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 Even voorstellen ... 
 

 

‘Atlas’ is een gymvereniging, gesticht in 1956, en 

aangesloten bij de 'Gymnastiekfederatie Vlaanderen 

v.z.w.' 

Op 1 januari 2000 werd onze turnkring omgevormd tot 

een vereniging zonder winstoogmerk ‘Turnkring Atlas 

Tielt’. Atlas probeert door het aanleren van 

bewegingen een bijdrage te leveren aan de opvoeding 

van jongeren en een actiever leven van volwassenen te 

bereiken. De kring biedt daartoe een waaier van 

gymvormen aan, maar profileert zich voornamelijk naar de recreatieve 

gymnastiek, met het accent op het algemeen toestelturnen. 

 

De bedoeling van deze brochure is een praktische gids te zijn voor de 

aangesloten leden. Ze tracht u wegwijs te maken op het uitgebreide terrein van 

onze werking en bevat (hopelijk) alle inlichtingen en richtlijnen die de leden 

aanbelangen. 

 

Hebt u toch nog vragen, wij staan steeds tot uw dienst; een telefoontje aan 

iemand van de bestuursleden volstaat. 

 

In de hoop dat u de moed hebt alle rubrieken grondig te lezen en dat u er ook 

rekening mee zult houden, wensen wij u alvast veel leesgenot. 

 

Het bestuur. 

 

 

Inhoud van deze brochure… 
 

 

Wie zijn wij ..................................................................................................3 

Wat kost turnen bij Turnkring Atlas? ..........................................................5 

Wat biedt Turnkring Atlas? .........................................................................6 

Het uurrooster ..............................................................................................7 

Turnverlof ....................................................................................................8 

Wedstrijden ..................................................................................................8 

Accommodatie .............................................................................................9 

Huishoudelijk reglement ..............................................................................9 

Verzekeringen ..............................................................................................10 

De persoonlijke uitrusting van de gymnast ..................................................11 

De Atlas vriendenkring ................................................................................14 

Een terugblik ................................................................................................15 
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Wie zijn wij? 
 

Het bestuur 
 
Blondia Letje  0477/ 18 75 16 

Voorzitter 
 

 

Baekelandt Margot  051/ 40 50 57 

Technisch Voorzitter Alg. Gymnastiek 

Algemeen Leider/ Penningmeester 
 

 

Gelaude Ludo  051/ 40 74 89 

Secretaris 
 

 

Baekelandt Caroline  051/ 40 54 54 

Jeugdsportcoördinator 
 

 

Warnez Rita  051/ 40 25 13 

Medewerker- Econome 
 

 

Christiaens Martine  051/ 40 74 89 

Medewerker 
 

 

Demeulemeester Oele  0499/ 34 27 84 

Medewerker 
 

 

De Vriendt Ann  0474/ 29 50 00 

Medewerker 
 

 

Desmet Tineke   
Medewerker 
 

 

Vande Walle Tim   
Medewerker-webmaster 
 

 

Toye Bruno 
Medewerker 
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Het lesgeverskorps 
 

Baekelandt Margot Baekelandt Caroline   
Algemene Leiding Benjamins/ Miniemen/ 

Miniemen/ Beloften/ Beloften/ Junioren/ 

Junioren/ Senioren Senioren/ 

Selectiegroep Miniemen- Beloften Selectiegroep Benjamins 

051/ 40 50 57 051/ 40 54 54 en 0494/ 80 85 97 

Demeulemeester Oele Blondia Letje 
Benjamins/ Miniemen/ Miniemen/ Beloften/  

Beloften/Junioren/ Senioren Junioren/ Senioren 

0499/ 34 27 84 0477/ 18 40 49 

De Vriendt Ann Gelaude Lieselot 
Benjamins/ Junioren/ Senioren Kleuters 

051/ 40 78 84 0475/ 46 48 91 

Dooms Steffi Vande Velde Petra 
Benjamins Miniemen/ Beloften 

0499/ 60 82 04 051/ 68 66 70 

Van Keirsbulck Greta Neirinck Stéphanie 
Dames-Gym-Fit C-niveau 

051/ 40 37 67 0472/ 60 87 03 

Anneleen Van Der Heyden Desmet Tineke 

 

Braeckevelt Lien Goeminne Liesbeth 

 

Gelaude Annelies Devriese Hanne 

 

Dinneweth Sara Colpaert Jana 

 

Clauwaert Liesl De Brabandere Kerenza 

Defauw Louise Degrendele Kiara 

Hoste Melanie Vergote Fien 

Saelens Eva Saelens Judith 

  
 

 

 

 

 

 

De lesgevers- invallersploeg 
 

Warnez Rita (Gym-Fit) Vande Walle Tim  

 

Dooms Emma Houttekier Lindy 
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Wat kost turnen bij Turnkring Atlas? 
 

