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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

U heeft er wat op moeten wach-
ten, maar het 53ste nummer van 
ons ledenblad is een feit. 
 
We kijken terug op een fijne 
start van het sportseizoen en 
genieten nog na van het Gala 
van de Halse sportlaureaten 
waar Lennert Bardyn de hoofdrol 
speelde.  
 
Verder in dit nummer vind je ook 
nog wat beeldmateriaal van de 
viering van het 125-jarig bestaan. 

Bij een nieuwe start hoort ook 
een nieuw uurrooster maar ook 
hier en daar nieuwe trainers. We 
stellen ze graag aan u voor. 
 
Verder zijn we zeer blij dat onze 
wedstrijdploegen opnieuw op 
stage gaan tijdens de paasvakan-
tie. Twijfel niet om ze te steunen 
tijdens hun fundraising. 
 
Dat het weer een druk wed-
strijdjaar wordt, bewijst de bom-
volle kalender. Vanaf januari zet-

ten onze gymnasten opnieuw 
hun beste beentje voor. 
 
Hou tot slot de activiteitenkalen-
der zeker bij de hand. U vindt er 
alle vrije dagen maar ook de data 
voor het Winterrestaurant en het 
Turn- en Dansfeest. 
 
 

Magda Steenhouwer 
voorzitter 

KALENDER 

ZA-ZO 22-23 OKT 
Kaderweekend trainers  
GEEN LES! 

Gent 

 
31 OKT -  
06  NOV 

Herfstvakantie - geen les (uitgezonderd wedstrijdploegen)  

VR 11 NOV Wapenstilstand - GEEN LES  

ZA 3 DEC Bezoek van de Sint bij de kleuters Turnzaal 

ZA-ZO 17-18 DEC Gymgala Lotto Arena Antwerpen 

 
26 DEC - 
07 JAN 

Kerstvakantie - geen les (uitgezonderd wedstrijdploegen)  

 20-26 FEB Krokusvakantie - geen les (uitgezonderd wedstrijdploegen)  

ZO-MA 19-20 MAA Carnaval - geen les  

 03-16 APR Paasvakantie - De lessen gaan gewoon door!!  

 03-07 APR Stage TT meisjes Turncentrum Start 65, Buizingen 

ZA-ZO 15-16 APR Turn- en dansfeest cc Ât Vondel, Halle 

MA 01 MEI Feest van de arbeid - geen les  

 18-20 MEI Hemelvaartweekend - geen les  

 29-30 MEI Pinksterweekend - geen les  

VR 30 JUN Laatste les  

 21-22 JAN Winterrestaurant Vergeet-Mij-Nietje 

 11-13 APR Stage wedstrijd trampoline  

© VK-Fotografie 
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TRAINERS IN OPLEIDING 

Wie onze sociale media wat volgt, heeft het zeker 
gemerkt: de laatste weken werden onze trainers 
voorgesteld. En daar hebben we een goeie reden 
voor: een heel aantal onder hen is dit schooljaar ge-
start met de opleiding tot initiator in de gymnastiek.  
Dat de opleiding doorgaat in Sint-Genesius Rode is 

mooi meegenomen. En we hebben al meteen een 
primeur: iedereen slaagde op het eerste examen 
over de basiskennis! 
Alle nieuwe trainers zijn zelf nog actief gymnast in 
onze club. We stellen ze graag nog eens aan u voor. 
 

