnisport.be.
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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

In memoriam

Wij vernamen het overlijden van de vader van Herman
Natens.We wensen de ganse familie veel sterkte bij
het verwerken van dit verlies.

Nordic Walking (toevallig in de krant)
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12 Even over het zwemmen 13AGD-nieuws!

 Beste Zwemmers,         
 
 
 

• Op volgende zaterdagen kan er tijdens de zwemlessen ingeschreven worden voor 
volgend seizoen :  22 en 29 mei en 5 juni. 

•  Bij deze inschrijving vragen we een voorschot van 50 euro, cash te betalen. Jullie 
krijgen tot eind mei voorrang bij de inschrijvingen, daarna worden ook nieuwe 
leden ingeschreven. 

• De data waarop de brevetten zullen afgenomen worden zullen door de lesgevers 
zelf meegedeeld worden 

• De jaarlijkse onderhoudsbeurt van het zwembad zal gebeuren van 7 juni tot en met 
27 juni. De laatste zwemlessen vinden dus plaats op donderdag 3 juni en op 
zaterdag 5 juni. 

• Tijdens de maand augustus kunnen onze leden komen zwemmen op donderdag 
van 19.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur. 

• Vanaf september starten wij met zwemlessen voor volwassenen op 
donderdagavond.  Inschrijven kan vanaf nu . 

• Wij starten met de zwemlessen op donderdag 2 september en op zaterdag                 
4 september. 

 
Met sportieve groeten, 
 
Juliette Roelants 
 
 
 

 
 
 
Inschrijvingsformulier zwemlessen 2010-2011   Uur:______________ 
  
 
 

Naam         Brevet of lesgever 

 

1. 

 

2. 

 

3.  

     

3e  Proviniciale voorronde  Juniores C 
Op deze zondag waren Domino en Lies vroeg van de partij om deel te nemen aan de  laatste 

voorronde van dit seizoen. Voor Lies was dit ook meteen de enige voorronde , want de 2 
voorgaande heeft ze moeten passen omdat ze nog herstellende was van kwetsure.

Voor hen starte de wedstrijd aan de grond. Bij Domino (11.150) hebben we de opwarming wel 
wat ingkort omdat ze wat pijn in de kniëen had. Het 1e deel van de oefening  werd mooi en goed 

geturnd , maar in het 2e deel  had de rugwaartse salto te weinig 
hoogte. Lies (10.550) turnde een zeer goede algemene 
opwerming , maar had veel zenuwen bij de wedstrijd opwarming. 
Gelukkig slaagde ze erin om deze tijdens haar wedstrijd oefening 
opnieuw onder controle te krijgen. Na de overslag salto (zeer mooi 
in de opwarming) was er spijtig genoeg een val , wat zeer spijtig 
was in deze mooie oefening.

Aan sprong heeft Domino (11,350) een mooie 1e sprong (halve 
draai in + halve draai uit) geturnd. Bij de 2e hebben we een 
poging gedaan om in het 2e deel van de sprong een hele ipv 
halve draai te turnen ,maar het is net niet gelukt. Lies(11.150) 
starte met overslag die mooi geturnd werd dus ook bij haar kozen 
we voor een 2e moeilijkere sprong (halve draai in + halve draai 
uit) en deze werd met succes geturnd en was dan ook haar beste 
sprong.

Nadat we de brug wat hoger hadden gezet kon Domino 
(11,600) de wedstrijd opwarming strarten.  Dit was zeer goed wat 

haar wippertje (risico deel voor haar) was goed gelukt. In het 2e groepje was het de beurt aan Lies 
(9,550) waar spijtig genoeg de kip na losse buikdraai niet gelukt is en door de val een extra punt 
verloren is.

Als laatste toestel balk was het afwachten of  Domino (11,600) niet te veel last zou hebben van 
de pijn in de kniëen. Op de vorige voorronde had domino een zeer mooie balk oefening geturnd. 
De sprongen waaren inderdaad wat lager waardoor de moeilijkheidswaarde ook minder hoog was 
en er waren ook heel wat wiebels. Ze is echter niet van de balk gekomen dus was het resultaat nog 
zeer behoorlijk. Lies (11,650) had minder geluk , zij is wel 1 keer van de balk gekomen. De rest van 
de oefening heeft zij echter zeer gecontroleerd geturnd. Waardoor er ook mooi resultaat werd 
neergezet.

Met een eindscore van 45,700 voor Domino 
en 42,900 punten voor Lies mogen zij beide erg 
tevreden zijn. Zeker voor Lies was het een hele 
opluchting dat ze dit jaar nog een mooie 
wedstrijd heeft kunnen turnen.

Dirk

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
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14 AGD-nieuws! 15AGD-nieuws!

1e  Proviniciale voorronde  Benjamins 1 B 
Elien, Melina en Nelle hadden geluk dat hun 

wedstrijd in de namiddag plaats vond.
Voor Nelle was deze wedstrijd een hele 

uitdaging. Zij neemt noodgedwongen deel aan het 
B-niveau wegens gebrek aan C-niveau voor deze 
leeftijds categorie, haar turn toekomst is echter het 
C-niveau.

In deze leeftijdsgroep heeft de federatie ook 
extra foutentabellen in het leven geroepen om 
meer selectief te kunnen zijn .