Lidmaatschap 
 

Sportbeoefening is een recht voor iedereen en zou dan ook volledig kosteloos 

moeten zijn.  

In de praktijk is dit echter niet mogelijk. De clubs die sportactiviteiten 

aanbieden hebben nu eenmaal inkomsten nodig om te kunnen functioneren 

(huur zaal, materiaal, deelnamekost aan wedstrijden, verzekering, enz.). De 

andere bronnen van inkomsten die -buiten de ledenbijdrage- kunnen 

aangeboord worden, volstaan niet om een goede werking te verzekeren. 

 

Het jaarlijkse lidgeld varieert tussen 80 euro (voor kleuters, benjamins, gym-

fitters), 100 euro (voor leden van de afdelingen miniemen, beloften, junioren 

en senioren) of 140 euro (C-niveau). Deze bedragen zijn inclusief de 

verzekeringspremie tegen sportongevallen & de toekenning van een Atlas-T-

shirt. 

 

Voor de bestaande leden is het jaarlijks lidgeld uiterlijk betaalbaar op 1 juli 

van ieder jaar. 

 

De leden worden verzocht het lidgeld ten laatste op deze vervaldag te 

vereffenen en dit via de financiële rekening n° 068-2013889-02 of Iban nr. 

BE32 0682 0138 8902 van “Turnkring Atlas Tielt v.z.w.”. 

 

Voor diegenen welke in de loop van een sportjaar aansluiten wordt de bijdrage 

bepaald in verhouding van het aantal nog resterende maanden. In dergelijk 

geval ontvangt het nieuwe lid een brief met vermelding van het bedrag en de 

termijn waarbinnen dit betaald moet worden. Normaal is dit een termijn van 14 

dagen. 

 

 

Aansluiting nieuwe leden 
 

Bij de aanvang van het sportjaar worden in september enkele zaterdagse 

inschrijfsessies gehouden, in principe gebeurt dit in de Tieltse Stedelijke 

sporthal tussen 9u. tot 12u.  

Nadien kan het inschrijven van nieuwe leden gebeuren bij de aanvang van 

iedere gymtraining , en dit enkel tijdens de maanden september, oktober, 

november en december. Deze laatste beperking is echter niet van toepassing 

voor nieuwe leden van de afdelingen Gym-Fit. 

 

De inschrijving van een nieuw lid kan echter ook op ieder ogenblik worden 

geweigerd indien het aantal gymnasten binnen een bepaalde afdeling de limiet 

overschrijdt die ordentelijk lesgeven toelaat.  

 

Bij de inschrijving van een nieuw lid wordt een éénmalig inschrijvingsgeld 

aangerekend van 10,00 euro. Dit bedrag is onmiddellijk te betalen. 
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Wat biedt turnkring Atlas? 
 

Bij turnkring Atlas kan je terecht voor een gans aanbod recreatieve 

gymnastiek. Dit aanbod kunnen we opsplitsen in drie categorieën: 

 

1. Kleutergymnastiek 

 

Kleuters ontwikkelen zich al spelend. Hierbij is bewegen vanzelfsprekend. 

Alles wat de kleuter ziet, hoort en doet, wordt lichamelijk beleefd en 

uitgedrukt. Ieder kind heeft behoefte aan beweging en heeft van nature 

plezier in lichamelijke activiteit. 

Via de kleutergym willen we hulp bieden aan de ontwikkeling van het kind 

door het inoefenen van de bewegingsvaardigheden. Dit doen we door te lopen, 

rennen, springen, huppelen, dansen, klimmen, klauteren, trekken, duwen, 

werpen,… 

Bij dit alles wordt er aandacht gegeven aan het lichaamsbesef, de 

ruimtebeheersing, evenwichtszin, gevoel voor ritme, snelheid, tijdsbesef, oog-

handcoördinatie en de algemene coördinatie. 