Mauro Chokier 
→ Recrea trampoline 
→ Gymtopia 
→ Springt zelf DMT B 

Lars Chokier 
→ Recrea trampoline 
→ Springt zelf DMT B 

Aaron Uytersprot 
→ Recrea trampoline 
→ Springt zelf DMT B 

en TRA C 

Ilana Lanoizelé  
→ Gymtopia 
→ Turnt zelf bij  

meisjes 4 

Ella Villé  
→ Gymtopia 
→ Hulp TTm 
→ Turnt zelf bij TTm 

Jana Steenhouwer 
→ Hulp TTm 
→ Turnt zelf bij TTm 

Landri Lanoizelé  
→ Turnkriebels 
→ Actief bij meisjes 4 

en Urban Teens 

Lennert Bardijn 
→ Wedstrijd TRA i 
→ Springt zelf DMT A 

Sara Janssens 
→ Volgt de opleiding tot 

initiator 
→ Springt zelf TRA C 

Lotte Wauters 
→ Wedstrijd DMT i 
→ Springt zelf TRA C 
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LENNERT BARDYN 
Beloftevolle jongere 2022 

Onze wedstrijdploeg maxi trampoline (TRA) en dubbele minitrampoline (DMT) is van geen kleintje vervaar-
digd. Ze behalen regelmatig schitterende resultaten. Maar dit jaar sprong er één gymnast uit. Letterlijk dan. 
Lennert Bardyn sprong vorig seizoen voor de eerste keer mee op nationaal niveau in categorie A. Daarom 
werd hij door de stad Halle genomineerd als beloftevolle jongere van 2022. 

Onder impuls van papa Sven, startte Lennert met 
turnen op 3-jarige leeftijd. Dat was duidelijk het 
begin van iets moois. Op 6-jarige leeftijd schreef hij 
zich in bij de trampolineploeg en vanaf toen ging de 
bal aan het rollen.  
 
DMT 
Gaandeweg stapelden de mooie resultaten zich op. 
De club en de ploeg in het algemeen werd gepro-
fessionaliseerd en ook vanuit de trainersstaf wer-
den de doelen steeds hoger gesteld. Uiteindelijk 
werd Lennert dit jaar 2de op het Vlaams kampioen-
schap en 4de op het Belgisch kampioenschap. Een 
hele puike prestatie als je weet dat dit de eerste 
deelname was op het allerhoogste niveau. De stad 
Halle verraste Lennert 
dan ook met de titel 
ÂBeloftevolle jongere 
2022Ê. Hij mocht de 
prijs in ontvangst ne-
men tijdens het Gala 
van de Halse Sportlau-
reaten. 
 
Studies 
Sporten op zoÊn hoog 
niveau vraagt uiter-
aard wat planning en 
opoffering maar de combinatie met de studies valt 
al bij al nog goed mee omdat er enkel Âs avonds 
getraind wordt. Met 8 uur intensieve training per 
week worden de spieren al eens stram en is vol-
doende recuperatie cruciaal. De trainingen gaan 
door in onze club en Lennert traint ook extra bij in 
de club Ten Gaerde in Groot-Bijgaarden. 

Doelen 
Aan enthousiasme geen gebrek. ÂIk vind het nog 
altijd spectaculair om te springen en steeds coolere 
dingen te doen,Ê aldus onze laureaat. ÂHet volgende 
doel is het aanscherpen van de moeilijkheidsgraad 
en deelnemen internationale wedstrijden. Het 
Jeugdwereldkampioenschap in Birmingham staat 
op het verlanglijstje. Jammer dat DMT geen disci-
pline is op de Olympische Spelen. Hopelijk veran-
dert dat in de toekomst.Ê 

Lennert met Stef Wynants op het  
Gala van  de Halse Sportlaureaten. 
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TERUGBLIK 

© VK-Fotografie 
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CLUBNIEUWS 

Dit jaar starten heel wat turners hun debuut als 
trainer binnen de club. Heel wat onder hen be-
ginnen ook aan de opleiding initiator in de gym-
nastiek. Veel succes! 