Grond was het eerste toestel waar onze meisjes 
aan de slag gingen.

Nelle (4,150) kan niet alle opgelegde elementen 
turnen waardoor zij ook start met -7 punten in de startwaarde. De uitdaging voor haar is om goed te 
presteren op haar niveau en minder om te vergelijken met de andere. Ik vond dus ook dat Nelle 
haar grond oefening goed heeft afgewerkt.

Bij Milina (12,600) was het spijjtig dat overslag overslag niet geturnd werd waardoor de 
moeilijheidswaarde niet volledig was. Verder dient ze nog hard te werken aan een mooi presentatie. 
Elien (14,400) turnde een mooie oefening  wat veelbelovend was voor de verdere wedstrijd. Ook bij 
haar was de moeilijheidswaarde niet het maximum. De jury heeft een onnauwkeurigheid gezien en 
daardoor een bepaald element niet toegekend. Welk weten we niet echt, maar een gymnastische 
draai element was mogelijk onvolledig .

Aan sprong moeten de meisjes overslag tot stand op mattenberg en salto voorwaarts turnen. 
Nadien wordt het gemiddelde van beide resultaten genomen. Voor Nelle(16,925) is overslag tot 
stand steeds een risico , maar werd met succes geturnd. Elien (18,325) en Milina (17,700) hebben 
minder moeite met sprong en hebben beide dan ook een mooi resultaat neergezet.

Aan de Brug hebben Elien (15,500) en Milina (13,800) alle twee een punt laten liggen door de 
voeten op de grond te zetten wat een extra aftrek van 1 punt betekend. Nelle (5,200) start ook aan 
de brug met een handikap van 6 punten in de moeilijkheid , maar zou die moeten kunnen beperken 
tot 4 punten in de volgende wedstrijden. 

Balk was het laatste toestel voor hen op deze wedstrijd. Elien (14,400) turnde een mooie balk 
oefenig , maar had geen rekening gehouden met de grote stap in radslag en handstand wat haar 
een extra punt aftrek opleverde (opgenomen in extra foutentabel). Milina (7,600) turnde helemaal 
geen mooie balkoefening . Ze was nog boos op zichzelf en heeft daardoor ook niet mooi groot 
geturnd.

Nelle (3,00) heeft zeer geconcentreerd geturnd, maar balk is momenteel nog niet haar favoriete 
toestel. We zien wel nog extra vooruitgang mogelijk , want als de radslag lukt dan zou de volgende 
wedstrijd de moeilijkheidswaarde van de oefening nog wat extra omhoog kunnen. De huidige 
penalty van 7 punten kan lager worden.  

In het eind klassement werd Elien (62,525) 6e wat mooi is natuurlijk, Milina (51,700) werd 24e 
en Nelle (29,275) werd 61e op 67 deelnemers. Voor elk van hen zal dit waarschijnlijk nog progressie 
mogelijk in de volgende wedstrijden.

Dirk
3e  Proviniciale voorronde  Miniemen 2B
Voor Anne-Sophie , Karlien (Jury) en mezelf (coach) was het vroeg opstaan want de opwarming 

startte om 8u30 in Moorslede (het verre West-Vlaanderen).  Zelf was ik chauffeur van diens en had 
ik blijkbaar het uur van de wekker wel gezet, maar was de  wekker vergeten aan te zetten. Ik werd 
dan ook door de telefoon van Karlien gewekt met de vraag of ik al onderweg was. Ondanks deze 
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vertraging waren we tijdig in Moorslede en kon Anne-Sophie nog de volledige opwarming turnen.
Dit seizoen was mentaal erg zwaar voor AS. Wegens kwetsuren kon ze niet steeds volop door-

trainen en in het B-niveau is dit ook onmiddellijk merkbaar. Zelf heeft ze het heel moeilijk gehad met 
de resultaten van  de vorige wedstrijden en wou ze ook niet echt deelnemen aan deze wedstrijd. Als 
coach vonden we niet deelnemen een foute keuzen en hebben hier niet aan toegegeven.

Brug was het eerste toestel waar AS (4,300) alvast met een goed gevoel gestart was aan de 
wedstrijd. De jury was streng en heeft niet alle geturnde elementen laten meetellen in de 
moeilijkheidswaarde , maar voor AS was het een overwinning voor haar zelf en dat was het 
belangrijkste.

Aan het 2de toestel, balk, heeft AS (6,750) het goede gevoel van brug kunnen doorzetten en 
turnde haar beste balk oefening van dit seizoen. Ze had nog de mogelijkheid op 2 extra punten want 
die heeft ze verloren met 2 keer te vallen (opsprong en rondat). 

Ook aan de grond heeft AS (9,200) het beste resultaat van dit seizoen geturnd . Dit was een 
mooie oefening waar ook in de moeilijkheidswaarde en uitvoering nog wat extra punten te 
verdienen waren. 

Sprong was vandaag het minst goede toestel voor AS (9,950). Na de 1ste sprong, overslag, die 
niet goed was, twijfelde ik om in de 2de sprong de moeilijkere halve draai-in halve draai-uit te laten 
springen. Na overleg met AS heeft zij mij overtuigd om er voor te gaan en voor de moeilijkere 
sprong te kiezen . Dit met succes want ze verdiende 0.65 punt extra .