 

2. Basisgymnastiek 

 

Het basisgymnastiek bedoelen we alle vormen van gymnastiek zoals ze 

worden aangeboden in onze club. Het gaat hier over artistieke gymnastiek, 

trampolinespringen, tumbling en airtrack. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van heel wat toestellen: minitrampoline, 

olympische vloer, rekstok, barre, brug, paard, ringen, paard met bogen, balk, 

tumblingbaan, enz. 

 

De klemtoon ligt hierbij op het geleidelijk aanleren van de 

gymnastiekbewegingen. Bij de allerkleinsten begint dit met het aanleren van 

de koprol, handstand, radslag, kniekip, enz. 

De bewegingen worden moeilijker en complexer naar mate men ouder wordt. 

Steeds worden de bewegingen gradueel aangeleerd en wordt er de grootste 

aandacht besteed aan de veiligheid.  

Om de complexere oefeningen uit te voeren is het noodzakelijk dat de gymnast 

beschikt over een degelijke basisconditie en lenigheid. Er worden dan ook 

kracht en lenigheidsoefeningen voorzien tijdens de trainingen. 

 

Normaal worden de groepen ingedeeld volgens leeftijdscategorie. Er is echter 

ook een onderscheid mogelijk in niveau. Op die manier kunnen de talentvolle 

jongeren zich beter ontplooien. 

 

Het hoofddoel van de basisgymnastiek is het aanleren van 

gymnastiekbewegingen. Er wordt echter ook regelmatig deelgenomen aan 

wedstrijden. 

 

3. Gym-Fit 
 

De klemtoon van de volwassenengymnastiek ligt bij het behouden van de 

fysieke conditie. 
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Het uurrooster 
 

Kleuters (meisjes en jongens) 4 en 5 jaar zaterdag 9u30 tot 10u30 

 

Pupillen meisjes 6 en 7 jaar zaterdag 9u00 tot 10u30 

 

Benjamins meisjes 8 en 9 jaar zaterdag 10u30 tot 12u00 

 

Benjamins meisjes 6, 7, 8 en 9 jaar zaterdag 10u30 tot 12u30 

selectiegroep 

 

Miniemen meisjes 10 en 11 jaar zaterdag 10u30 tot 12u00 

 

Beloften meisjes 12, 13 en 14 jaar woensdag 17u30 tot 19u00 

  zaterdag 13u30 tot 15u00 

 

Miniemen/ beloften meisjes 10, 11, 12, 13 woensdag 16u00 tot 17u30 

selectiegroep  en 14 jaar zaterdag 15u00 tot 16u30 

 

Benjamins jongens 6, 7, 8 en 9 jaar zaterdag 10u30 tot 12u00 

 

Benjamins/ miniemen/ 10 jaar en ouder donderdag 18u45 tot 20u15 

beloften/ junioren/ senioren  zaterdag 13u30 tot 15u00 

jongens 

 

Junioren/ senioren meisjes 15 jaar en ouder woensdag 19u00 tot 21u00 

  vrijdag 18u30 tot 20u00 

  zaterdag 12u00 tot 13u30 

 

Miniemen/ beloften/ C-niveau vrijdag 18u30 tot 20u00 

junioren/ senioren  dinsdag 18u00 tot 19u30 

 

Gym-fit dames 21 jaar en ouder maandag 19u30 tot 20u30 

 

 

 

 

Opgelet bij het afzetten en ophalen van de jonge gymnasten: 
 

 
De ouders die onze jonge gymnasten ter plaatse brengen of afhalen worden 

vriendelijk verzocht volgende richtlijnen in acht te nemen: 

 

• Gelieve de kinderen niet zonder meer af te zetten aan de sporthal. 

Verzeker u ervan dat de les wel degelijk doorgaat alvorens terug weg 
te rijden. Het kan immers gebeuren -zij het uiterst zelden- dat de training 

werd afgelast (geval van overmacht) zonder dat het bestuur u daarvan 

tijdig kon verwittigen. 
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• De leiding is aanwezig van 10 minuten vóór de aanvang tot 10 minuten na 

het einde van de turnles. Buiten deze tijdspanne is er geen toezicht. 

