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 GymFlex  

 
Beste leden,  

Beste ouders, 

 
Het turnseizoen (en het schooljaar) loopt op zijn laatste benen.
We hebben het door de coronamaatregelen niet helemaal kunnen doormaken 
maar hebben er toch min of meer kunnen voor zorgen dat de turnactiviteiten op een redelijke wijze zijn kunnen 
doorgaan. Hiervoor heel veel dank aan iedereen (leden, ouders, trainers, bestuurders en medewerkers) om dit 
mogelijk te maken. 

Het geplande GyMania in maart laatstleden was wegens Corona
sterk dat, na 3 uitgestelde edities, GyMania volgend jaar op 18 en 19/03/2023 in sporthal De Nekker, zeker opnieuw 
zal kunnen georganiseerd worden.  We kijken er nu al naar uit.
 

 Laatste seizoenstraining voor de Recreagroepen op zondag 19 juni 2022
De turntrainingen voor alle recreagroepen, van kleuters tot en met senioren, worden voor dit seizoen 
zondag 19 juni eerstkomend. 

Voor de competitiegroepen zijn er bijkomende regelingen die door de betrokken trainers aan hun leden zal worden 
gecommuniceerd.  

In deze junimaand hopen we voor alle schoolgaande jongeren dat ze met de beste resultaten het schooljaar mogen 
beëindigen en van een heel leuke vakantie kunnen genieten.
 

 
Voor alle recreagroepen zal het nieuwe turnseizoen starten 
van last-minute-aanpassingen) 

De wedstrijdgroepen en demo starten p
trainingsschema dat door de betrokken trainers per discipline zal medegedeeld worden.
 

In bijlage bij deze nieuwsbrief bezorgen we al een aangepast en vernieuwd uurrooster R
nieuwe seizoen dat dus start vanaf 05/09/2022.
Belangrijkste wijziging daarin is het schrappen van trainingen in de zaal Lemmensstraat te Mechelen, maar 
bijkomende trainingen voor jeugdgroepen in de nieuwe turnzaal van de school GO! B
Cornelisstraat 2 te Mechelen: https://www.mechelen.be/go
Kijk dus goed na waar je groep volgend seizoen zal trainen.
 

 Inschrijvingen 2022
Alle inschrijvingen voor het nieuwe seizoen gebeuren online via de gebruikelijke link:
volgens volgend schema en timing in volgorde en

·         vanaf 01/07/2022: alle bestaande leden van huidig seizoen 2021
·         vanaf 15/07/2022: ook alle nieuwe leden van de tot 30/06/2022 online geregistreerde wachtlijst.
·         vanaf 01/08/2022: ook alle nieuwe leden
 

 Inschrijvingen 2022-2023 leden (PRE)COMPETITIEVE GROEPEN & DEMOTEAM
De inschrijvingen voor de leden van deze groepen zullen vanaf 01/07/2022 verlopen in overleg met de betrokken 
trainers per discipline. 
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GymFlex  –  Nieuwsbrief voor alle leden
11/06/2022 

Het turnseizoen (en het schooljaar) loopt op zijn laatste benen. 

We hebben het door de coronamaatregelen niet helemaal kunnen doormaken zoals we al vele jaren gewoon waren, 
maar hebben er toch min of meer kunnen voor zorgen dat de turnactiviteiten op een redelijke wijze zijn kunnen 
doorgaan. Hiervoor heel veel dank aan iedereen (leden, ouders, trainers, bestuurders en medewerkers) om dit 

Het geplande GyMania in maart laatstleden was wegens Corona-restricties nog niet mogelijk, maar we maken ons 
sterk dat, na 3 uitgestelde edities, GyMania volgend jaar op 18 en 19/03/2023 in sporthal De Nekker, zeker opnieuw 

rganiseerd worden.  We kijken er nu al naar uit. 