Met een eindresultaat van 30,200 mag Anne-Sophie zeer tevreden zijn met deze wedstrijd. Ik zag  
ook aan haar dat ze blij was met het resultaat. Dit positief gevoel had ze dan ook zeer erg nodig en 
we waren allen blij dat er werd deelgenomen.

Dirk  

Birthe Dehertoghe (Miniemen 1B) , Anne-Sophie Vounckx (Miniemen 2B) en Linde 
Neuhard (Miniemen 2C)

Eerst het spijtige nieuws: voor Linde waren er helaas geen wedstrijden dit jaar, aangezien ze met 
een overbelastingsblessure aan de pols kampte. Doordat alle C-wedstrijden zo snel op elkaar 
volgden, kreeg ze niet de tijd om hiervan te genezen. Ondertussen is de pols al heel wat beter en is 
ze terug aan het trainen. Wij hopen natuurlijk om 
haar volgend jaar terug op de wedstrijden te zien 
staan!

Op 16 januari stond voor Anne-Sophie en 
Birthe de eerste provinciale voorronde op het 
programma. Beide meisjes hadden vorig jaar niet 
aan de wedstrijden kunnen deelnemen wegens 
kwetsuren. Het was dus terug wat onwennig om 
op de wedstrijdvloer te staan en ze hadden 
behoorlijk wat last van zenuwen. Die zenuwen 
waren vooral terug te zien in Birthe haar 
balkoefening, ze turnde wat onzeker en stond niet 
stabiel genoeg op de balk. Gelukkig heeft ze zich 
later goed herpakt en liet ze op de andere 3 
toestellen wel een mooie oefening zien. Het 
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leverde haar een 15de plaats op 
in het open klassement.

Voor Anne-Sophie verliep de 
wedstrijd wat minder vlot, haar 
zelfvertrouwen was wat zoek en 
dat resulteerde in een 
ondermaatse balkoefening en 
twee 0-sprongen. De andere 2 
toestellen turnde ze wel 
behoorlijk, dus we konden als 
trainers alleen maar hopen dat ze 
hier veel uit zou leren voor de 
komende wedstrijden.

De volgende wedstrijd voor 
deze meisjes was de belangrijkste. De provinciale voorronde Vlaams-Brabant in Leuven op 30 en 31 
januari! In de opwarming bleek al snel dat ze heel wat meer ontspannen waren dan op de vorige 
wedstrijd. Anne-Sophie toonde een enorme vooruitgang. Deze keer sprong ze wel over de pegasus 
zoals het hoorde en turnde ook aan de andere toestellen behoorlijke oefeningen. Enkel van de balk 
werd nog wat te veel gevallen en op haar grond heeft ze wat punten laten liggen door een reeks niet 
door te turnen. Ze werd 4de van Vlaams-Brabant en 22ste in het open klassement.

Birthe moest aan balk beginnen, niet meteen haar sterkste toestel. Ondanks dat ze haar flikje niet 
durfde, liet ze voor de rest toch een mooie oefening zien. Nadat het ergste toestel voorbij was, ging 
het allemaal zeer vlot. Aan de grond toonde ze een prachtige grondoefening waar maar weinig op 
aan te merken viel. Ook op sprong en brug haalde ze het beste in zichzelf naar boven. Deze mooie 
prestatie werd beloond, Birthe werd provinciaal kampioene Vlaams-Brabant en behaalde een 
knappe 4de plaats in het open klassement!!!

Proficiat meisjes!

De laatste wedstrijd vond plaats op 20 februari te Moorslede. Birthe had de pech om een week 
voor de wedstrijd een kwetsure op te lopen en kon er helaas niet bij zijn. Gelukkig is ze ondertussen 
alweer genezen en terug volop aan het trainen.
Anne-Sophie was wel van de partij. Ze klom nog een trapje hoger en turnde haar beste wedstrijd 
van het seizoen. Ze toonde aan elk toestel dat ze nog beter kon dan dat ze tot nu toe al had laten 
zien. Ze sprong met vertrouwen over de pegasus, toonde een behoorlijke brugoefening, stond veel 
stabieler op de balk en turnde al haar reeksen vlot door aan de grond. Met een mooie 20ste plaats 
was dit een goede afsluiter van het seizoen.

Birthe behaalde haar selectie voor het Vlaams Kampioenschap dat zal doorgaan op 24 en 25 april. 
We wensen haar veel succes!
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Milina Hubin

Milina is de jongste van alle turnsters in haar categorie Benjamins 1B, aangezien ze jarig is op 31 
december. Zij scheelt dus met sommige gymnasten bijna een jaar, maar toch kan je dit aan haar 
prestaties niet merken.

Op haar eerste wedstrijd was het nog wat wennen en wat zelfvertrouwen winnen. Door de nodige 
zenuwen viel ze jammer genoeg van de balk en haar brug had een iets lagere startwaarde aangezien 
ze nog niet al haar delen perfect kon. Toch stond ze er, en behaalde ze een mooie 24e plaats in het 
open klassement (51,700 punten). Als je weet dat er 67 deelnemers waren, is dat zeker een mooie 
prestatie.

Maar Milina wist van zichzelf dat ze nog beter kon. Ze bleef flink doortrainen om die moeilijke 
delen in de oefeningen te krijgen. 

