
 

 

 

 

Opstart turnseizoen met richtlijnen 
We kijken enorm uit naar de start van het nieuwe turnseizoen. We verwelkomen graag al 

onze gymnasten terug in de week van 7 september.  

OPGELET: er zijn wel belangrijke richtlijnen inzake corona die strikt gevolgd moeten te 

worden: 

• Nieuwe in- en uitgang: via de branddeur 

langs de rechterkant van het gebouw. 

• Geen kleedkamers: kom in turnkledij en 

breng geen waardevolle voorwerpen 

mee.  

• Mondmaskers verplicht: voor gymnasten > 

12 jaar en ouders die het gebouw 

betreden. Het sporten zelf gebeurt zonder 

mondmaskers.  

• Ouders niet toegelaten: in de gangen en 

de turnzaal. Wel in de inkomhal en de Looyerij.  

 

Nieuw logo 
Met veel trots stellen we ons nieuw logo voor. Uit de vele inzendingen haalden we inspiratie 

en kwamen zo tot een gloednieuw ontwerp waarin we ons hart voor de gymnastiek, maar 

ook voor elkaar duidelijk naar voor brengen.  

Binnenkort ontvangen jullie meer informatie over onze nieuwe clubkledij. Want bij een 

nieuw logo horen ook een nieuwe huisstijl en nieuwe clubkleuren. 

 

Ontbijtfestijn 

Op zondag 15 november organiseren we ons eerste ontbijtfestijn. De opbrengsten gaan 

naar nieuw klein spel- en oefenmateriaal voor de recreagroepen. Hopelijk mogen we  

rekenen op jullie steun om zoveel mogelijk ontbijtboxen te kunnen verkopen. Binnenkort 

meer info. 
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Sponsor in de kijker 
Enkele topbedrijven zullen ons ondersteunen om de goede werking van de club te 

garanderen. We zetten hen graag een voor een in de kijker en gaan van start met Comar 

Sport.  

Comar sport is met zijn 2 verdiepingen de oudste en grootste 

sportzaak in het centrum van Aalst. Hun doel is om zowel 

beginnende als gevorderde sporters een ruime waaier 

technische sportartikelen aan te bieden. Ze zijn gespecialiseerd 

in fitnesstoestellen, gevechtssporten, gymnastiek, ballet, 

running, zwemmen, petanque, darts en biljart, badminton, 

schaatsen en balsporten. Meer info kan je verkrijgen via de 

website of de winkel:  https://www.comarsport.be/ 

Onze gymnasten hebben heel het seizoen 15% korting op vertoon van hun geldige 

gymfed lidkaart. 

Gezocht: helpende handen 

Onze club draait met zo’n 800 leden zoals een klein bedrijf. Om dit te runnen, zijn we dan 

ook continu op zoek naar helpende handen om ons team te versterken.  

Zin om een handje toe te steken? Laat dan HIER je gegevens achter. 

Ook gymnasten zijn steeds welkom om mee te helpen! 

 

Terugblik turnkampen 
 

 

 

We kijken met heimwee terug naar 

de turnkampen van de 

zomervakantie. De gymnasten van 

de recreagroepen leerden er heel 

wat bij. We kijken er alvast naar uit 

om jullie terug te zien en nog meer bij 

te leren dit turnjaar! 

https://www.comarsport.be/
https://forms.gle/hhWCqyhwAPWkx4im8


 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

Terugblik turnstage competitie tumbling 
Onze competitiegroepen zijn alvast in topvorm begonnen aan het nieuwe turnseizoen. Zij 

trainden deze vakantie vol uit en sloten de vakantie af met een turnstage.  

In de week van 17 augustus hield onze competitiegroep tumbling zijn jaarlijkse stage. Door 

de Corona-beperkingen kon de Britse coach Mikey er niet bij zijn. Gelukkig is het 10koppige 

trainersteam meer dan ervaren genoeg om de gymnasten een schitterende stage te 

laten beleven!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benieuwd naar hun vooruitgang?  

Bekijk hier de aftermovie: 

https://www.facebook.com/KoninklijkeTurnkringAalst/videos/353203389156178 

 

Voltallige delegatie seizoen 20-21: 28 gymnasten 

 

https://www.facebook.com/KoninklijkeTurnkringAalst/videos/353203389156178


 

 

Terugblik turnstage competitie acro 
Onze acrogymnasten hadden stage tussen 22/8 en 30/8. Ze kregen niet alleen training 

van hun eigen top trainers, maar ook van deze externe toppers: 

• Elyne De Meyst - Trainster acrogym bij topsport België 

• Jorn De Laender - Ex-top tumbler & voormalig artiest bij Cirque du soleil 

 