Tijdens het Gala van de Halse Sportlaureaten 
werden al onze kampioenen gehuldigd. Zoals je 
kan zien op de foto zijn er dat heel wat.  
Een speciale vermelding was er voor Lennert 
Bardijn die de titel ÂBeloftevolle jongere 2022Ê 
achter zijn naam mag zetten. Lees er alles over 
op pagina 6. 
Alsof dat nog niet genoeg was, mocht de ploeg 
van toestelturnen meisjes (TTm) nog een optre-
den geven tijdens het gala. Met hun oefening 
van het turnfeest maakten ze ongetwijfeld in-
druk. 2022 staat voor altijd in de geschiedenisboeken 

genoteerd als feestjaar van het 125-jarig be-
staan. De apotheose van 1 oktober zal nog lang 
in het geheugen gegrift blijven. Dank aan allen 
die aanwezig waren en vooral aan alle helpers 
die het mogelijk maakten om van de avond een 
echte feestavond te maken! 

Omdat de wedstrijdstages vorig jaar zo in de 
smaak vielen (en duidelijk hun vruchten hebben 
afgeworpen) zal zowel de ploeg van TTm als de 
trampolineploeg tijdens de paasvakantie terug 
op stage gaan. Om de prijs wat te drukken 
wordt er opnieuw lekkers verkocht. Hou onze 
sociale media in het oog. 

De turn- en dansstage van de maanden juli en 
augustus waren een voltreffer. Alle kampen 
waren volzet. Op de fotopagina kan je wat 
sfeerbeelden terugvinden. 
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INFORMATIE IN HET KADER VAN DE VRIJWILLIGERSWET 

1. Doelstellingen 
 
De Koninklijke Turn- en Dansvereniging Populaire 
Halle vzw wil gezonde, aangename en verantwoor-
de gymnastiek en dans aanbieden voor alle leeftij-
den, tegen tarieven die voor iedereen toegankelijk 
moeten zijn. 
De club staat open voor alle leeftijden vanaf eerste 
kleuterklas.  Gymnasten van beide geslachten kun-
nen in de club terecht. Wij staan open voor andere 
nationaliteiten, zonder onderscheid van taal of gods-
dienst. 
De club staat ook open voor samenwerking met 
scholen en stadsbestuur. 
De vereniging mag diverse evenementen inrichten 
die bijdragen tot een nauwer contact  met haar le-
den onderling, met hun familie, vrienden en relaties, 
alsook met alle sportverenigingen of organisaties. 
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die 
dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin 
ook ,doch slechts op bijkomstige wijze, handelsda-
den stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan 
besteed wordt aan het doel waarvoor zij is opge-
richt. De vereniging eigent zich het recht toe deel te 
nemen aan andere sportactiviteiten.. 
 
2. Verzekeringsinformatie 
 
De verzekering lichamelijke ongevallen is geldig 
voor:  
- alle leden  
- de vrijwilligers niet-leden  
- de niet-leden bij sportpromotionele activiteiten  
- opmerking: ook niet-Belgen kunnen verzekerd wor-
den (vluchteling, asielzoeker, sans-papier)  

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) is 
geldig voor:  
- de club 
 - de leden van de club  
- de vrijwilligers niet-leden 
 - de niet-leden bij sportpromotionele activiteiten 
 
Maatschappij waarbij de polis werd afgesloten: 
Ethias - Polis nr. 45.262.25 
 
3. Kostenvergoeding 
 
De club betaalt geen kostenvergoeding voor het 
vrijwilligerswerk dat verricht wordt in het kader van 
een activiteit of de voorbereiding van een activiteit 
die ingericht wordt door de KTDV Populaire Halle 
vzw. 
 
4. Geheimhoudingsplicht 
 
Indien de vrijwilliger kennis krijgt van vertrouwelijke 
en geheime informatie die hem/haar zijn toever-
trouwd in het kader van het vrijwilligerswerk, mag 
hij/zij deze niet bekend maken of gebruiken tenzij dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, 
de wet hem/haar hiertoe zou dwingen of indien hij/
zij een getuigenis zou moeten afleggen.  
Overtreding van deze verplichting kan worden ge-
sanctioneerd met de ontbinding van de overeen-
komst ten laste van de vrijwilliger en een schadever-
goeding. 