Laatste seizoenstraining voor de Recreagroepen op zondag 19 juni 2022
De turntrainingen voor alle recreagroepen, van kleuters tot en met senioren, worden voor dit seizoen 

Voor de competitiegroepen zijn er bijkomende regelingen die door de betrokken trainers aan hun leden zal worden 

In deze junimaand hopen we voor alle schoolgaande jongeren dat ze met de beste resultaten het schooljaar mogen 
n en van een heel leuke vakantie kunnen genieten. 

 Start turnseizoen 2022-2023 

Voor alle recreagroepen zal het nieuwe turnseizoen starten vanaf maandag 05 september 2022

De wedstrijdgroepen en demo starten principieel vanaf 01 augustus volgens een nog nader te bepalen 
trainingsschema dat door de betrokken trainers per discipline zal medegedeeld worden. 

 Uurrooster 2022-2023 

In bijlage bij deze nieuwsbrief bezorgen we al een aangepast en vernieuwd uurrooster RECREAGROEPEN voor het 
nieuwe seizoen dat dus start vanaf 05/09/2022. 

Belangrijkste wijziging daarin is het schrappen van trainingen in de zaal Lemmensstraat te Mechelen, maar 
bijkomende trainingen voor jeugdgroepen in de nieuwe turnzaal van de school GO! Basisschool “De Abeel”, Ivo 

https://www.mechelen.be/go-basisschool-de-abeel  

Kijk dus goed na waar je groep volgend seizoen zal trainen. 

Inschrijvingen 2022-2023 leden RECREAGROEPEN
Alle inschrijvingen voor het nieuwe seizoen gebeuren online via de gebruikelijke link: www.gymflex.be/inschrijven

in volgorde en beperkt tot maximale bezetting per groep: 

vanaf 01/07/2022: alle bestaande leden van huidig seizoen 2021-2022. 

vanaf 15/07/2022: ook alle nieuwe leden van de tot 30/06/2022 online geregistreerde wachtlijst.
ook alle nieuwe leden 

2023 leden (PRE)COMPETITIEVE GROEPEN & DEMOTEAM
De inschrijvingen voor de leden van deze groepen zullen vanaf 01/07/2022 verlopen in overleg met de betrokken 
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Nieuwsbrief voor alle leden 

zoals we al vele jaren gewoon waren, 
maar hebben er toch min of meer kunnen voor zorgen dat de turnactiviteiten op een redelijke wijze zijn kunnen 
doorgaan. Hiervoor heel veel dank aan iedereen (leden, ouders, trainers, bestuurders en medewerkers) om dit 

restricties nog niet mogelijk, maar we maken ons 
sterk dat, na 3 uitgestelde edities, GyMania volgend jaar op 18 en 19/03/2023 in sporthal De Nekker, zeker opnieuw 

Laatste seizoenstraining voor de Recreagroepen op zondag 19 juni 2022 

De turntrainingen voor alle recreagroepen, van kleuters tot en met senioren, worden voor dit seizoen afgesloten op 

Voor de competitiegroepen zijn er bijkomende regelingen die door de betrokken trainers aan hun leden zal worden 

In deze junimaand hopen we voor alle schoolgaande jongeren dat ze met de beste resultaten het schooljaar mogen 

vanaf maandag 05 september 2022 (onder voorbehoud 

rincipieel vanaf 01 augustus volgens een nog nader te bepalen 

ECREAGROEPEN voor het 

Belangrijkste wijziging daarin is het schrappen van trainingen in de zaal Lemmensstraat te Mechelen, maar 
asisschool “De Abeel”, Ivo 

2023 leden RECREAGROEPEN 

www.gymflex.be/inschrijven 
 

vanaf 15/07/2022: ook alle nieuwe leden van de tot 30/06/2022 online geregistreerde wachtlijst. 