Dit lukte en ze was er helemaal klaar voor op de 2e provinciale voorronde. Vooral voor eigen 
publiek op de PV in Leuven, wilde ze tonen wat ze waard is. En dat deed ze want daar behaalde ze 
een bronzen medaille binnen het gesloten klassement voor Vlaams-Brabant. In het open klassement 
werd ze zelfs 14e met 60,217 punten. Een prestatie om trots op te zijn.

Op de 3e wedstrijd hoopte ze haar sterke prestatie te kunnen herhalen. Ze begon inderdaad nog 
sterker aan haar matoefening en haar sprong dan in Leuven. Maar aan de brug ging het mis. Door 2 
vallen verloor ze daar heel wat punten. De teleurstelling was groot en die was nog aanwezig tijdens 
haar oefening aan de balk. Desondanks eindigde ze toch nog op de 21e plaats met 58,633.

Milina behaalde zo haar selectie voor het Vlaams Kampioenschap waar we allemaal naar 
uitkijken. Ze zal daar ongetwijfeld weer haar beste beentje voorzetten!

Eva De Geest

Katoo De Wael

Katoo kon maar op 2 wedstrijden aanwezig zijn. Maar dan had ze de pech om de 1e wedstrijd 
ziek te vallen. Gelukkig was ze net op tijd genezen voor de PV in Leuven. Ondanks meerdere 
gemiste trainingen en het feit dat ze nog niet helemaal op krachten was, stond ze er en wilde ze een 
mooi resultaat behalen.

Aan de sprong liep het jammer genoeg mis, 
want ze had een 0-sprong waardoor ze natuurlijk 
een hele hoop punten verloor.

Die moeilijke kip wil ook nog net niet lukken 
aan de brug, en op de balk blijft het toch zo 
moeilijk om niet te vallen!  Maar dat 
demotiveerde Katoo zeker niet. Ze deed haar best 
en eindigde op een 19e plaats voor Vlaams-
Brabant met 29,075 punten. Zonder die 0-sprong 
had ze ongetwijfeld veel hoger geëindigd in het 
klassement, maar ook met die tegenslag bleef ze 
er toch voor gaan.

Op training blijft ze gemotiveerd om die 
moeilijke delen toch onder de knie te krijgen. We 
kijken dus uit naar de wedstrijden volgend jaar! 

Eva De Geest

BATAVUS

KOGA MIYATA
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BROMPTON

BIRDY

KILDEMOES

WANDERER

Martelarenlaan 201, Kessel-Lo
www.fietsenkoen.be
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Provinciale voorrondes C-niveau juniores en seniores 
Provinciale voorronde Heusden-Zolder

Onze eerste provinciale wedstrijd C-niveau vond plaats in Heusden-Zolder. Het had de dagen 
voordien al tamelijk veel gesneeuwd en om met niet al te veel wagens te rijden, had ik uitzonderlijk 
gevraagd of onze juniores en seniores op hetzelfde tijdstip mochten turnen. Dit werd gelukkig 
oogluikend toegestaan, zodat iedereen samen wedstrijd had. Domino turnde wel in de categorie 
juniores, terwijl Ellen, Siggi en Marte bij de seniores turnden. Ellen en Siggi hebben jammer genoeg 
nog voor de wedstrijd begon moeten forfait geven, wegens kwesturen. Jammer, want ze waren allebei 
zeker klaar om een mooi seizoen af te werken.

Zowel Domino als Marte begonnen ieder aan de vloer. Marte turnde een heel mooie vloeroefening 
en ook Domino, die toch ook nog flink wat last had van haar knieën, liet een mooie oefening zien. 
Ook de drie andere toestellen liepen vlot en brachten mooie resultaten op. Domino eindigde 25e op 
46 deelnemers met een totaal van 42,650 punten en Marte kwam op de 32e plaats van de 45 terecht 
met een totaal van 46,26 punten.

Provinciale voorronde Oud-Turnhout : 2 bronzen medailles!

Op zondag 24 januari moesten we veel vroeger uit de veren dan bij de vorige wedstrijd! Iedereen 
had de ochtendsessie deze keer. En Oud-Turnhout is niet bij de deur. De druk lag deze keer ook iets 
hoger, want er kon gestreden worden om podiumplaatsen, aangezien het de voorronde voor Vlaams-

Provinciale voorronde B-niveau benjamins II te Leuven

Zondagochtend was ik trainster 'ad interim' voor Line Ven. Spannend, want een turnster coachen 
waar je normaal niet veel training aan geeft, kan altijd voor verrassingen zorgen. Maar ik had me 
gelukkig vooraf wat gebriefd bij haar trainers!

Om 9u begon al meteen de wedstrijd, omwille van het ingekorte opwarmingssysteem. Line begon 
aan de brug en mocht meteen de spits afbijten. Ze bracht een mooie oefening, weliswaar met een 
aantal stops. Daarna was de balk aan de beurt. Dit begon zeer goed met een heel mooie opsprong. 
Ook de acrobatische elementen gingen zeer vlot. Alleen jammer dat de gymnastische sprongen de 
mist ingingen, Line viel er dan ook 2x mee af. Maar gelukkig vielen de punten heel goed mee!