Informatienota bestemd voor leden en niet-leden van de KTDV Populaire Halle vzw, die 
meewerken aan de organisatie of voorbereidingen van een activiteit van de KTDV Populai-
re Halle vzw  

9
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WEDSTRIJDKALENDER 

ZA 21 jan 2023 Gymfed Niel 

ZO 1 of 2 apr 2023 Gymfed Nederboelaere 

ZO 6 of 7 mei 2023 Gymfed Willebroek 

Airtrack 

Toestellen 

Airtrack 

ZO 12 feb 2023 Gym & Dans Airtrack Ruisbroek 

ZO 23 apr 2023 Gym & Dans Toestellen Heist op den Berg 

Toestelturnen meisjes 

Trampoline 

I-, A en B-niveau 
→ 3 voorrondes – open voor iedereen 

• 21-22.01.2023: Zonhoven  
   Provinciale titels (AB) voor: Limburg 

• 11-12.02.2023: Varsenare 
       Provinciale titels (AB) voor: West- en Oost-Vlaanderen 

• 18-19.03.2023: Ternat 
   Provinciale titels (AB) voor: Vlaams-Brabant en Antwerpen 

• 22-23.04.3023: Hulshout (enkel voor i-niveau 9 jaar!) 
→  
   Vlaams Kampioenschap 22-23.04.2023: Hulshout – na selectie 
→ Belgisch Kampioenschap 26-29.05.2023: Gent – na selectie (enkel voor A- en B-niveau) 

i-niveau 
3 voorrondes – open voor iedereen 

• 21-22.01.2023: Zonhoven 

• 11-12.02.2023: Varsenare 

• 18-19.03.2023: Ternat 

• 22-23.04.3023: Hulshout (enkel voor i-niveau 9 jaar!) 
 
A en B-niveau 
   3 provinciale voorrondes – open voor iedereen 

• 28-29.01.2023: Oud-Turnhout 
   Provinciale titels voor Antwerpen 

• 04-05.03.2023: Mortsel 
   Provinciale titels voor Vlaams-Brabant en Limburg 

• 25-26.03.2023: Destelbergen 
   Provinciale titels voor Oost- en West-Vlaanderen 

→  
   Vlaams Kampioenschap 6-7.05.2023: Essen – na selectie 
→ Belgisch Kampioenschap 27-29.05.2023: Brugge – na selectie 
    
C-niveau 
→ 3 provinciale voorrondes – open voor iedereen 

• 14-15.01.2023: Lier 
   Provinciale titels voor: Oost- Vlaanderen en LImburg 

• 04-05.02.2023: Wielsbeke 
   Provinciale titels voor: West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant 

• 11-12.03.2023: Schelle 
   Provinciale titels voor: Antwerpen 

→ 
   Vlaams Kampioenschap 13-14.05.2023: Knokke-Heist - na selectie 

Dubbele minitrampoline 
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VERJAARDAGEN 

OKTOBER       
Boon Wout 3 
Msaddak Wassila 3 
Dehantschutter Mette 9 
Desmae Ella 9 
Guaddes Fatma zahra 10 
Van Overstraeten Vins 15 
Diallo Aissata 16 
Vandervelden Fien 16 
Bostan Karina 17 
Denayer Rani 18 
Rimez Alexander  19 
Ghesquiere Thor 20 
Guaddes Yasmine 21 
Segers Olivia 22 
Unsal Alya 22 
De L'Arbre Damian 23 
Mane Nina 26 
Clarembeau Lana 27 
De Wachter Matéo 28 
Cauwe Sienna 29 
De Borger Elle 29 
 

 
 

NOVEMBER   
Walravens Ruth 2 
Bousard Ellys 6 
Jaspers Maxime 7 
Galvez Justo Leonora 8 
Van Rossem Ines 9 
Shan Zhun 12 
Paternot  Vic 13 
De vroede  Anthe 14 
Leuckx Chavez Joachim 16 
Vanderhasten Vannessa 18 
Geeraerts Ann 20 
Kada Wihem 20 
De Groote Noémie 22 
Simeons Bodhi 23 
Schets Stella 26 
Bunnens Jana 28 
Boedt Fabienne 30 
 