2023 leden (PRE)COMPETITIEVE GROEPEN & DEMOTEAM 

De inschrijvingen voor de leden van deze groepen zullen vanaf 01/07/2022 verlopen in overleg met de betrokken 
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Informatie (groepsindeling, wedstrijdlicentie enz.) daarover wordt rechtstreeks door de trainers doorgegeven aan de 
clubadministratie, uiteraard ook na voorafgaand overleg met de betrokken leden en ouders.
Dit is geldig voor de volgende (Pre)Competitiegroepen:  DEMOT
TOESTELTURNEN  en  TOPSPORT 
 

 WE ZOEKEN NOG EXTRA GEMOTIVEERDE TRAINERS en/of HULPTRAINERS
Ondanks alle inspanningen van het bestuur en de technische coördinatie, blijft het ook voor onze club erg belangrij
om te blijven inzetten op een zo volledig mogelijk en goed opgeleid trainerskader.
Daarom zijn er voor het volgend seizoen opnieuw nog enkele vacatures open voor extra trainers (+18 jaar) en 
hulptrainers voor zowel recreatieve (vanaf kleuters) als compet
Opleiding en begeleiding (zowel intern als extern via de Vlaamse Trainersschool) wordt door de club ondersteund en 
gefinancierd. 

Al wie zich geroepen voert, of iemand kent, om GymFlex (van kleuters tot en met de wedstrijdgym) verder kwalita
te ondersteunen laat het ons weten via
technisch coördinator Gert Wuyten: 0496 520 716
Alvast hartelijk dank hiervoor. 
 

 EN NOG WAT (ook internationale) EXTRA GymFlex
Het DEMOTEAM van GymFlex behaalde tijdens de Maneblusserscup van 14 mei in de sporthal De Nekker een 
welverdiende 1ste plaats in de eindklassering van de B
Teams-Finale van de GymnastiekFederatie op 4 juni in de Topsporthal te Gent en zal, na de al te langdurige Corona
onderbreking, over enkele weken opnieuw INTERNATIONAAL actief zijn 
Adriatische kust, in het Italiaanse Riccione, tijdens het traditionele 15
We wensen hen heel veel succes en vooral ook veel zon en plezier toe in deze Italiaanse badplaats.
 
Maar ook de groep DAMES ACTIEF zal zich in het najaar internationaal laten opmerken in GRAN
26/11 tot 03/12/2022 deelnemen aan het Internationaal BLUME GYMFESTIVAL
 

 GymFlex stond nu ook op Belgische en Europese wedstrijdpodia !
Tijdens het Groot Belgisch Kampioenschap
verschillende Belgische kampioenen en podiumplaatsen

 2 NATIONALE KAMPIOENEN in
o Yarno Eylenbosch behaalde de Belgische tite
o terwijl Giel Vandeberg

 2 NATIONALE KAMPIOENEN in de 
o Lisse Van den Broeck
o Tina Van Assche, Belgische kampioen in

 2 PODIUMPLAATSEN in de discipline 
o Katie Plested-Karikas
o Tiani Belmans, 3de plaats in de kategorie B 18 jaar ALLROUND en ALLROUD OPEN

 
Van 26 tot 28/05/2022 namen 3 leden van GymFlex Buitengewoon Sportief eveneens deel aan de 
Belgium.  Sofie Claus behaalde de Gouden Medaille
eveneens Goud behaalde aan Rekstok, 
Zilveren medaille wist te behalen. Een stevige proficiat aan deze 3 gymnasten.
 

Tijdens het weekend van 4 en 5 juni laatstleden hadden in het Italiaanse Rimini de 
Tumbling, Trampoline en Dubbel-Minitrampoline plaats.
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(groepsindeling, wedstrijdlicentie enz.) daarover wordt rechtstreeks door de trainers doorgegeven aan de 
clubadministratie, uiteraard ook na voorafgaand overleg met de betrokken leden en ouders.
Dit is geldig voor de volgende (Pre)Competitiegroepen:  DEMOTEAM  -  GYMTOPIA-1 en -2  -  

WE ZOEKEN NOG EXTRA GEMOTIVEERDE TRAINERS en/of HULPTRAINERS
Ondanks alle inspanningen van het bestuur en de technische coördinatie, blijft het ook voor onze club erg belangrij
om te blijven inzetten op een zo volledig mogelijk en goed opgeleid trainerskader. 

Daarom zijn er voor het volgend seizoen opnieuw nog enkele vacatures open voor extra trainers (+18 jaar) en 
hulptrainers voor zowel recreatieve (vanaf kleuters) als competitieve groepen. 