Toen kwam haar gevreesde toestel, de vloer. Ik was 
vooraf al verwittigd dat het hier niet zo vlot zou 
verlopen… En tijdens de opwarming zag ik waarom, er 
waren niet veel reeksen die wilden lukken. Maar met wat 
peptalk en (hopelijk toch) goeie raad, heeft Line er toch 
het maximum kunnen uithalen. Geen enkele val en een 
mooie afwerking! En welverdiende punten! In principe 
kon er niet veel meer fout gaan, van de sprong waren we 
vrij zeker. Maar toch altijd opletten, want je weet maar 
nooit. Gelukkig verliepen haar twee sprongen vlekkeloos. 

Daarna was het nog spannend afwachten op het 
eindresultaat. Ik was dan ook dolgelukkig toen ik voor de 
3e keer dit weekend een gouden medaille rond de hals 
van een eigen turnster mocht hangen! Dikke proficiat 
Line!
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Brabant was. Eva Gielens was ook paraat om als tweede coach mee te gaan. Aangezien 3 van de 5 
turnsters nog steeds gekwetst waren, richtten we uiteraard alle 
hoop op Domino en Marte! Allebei gaven ze het beste van 
zichzelf en behaalden dan ook een mooie resultaat.

Groot was onze vreugde toen zowel Domino als Marte een 
verdiende bronzen medaille behaalden, respectievelijk met 46,25 
en 47,06 punten. Proficiat!

Provinciale voorronde Nieuwkerken Waas

De laatste provinciale wedstrijd voor het C-niveau vond plaats 
in Nieuwkerken Waas, alweer niet bij de deur. Deze keer hadden 
de seniores (Marte) wedstrijd in de namiddag, terwijl de juniores 
(Domino en Lies) al in de voormiddag mochten aantreden. 
Aangezien Dirk deze keer niet moest jureren, nam hij de 
ochtendsessie voor zijn rekening.

Ik ben met Marte en haar supportersclub tegen de middag 
naar het Waasland gereden. Door de schuld van een niet-
geplande file, kwamen we een half uur te laat toe. De opwarming 

was dus al begonnen. Maar gelukkig kon Marte nog invallen bij de balk en heeft ze toch nog aan 3 
toestellen kunnen opwarmen. De wedstrijd begon ze aan de vloer. Ze mocht de spits bij de seniores 
afbijten en deed dat met veel overtuiging! Een heel mooie vloeroefening! Aan de sprong ging het ook 
vrij vlot. Bij de brug- en balkoefening weten we dat er nog een aantal delen zouden moeten 
bijkunnen, maar daar werken we nog aan. Kortom, Marte heeft een mooi wedstrijdseizoen geturnd, 
ze behaalde op deze laatste voorronde 48,100 punten! Zeker zo verder doen, want het gaat in 
stijgende lijn.

Sandra.
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Nelle Vandermeulen Provinciäle voorronde 3
 
Nelle wist op voorhand dat het moeilijk zou zijn om in het B-niveau een goede plaats te behalen in 

het klassement. Bij de Benjamins is er geen C-niveau, dus was de doelstelling voor haar om zichzelf 
elke wedstrijd te verbeteren. De motivatie was er alleszins.  

De laatste PV was ze echt extra gemotiveerd om voor zichzelf een goed resultaat te behalen. Haar 
matoefening ging goed. De delen die ze moest kunnen deed ze, en afwerking was ook veel beter dan 
op de andere wedstrijden. Goed begonnen, half gewonnen dachten we. Maar aan de sprong liep het 
mis. Ze struikelde tijdens haar aanloop en kon niet meer naast de plank lopen. Een 0-sprong dus. De 
teleurstelling was groot en ze kon even de traantjes niet bedwingen.

Toch heeft ze, na een paar bemoedigende woorden, haar herpakt en werkte ze nog een goede 
brug- en balkoefening af. Ook al lukte er een paar delen niet op de balk, die ze op training wel 
gedaan had. Heel jammer! Daardoor eindigde ze haar wedstrijdseizoen 
met toch wel een beetje een dubbel gevoel. Maar Nelle is een 
doorzettertje en blijft haar best doen om in het B-niveau te kunnen 
blijven turnen. We wensen haar daar nog heel veel succes mee!

Dirk
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Brabant was. Eva Gielens was ook paraat om als tweede coach mee te gaan. Aangezien 3 van de 5 
turnsters nog steeds gekwetst waren, richtten we uiteraard alle 
hoop op Domino en Marte! Allebei gaven ze het beste van 
zichzelf en behaalden dan ook een mooie resultaat.

Groot was onze vreugde toen zowel Domino als Marte een 
verdiende bronzen medaille behaalden, respectievelijk met 46,25 
en 47,06 punten. Proficiat!

Provinciale voorronde Nieuwkerken Waas

De laatste provinciale wedstrijd voor het C-niveau vond plaats 
in Nieuwkerken Waas, alweer niet bij de deur. Deze keer hadden 
de seniores (Marte) wedstrijd in de namiddag, terwijl de juniores 
(Domino en Lies) al in de voormiddag mochten aantreden. 
Aangezien Dirk deze keer niet moest jureren, nam hij de 
ochtendsessie voor zijn rekening.