 
 
 
 

DECEMBER   
Deneyer Lars 2 
Ismic Nia 2 
Laenens Billie 2 
Vundelinckx Emily 3 
Speeckaert Griet 4 
Chokier Yannick 11 
Vankerckhoven sarah 13 
Elmorabet Neïla 15 
Demol Arthur 18 
Germain  Mila 18 
Henrot Monn 20 
lanoizele Landri 23 
Predom Oona 24 
Van Tongel Jasmin 27 
Claerhout Doris 29 
Davies Lukas  29 
Seghers Milla 29 
Leucxk Ella-Louise 31 

• Zondag 16 oktober 2022 
• Zondag 6 november 2022 
• Zondag 27 november 2022 
• Zondag 18 december 2022  
• Zondag 8 januari 2023 
• Zondag 26 februari 2023 
 

TRAININGEN TTM AALST 
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Maandag 18.00u - 20.30u 
18.00u - 20.00u 
20.30u - 21.30u 

Trampoline wedstrijd C en B (na selectie) 
TT meisjes (na selectie) 
Cardio and strength 

Dinsdag 13.45u - 14.45u 
17.00u - 18.00u 
18.00u - 19.00u 
19.00u - 20.00u 
18.00u - 19.30u 
19.30u - 20.30u 

Body sculp 
Pré Urban (vanaf 2de kleuterklas) 
Urban 1 (1ste , 2de en 3de leerjaar) 
Urban 2 (4de , 5de 6de leerjaar) 
Airtrack wedstrijd groep (na selectie) 
Urban Teens (+12j) 

Woensdag 
  

14.00u - 16.00u 
16.00u - 18.00u 
16.00u - 18.00u 
18.00u - 20.00u 
20.00u - 21.00u 
21.00u - 22.00u 
20.30u - 21.30u 

Gymtopia: meisjes en jongens 1ste en 2de leerjaar 
Toestelturnen meisjes (na selectie) 
Meisjes 2 en jongens 2 (3de en 4de leerjaar) 
Meisjes 3 en jongens 3 (5de en 6de leerjaar) 
Fatburner 
Step 
Dans +18j 

Donderdag 
  

17.00u - 18.30u 
17.00u - 19.00u 
18.30u - 20.30u 
18.30u - 21.00u 
18.30u - 20.30u 
18.30u - 21.00u 

Recrea trampoline (vanaf 3de leerjaar) 
Trampoline I-niveau en instappers (na selectie) 
DMT wedstrijd  C (na selectie) 
DMT wedstrijd A en B (na selectie) 
Trampoline C (na selectie) 
Trampoline B 

Vrijdag 18.00u - 19.30u 
19.30u - 21.00u 

Airtrack 1 (vanaf 2ste leerjaar) 
Airtrack 2 (vanaf 5de leerjaar) 

Zaterdag 09.00u - 10.00u 
10.00u - 11.00u 
11.30u - 13.30u 

Turnkriebels 1 (kleuters) 
Turnkriebels 2 (kleuters) 
Toestelturnen meisjes (na selectie) 

Zondag 
  

10.30u - 12.30u 
18.00u - 20.00u 
18.00u - 20.30u 

Meisjes 4 en jongens 4 (vanaf 1ste middelbaar) 
DMT I-niveau en instappers (na selectie) 
DMT wedstrijd B en C niveau (na selectie) 

UURROOSTER 2022 - 2023 

Retouradres:

Koninklijke Turn- en dansvereniging

Populaire Halle vzw

M. Steenhouwer
Nijvelsesteenweg 96
1500 Halle

Driemaandelijks tijdschrift  P910563

Afgiftekantoor 1500 Halle
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