Opleiding en begeleiding (zowel intern als extern via de Vlaamse Trainersschool) wordt door de club ondersteund en 

Al wie zich geroepen voert, of iemand kent, om GymFlex (van kleuters tot en met de wedstrijdgym) verder kwalita
te ondersteunen laat het ons weten via technischbestuur.gymflex@gmail.com of telefonisch aan de GymFlex 

0496 520 716 

EN NOG WAT (ook internationale) EXTRA GymFlex-
van GymFlex behaalde tijdens de Maneblusserscup van 14 mei in de sporthal De Nekker een 
plaats in de eindklassering van de B-kategorie, mocht hierdoor ook aantreden op de Be

Finale van de GymnastiekFederatie op 4 juni in de Topsporthal te Gent en zal, na de al te langdurige Corona
onderbreking, over enkele weken opnieuw INTERNATIONAAL actief zijn van 03 tot 08 juli eerstkomend

iaanse Riccione, tijdens het traditionele 15de FESTIVAL DEL SOLE. 

We wensen hen heel veel succes en vooral ook veel zon en plezier toe in deze Italiaanse badplaats.

zal zich in het najaar internationaal laten opmerken in GRAN
26/11 tot 03/12/2022 deelnemen aan het Internationaal BLUME GYMFESTIVAL 

GymFlex stond nu ook op Belgische en Europese wedstrijdpodia !
Groot Belgisch Kampioenschap van 28-29/05/2022 in de topsporthal Vlaanderen in Gent, l

kampioenen en podiumplaatsen: 
in de discipline Toestelturnen Jongens:   

behaalde de Belgische titel in de kategorie A 13-14 jaar, 

Giel Vandeberg hetzelfde deed in de kategorie A 17-18 jaar.  Een dikke proficiat aan be
in de discipline Tumbling Meisjes: 

Lisse Van den Broeck, Belgisch kampioen in de kategorie B 17 jaar ALLROUND en ALLROUND OPEN
Belgische kampioen in de kategorie B 19 jaar ALLROUD en ALLOUND OPEN

iscipline Tumbling Meisjes:  

Karikas, 2de plaats in de kategorie B 13 jaar ALLROUND en ALLROUND OPEN
plaats in de kategorie B 18 jaar ALLROUND en ALLROUD OPEN

Van 26 tot 28/05/2022 namen 3 leden van GymFlex Buitengewoon Sportief eveneens deel aan de 
Gouden Medaille aan Balk, Sprong en Grondoefening, terwijl 

 Sprong en Grondoefening en Quinten Devyver aan dezelfde toestellen de 
wist te behalen. Een stevige proficiat aan deze 3 gymnasten. 

Tijdens het weekend van 4 en 5 juni laatstleden hadden in het Italiaanse Rimini de Europese kampioenschappen 
Minitrampoline plaats. 
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(groepsindeling, wedstrijdlicentie enz.) daarover wordt rechtstreeks door de trainers doorgegeven aan de 
clubadministratie, uiteraard ook na voorafgaand overleg met de betrokken leden en ouders. 

  ACRO  -  TUMBLING  -  

WE ZOEKEN NOG EXTRA GEMOTIVEERDE TRAINERS en/of HULPTRAINERS 

Ondanks alle inspanningen van het bestuur en de technische coördinatie, blijft het ook voor onze club erg belangrijk 

Daarom zijn er voor het volgend seizoen opnieuw nog enkele vacatures open voor extra trainers (+18 jaar) en 

Opleiding en begeleiding (zowel intern als extern via de Vlaamse Trainersschool) wordt door de club ondersteund en 

Al wie zich geroepen voert, of iemand kent, om GymFlex (van kleuters tot en met de wedstrijdgym) verder kwalitatief 
of telefonisch aan de GymFlex 

-INFO: 

van GymFlex behaalde tijdens de Maneblusserscup van 14 mei in de sporthal De Nekker een 
kategorie, mocht hierdoor ook aantreden op de Best-Show-

Finale van de GymnastiekFederatie op 4 juni in de Topsporthal te Gent en zal, na de al te langdurige Corona-
van 03 tot 08 juli eerstkomend aan de 

We wensen hen heel veel succes en vooral ook veel zon en plezier toe in deze Italiaanse badplaats. 

zal zich in het najaar internationaal laten opmerken in GRAN CANARIA waar zij van 

GymFlex stond nu ook op Belgische en Europese wedstrijdpodia ! 