Ik ben met Marte en haar supportersclub tegen de middag 
naar het Waasland gereden. Door de schuld van een niet-
geplande file, kwamen we een half uur te laat toe. De opwarming 

was dus al begonnen. Maar gelukkig kon Marte nog invallen bij de balk en heeft ze toch nog aan 3 
toestellen kunnen opwarmen. De wedstrijd begon ze aan de vloer. Ze mocht de spits bij de seniores 
afbijten en deed dat met veel overtuiging! Een heel mooie vloeroefening! Aan de sprong ging het ook 
vrij vlot. Bij de brug- en balkoefening weten we dat er nog een aantal delen zouden moeten 
bijkunnen, maar daar werken we nog aan. Kortom, Marte heeft een mooi wedstrijdseizoen geturnd, 
ze behaalde op deze laatste voorronde 48,100 punten! Zeker zo verder doen, want het gaat in 
stijgende lijn.

Sandra.
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Nelle Vandermeulen Provinciäle voorronde 3
 
Nelle wist op voorhand dat het moeilijk zou zijn om in het B-niveau een goede plaats te behalen in 

het klassement. Bij de Benjamins is er geen C-niveau, dus was de doelstelling voor haar om zichzelf 
elke wedstrijd te verbeteren. De motivatie was er alleszins.  

De laatste PV was ze echt extra gemotiveerd om voor zichzelf een goed resultaat te behalen. Haar 
matoefening ging goed. De delen die ze moest kunnen deed ze, en afwerking was ook veel beter dan 
op de andere wedstrijden. Goed begonnen, half gewonnen dachten we. Maar aan de sprong liep het 
mis. Ze struikelde tijdens haar aanloop en kon niet meer naast de plank lopen. Een 0-sprong dus. De 
teleurstelling was groot en ze kon even de traantjes niet bedwingen.

Toch heeft ze, na een paar bemoedigende woorden, haar herpakt en werkte ze nog een goede 
brug- en balkoefening af. Ook al lukte er een paar delen niet op de balk, die ze op training wel 
gedaan had. Heel jammer! Daardoor eindigde ze haar wedstrijdseizoen 
met toch wel een beetje een dubbel gevoel. Maar Nelle is een 
doorzettertje en blijft haar best doen om in het B-niveau te kunnen 
blijven turnen. We wensen haar daar nog heel veel succes mee!

Dirk
 



20 Uitslag clubkampioenschap AGD 21Uitslag clubkampioenschap AGH+trampoline

naam totaal plaats

Catry Zoe 14,60 1
Jacoba Stevens 14,50 2

Janssens Aster 9,90 3

Tom De Boeck 14,50 1

Tycho Hoydonkx 13,90 2

Bo Pollers 13,40 1

Stien Boey 12,10 2

Teun Vandermeulen 9,70 1

Sebastiaan François 48,00 1

Trampoline

nr naam totaal Plaats

2 Van Acker Emma 36,20 1

1 Vanden Auweele Emma 30,00 2

nr naam totaal Plaats

3 Neuhard Linde 44,50 1

nr naam totaal Plaats

4 Lammens Domino 44,80 1

nr naam totaal Plaats

7 D'Haese Sigrid 54,80 1

8 Caers Ellen 51,00 2

9 Vandormael Marte 48,40 3

nr naam totaal Plaats

10 Dehertoghe Birthe 55,10 1

nr naam totaal Plaats

11 Vounckx Anne-Sophie 31,70 1

nr naam totaal Plaats

12 Vekemans Elien 69,15 1

15 Hubin Milina 50,75 2

14 De Wael Katoo 42,53 3

13 Vandermeulen Nelle 33,45 4

nr naam totaal Plaats

16 Ven Line 61,30 1

nr naam totaal Plaats

17 Geraerts Kaat 62,63 1

Meisjes Pupillen 1

Meisjes Benjamins 2B

Meisjes Precompetitie

Meisjes Miniemen 2C

Meisjes Juniores C

Meisjes Benjamins 1B

Meisjes Miniemen 2B

Meisjes Seniores C

Meisjes Miniemen 1B

nr naam totaal plaats

20 Senne De Lille 60,50 1

nr naam totaal plaats

21 Cody Christ 71,75 1

nr naam totaal plaats

22 Lucas Stout 84,75 1

23 Stijn De Blanck 84,00 2

Jongens Miniemen

Jongens Benjamins

Jongens Pupillen 1 I

nr naam totaal plaats

24 Wout Hardeel 93,20 1

25 Thibeau Strauven 83,10 2

26 Viktor Marchand 69,60 3

27 Oscar Vanden Auweele 58,40 4

29 Tuur Vangrimde 56,10 5

Jongens Prepupillen
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22 Uitslag clubkampioenschap Acrogym 23Rugschool

Vanuit de rugschool publiceren we graag een artikel uit het Nieuwsblad, dat heel mooi omschrijft 
hoe belangrijk beweging is voor het vermijden van rugpijn of het beperken van de gevolgen ervan. 
Veel leesplezier!

Bijna iedereen heeft rugpijn 
* zaterdag 14 maart 2009
* Auteur: Emilie Lachaert, foto's Pol De Wilde 

Tachtig procent van de Belgen krijgt ooit te maken met rugpijn. 
En bijna twaalf procent van het ziekteverzuim van 28 dagen of langer is het gevolg van rugklachten. 
Reden genoeg om op zoek te gaan naar oorzaken, behandelingen en de rol van preventie. Dr. Stefaan 
Poriau, diensthoofd revalidatie in de rug- en nekkliniek van het AZ Alma in Sijsele, geeft uitleg. 

Wat zijn de oorzaken van rugpijn? 

Dr. Stefaan Poriau: 'Bij ongeveer 85 procent van de rugklachten wordt geen definitieve diagnose 
gesteld en wordt de patiënt symptomatisch behandeld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
acute en chronische pijn. Bij acute rugpijn zijn er twee grote oorzaken: problemen ter hoogte van de 
wervelkolom en problemen in de spieren en ligamenten. In de wervelkolom kunnen allerlei problemen 
ontstaan. Tussen de wervels heb je telkens een tussenwervelschijf of discus en bij elke ruimte 
daartussen verlaat aan beide zijden een zenuw het ruggenmergkanaal. Bekendst is de hernia: een 
scheur in de discus, waardoor discusmateriaal gaat uitpuilen en in contact komt met een zenuw.' 

'Bij chronische rugpijn speelt, naast het medische aspect, ook het psychosociale aspect een 
belangrijke rol. Het risico op een aanslepend rugprobleem wordt in de hand gewerkt door het 
catastroferen van de situatie. Mensen vermijden beweging uit angst voor pijn, zijn geneigd tot een 
sombere stemming en verwachten dat passieve behandelingen beter helpen dan actieve (zoals 
oefeningen). Ook problematisch is dat incentives voor werkhervatting ontbreken: het is soms 
voordeliger om thuis te blijven, dan om weer te gaan werken.' 

Welke onderzoeken doet een arts? 

'Eerst gaan we de voorgeschiedenis na. De arts controleert of het gaat om een ontsteking of een 
'degeneratieve' klacht, die onomkeerbare veranderingen met zich meebrengt. Belangrijke vraag is 
wanneer de patiënt last heeft van rugpijn. Als de pijn 's nachts optreedt, duidt dat vaak op een 
ontsteking, een reumatisch probleem. Bij een degeneratieve klacht heb je bijvoorbeeld last als je veel 
gewerkt hebt. Naast het type evalueert de arts ook de ernst van de klacht. Een tweede stap is een 
radiologisch onderzoek. Bij een klacht zonder uitstralingspijn gebeurt een radiografie. Als er 
uitstralingspijn is, gebeurt een CT-scan of NMR. Hiermee wordt de medische diagnose verfijnd.' 

Wat zijn de behandelingen? 

'Tot een tiental jaar geleden werd aan patiënten met rugklachten aangeraden te rusten. Patiënten 
werden geïmmobiliseerd in een korset. Sinds 1999 is het besef gegroeid dat patiënten zelf een korset 
moeten opbouwen aan de hand van oefeningen die rug- en buikspieren verstevigen. Uit studies blijkt 
dat de multidisciplinaire aanpak van rugpijn het meest succesvol is. Informeren van de patiënt, 
oefeningen om spieren te verstevigen, fysieke conditionering, ergonomie, hef- en tiltechnieken, 
psychologische begeleiding en pijnbehandeling: het maakt allemaal deel uit van de behandeling. Over 
alternatieve behandelingswijzen als osteopathie en accupunctuur is er weinig wetenschappelijk bewijs. 
Ook chirurgie scoort niet altijd goed qua resultaat. Er wordt te veel geopereerd in België.' 

Final Score Plaats
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Stijn Nagels
17,85 1
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Flo Witters
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Mart Duerinck
19,10 1
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Tine Mommen
18,00 2
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Stefan Decuyper
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Nel de Graaff
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16,75 2

Elia Van Looy
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C-niveau senioren duo
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Karlien Beullens

Els Vanacker
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Hana Geurts
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Nr Final Score Plaats

BG2 Luna Geens 9,05 1

BG3 Lisa Van Pee 8,90 2

BG1 Astrid Vanderroost 8,65 3

Beginners 2

Nr Final Score Plaats

BG3 Louise Cuypers 8,75 1

BG1 Sine Enis 8,45 2

BG2 Robine Van Den Bosch 8,25 3

Beginners 1



22 Uitslag clubkampioenschap Acrogym 23Rugschool

Vanuit de rugschool publiceren we graag een artikel uit het Nieuwsblad, dat heel mooi omschrijft 
hoe belangrijk beweging is voor het vermijden van rugpijn of het beperken van de gevolgen ervan. 
Veel leesplezier!

Bijna iedereen heeft rugpijn 
* zaterdag 14 maart 2009
* Auteur: Emilie Lachaert, foto's Pol De Wilde 

Tachtig procent van de Belgen krijgt ooit te maken met rugpijn. 
En bijna twaalf procent van het ziekteverzuim van 28 dagen of langer is het gevolg van rugklachten. 
Reden genoeg om op zoek te gaan naar oorzaken, behandelingen en de rol van preventie. Dr. Stefaan 
Poriau, diensthoofd revalidatie in de rug- en nekkliniek van het AZ Alma in Sijsele, geeft uitleg. 

Wat zijn de oorzaken van rugpijn? 