29/05/2022 in de topsporthal Vlaanderen in Gent, leverde GymFlex 

 

18 jaar.  Een dikke proficiat aan beiden. 

, Belgisch kampioen in de kategorie B 17 jaar ALLROUND en ALLROUND OPEN 
de kategorie B 19 jaar ALLROUD en ALLOUND OPEN 

plaats in de kategorie B 13 jaar ALLROUND en ALLROUND OPEN 
plaats in de kategorie B 18 jaar ALLROUND en ALLROUD OPEN 

Van 26 tot 28/05/2022 namen 3 leden van GymFlex Buitengewoon Sportief eveneens deel aan de Special Olympics 
aan Balk, Sprong en Grondoefening, terwijl Ruben Leplay 

aan dezelfde toestellen de 

Europese kampioenschappen 
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In de discipline Tumbling kon het meisjesteam met Tachina Peeters
Oostakker), Evi Milh (Turnclub De Zeester) en 
voor de finale, waar ze BRONS behaalden!  Knap gedaan !!
 
En… alle wedstrijdgymnasten die het voorbije sportseizoen het podium (nog) niet haalden, willen we zeker ook nog 
even hard proficiat wensen voor hun in
proficiat voor hun prestaties. 

  

Vriendelijke groeten en, nogmaals, veel dank en vakantievreugde binnenkort,
 
Gilbert Vercammen 

voorzitter 

  
 

PASSEER EVEN VIA TROOPER TELKENS JE ONLINE SHOPT

Via Trooper

Bij elke online aankoop bij één van de meer dan 600 partnershops gaat er een percentje van jouw aankoopbedrag 

En jij betaalt daar geen rosse eurocent extra
De ganse club zal er je heel dankbaar voor zijn.

  

https://www.trooper.be/nl/hoe
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In de discipline Tumbling kon het meisjesteam met Tachina Peeters  (Gymplus) Laura Vandevoorde (Turnkring 
Oostakker), Evi Milh (Turnclub De Zeester) en Sofie Rubbrecht (Gymflex) zich na een ijzersterke kwalificatie plaatsen 

behaalden!  Knap gedaan !! 

En… alle wedstrijdgymnasten die het voorbije sportseizoen het podium (nog) niet haalden, willen we zeker ook nog 
even hard proficiat wensen voor hun inzet en sportief doorzettingsvermogen.  Ook zij verdienen allemaal een stevige 

Vriendelijke groeten en, nogmaals, veel dank en vakantievreugde binnenkort, 

PASSEER EVEN VIA TROOPER TELKENS JE ONLINE SHOPT
 

https://www.trooper.be/nl 
 

Via Trooper kan je GymFlex steunen.  
Simpelweg door online te shoppen.  

de meer dan 600 partnershops gaat er een percentje van jouw aankoopbedrag 
naar de clubkas van GymFlex. 

geen rosse eurocent extra
De ganse club zal er je heel dankbaar voor zijn. 

 
https://www.trooper.be/nl/hoe-troopen 
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Laura Vandevoorde (Turnkring 
zich na een ijzersterke kwalificatie plaatsen 

En… alle wedstrijdgymnasten die het voorbije sportseizoen het podium (nog) niet haalden, willen we zeker ook nog 
zet en sportief doorzettingsvermogen.  Ook zij verdienen allemaal een stevige 

PASSEER EVEN VIA TROOPER TELKENS JE ONLINE SHOPT 

de meer dan 600 partnershops gaat er een percentje van jouw aankoopbedrag 

geen rosse eurocent extra voor, hé!    