Dr. Stefaan Poriau: 'Bij ongeveer 85 procent van de rugklachten wordt geen definitieve diagnose 
gesteld en wordt de patiënt symptomatisch behandeld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
acute en chronische pijn. Bij acute rugpijn zijn er twee grote oorzaken: problemen ter hoogte van de 
wervelkolom en problemen in de spieren en ligamenten. In de wervelkolom kunnen allerlei problemen 
ontstaan. Tussen de wervels heb je telkens een tussenwervelschijf of discus en bij elke ruimte 
daartussen verlaat aan beide zijden een zenuw het ruggenmergkanaal. Bekendst is de hernia: een 
scheur in de discus, waardoor discusmateriaal gaat uitpuilen en in contact komt met een zenuw.' 

'Bij chronische rugpijn speelt, naast het medische aspect, ook het psychosociale aspect een 
belangrijke rol. Het risico op een aanslepend rugprobleem wordt in de hand gewerkt door het 
catastroferen van de situatie. Mensen vermijden beweging uit angst voor pijn, zijn geneigd tot een 
sombere stemming en verwachten dat passieve behandelingen beter helpen dan actieve (zoals 
oefeningen). Ook problematisch is dat incentives voor werkhervatting ontbreken: het is soms 
voordeliger om thuis te blijven, dan om weer te gaan werken.' 

Welke onderzoeken doet een arts? 

'Eerst gaan we de voorgeschiedenis na. De arts controleert of het gaat om een ontsteking of een 
'degeneratieve' klacht, die onomkeerbare veranderingen met zich meebrengt. Belangrijke vraag is 
wanneer de patiënt last heeft van rugpijn. Als de pijn 's nachts optreedt, duidt dat vaak op een 
ontsteking, een reumatisch probleem. Bij een degeneratieve klacht heb je bijvoorbeeld last als je veel 
gewerkt hebt. Naast het type evalueert de arts ook de ernst van de klacht. Een tweede stap is een 
radiologisch onderzoek. Bij een klacht zonder uitstralingspijn gebeurt een radiografie. Als er 
uitstralingspijn is, gebeurt een CT-scan of NMR. Hiermee wordt de medische diagnose verfijnd.' 

Wat zijn de behandelingen? 

'Tot een tiental jaar geleden werd aan patiënten met rugklachten aangeraden te rusten. Patiënten 
werden geïmmobiliseerd in een korset. Sinds 1999 is het besef gegroeid dat patiënten zelf een korset 
moeten opbouwen aan de hand van oefeningen die rug- en buikspieren verstevigen. Uit studies blijkt 
dat de multidisciplinaire aanpak van rugpijn het meest succesvol is. Informeren van de patiënt, 
oefeningen om spieren te verstevigen, fysieke conditionering, ergonomie, hef- en tiltechnieken, 
psychologische begeleiding en pijnbehandeling: het maakt allemaal deel uit van de behandeling. Over 
alternatieve behandelingswijzen als osteopathie en accupunctuur is er weinig wetenschappelijk bewijs. 
Ook chirurgie scoort niet altijd goed qua resultaat. Er wordt te veel geopereerd in België.' 

Final Score Plaats

Shana Detrez

Stijn Nagels
17,85 1

Final Score Plaats

Flo Witters

Esther Verbeeck

Mart Duerinck
19,10 1

Lene Theunis

Lien Devarwaere

Tine Mommen
18,00 2

Final Score Plaats

Maarte Bosmans

Stefan Decuyper
14,95 1

Final Score Plaats

Elisa Van de Perren

Nel de Graaff

Vicky Chan

17,20 1

Nele Bueken

Fien de Graaff

Lara Nagels

16,75 2

Elia Van Looy

Amber Parada Delgado

Nele Dewit
14,65 3

C-niveau junioren groep

B-niveau groep

C-niveau senioren duo

B-niveau duo

Final Score Plaats

Pippa Van Wichelen

Karlien Beullens

Els Vanacker
9,950 1

Recre@acro groep

Final Score Plaats

Hana Geurts

Renka Elewaut

Cleo Nilis
10,70 1

I-niveau 1 groep

Nr Final Score Plaats

BG2 Luna Geens 9,05 1

BG3 Lisa Van Pee 8,90 2

BG1 Astrid Vanderroost 8,65 3

Beginners 2

Nr Final Score Plaats

BG3 Louise Cuypers 8,75 1

BG1 Sine Enis 8,45 2

BG2 Robine Van Den Bosch 8,25 3

Beginners 1



24 BOS-kruiswoordraadsel

Gym
Turnfeest: zaterdag 8 en zondag 9 mei '10 in de Turnhal

Dans
dansoptreden : 16, 17 april 2010.

Voor iedereen! 
Tocht naar Scherpenheuvel; Zondag 2 mei 2010.
Vertrek om 05 uur aan Blauwput kerk.

Volleybal
1 mei Vriendschappelijk Tornooitje

Data

Horizontaal Verticaal

1. ondersteboven op mijn handen sta ik in... 2. afkorting voor Artistieke Gymnastiek Heren
4. hier kan je piramides maken met meerdere 3. om de buikspieren te trainen

mensen 5. ander woord voor turnen
7. dit dragen de meisjes om te turnen 6. dit doen we vooraleer we echt beginnen te 
8. hiervoor heb je veel armspieren nodig turnen
10. dit kunnen lenige mensen heel gemakkelijk 7. op 8 en 9 mei gaat dit jaar het ... door
11. in de trampoline maak ik een ... 9. op dit toestel heb je veel evenwicht nodig
12. na een rondat komt vaak een ...
13. afkorting voor Artistieke Gymnastiek 

Dames