Gelieve er derhalve voor te zorgen dat: 

o de kinderen niet te vroeg aankomen (10 min. volstaan voor het 
omkleden) 

o de kinderen op tijd worden opgehaald 
 

Niemand is in de kleedkamers toegelaten vóór de leiding op post is. Tien 

minuten zijn ruimschoots voldoende om zich om te kleden. Vrij rondlopen in 

de turnzaal of in de rest van het gebouw is niet toegelaten. 
 

Buiten voornoemd tijdsbestek dragen bestuur en leiding geen enkele 

verantwoordelijkheid, noch inzake veiligheid, noch inzake het gedrag van de 

leerlingen. 

 

Ouders zijn niet toegelaten in de zaal. Hun aanwezigheid kan storend werken 

voor zowel de concentratie van de gymnast als voor de rust in de zaal. 

 

 

Turnverlof 
 

Een vrije schooldag betekent niet zonder meer dat de turnlessen wegvallen! 

Tijdens de korte vakantieperiodes, in de loop van het schooljaar, gaan de 

oefenstonden normaal door met uitzondering van de Kerstvakantie. 

 

Gedurende de grote zomervakantie (juli - augustus) worden de trainingen 

grotendeels stilgelegd. Teneinde de “schade” van een twee maanden durende 

turninactiviteit enigszins te beperken wordt er in augustus een vrije 

oefenavond ingevoerd voor miniemen, beloften, junioren en senioren op 

woensdagavond van 19u tot 20u30. 

Uiteraard zijn er geen oefenstonden op officiële feestdagen, tenzij anders werd 

afgesproken. 

 

Ook wanneer bepaalde trainingen door onvoorziene omstandigheden dienen 

afgelast, wordt dit via een omzendbrief meegedeeld.  

 

 

Wedstrijden 
 

Elk turnseizoen zijn er volgende wedstrijden voorzien: 

• clubkampioenschap/ Atlas springtornooi 

• interclubtornooi 

• wedstrijd toestelturnen / wedstrijd minitrampoline 

• recre@gym kampioenschappen 

• megagym 

 

Gymnasten die door de leiding worden aangeduid om deel te nemen zijn 

verplicht aan te treden (huishoudelijk reglement). Vrijstelling kan enkel om 

gewettigde reden. 
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Accommodatie 
 

Wij maken gebruik van de topturnhal van sporthal ‘De Ponte’ (Sportlaan 3 – 

8700 Tielt),  

Deze locatie is voorzien van het nodige materiaal. Zowel alle olympische 

toestellen als het nodige oefenmateriaal is aanwezig. Aan alle toestellen zijn 

landings- als valmaten voorzien om de veiligheid van de gymnasten te 

verzekeren. 

 

 

Huishoudelijk reglement 
 

1. Ieder lid heeft tot plicht elke les aanwezig te zijn 
Het verzuim van de les schaadt de goede gang van zaken en remt de normale 

vooruitgang, zowél van de leerling(e) als van de afdeling waartoe hij (zij) 

behoort. 

Enkel afwezigheden ingevolge gegronde redenen (vb. ziekte, examen...) 

kunnen aangenomen worden. 

De lesgever houdt een aanwezigheidslijst bij. Bij herhaald niet-bijwonen van 

de gymlessen zal aan de betrokkene een nota gestuurd worden. 

 

Gymnasten die onregelmatig de trainingen volgen zullen uitgesloten worden 

voor deelname aan wedstrijden en demonstraties. Bij voortdurende 

afwezigheid zal volledige uitsluiting volgen. 

 

2. De gymnasten dienen op tijd te komen 
Een tiental minuten vóór aanvang van de les aankomen in de kleedkamers 

maakt het mogelijk stipt op het voorziene uur klaar te staan om de training aan 

te vatten. 

 

3. De gymnasten dienen de voorgeschreven kledij te dragen 
Wij verwijzen naar ‘De persoonlijke uitrusting van de gymnast’. 

 

4. De leden zullen tijdens de lessen het gezag van de trainer erkennen 
Dit is eveneens het geval bij wedstrijden, demonstraties en alle andere 

gelegenheden waarbij de leden onder toezicht staan van de leiding of leden 

van het bestuur. De gymasten zullen zich ordelijk en tuchtvol gedragen. 

 

5. Iedere gymnast moet aan alle onderdelen van de les deelnemen 
De leerling heeft tot plicht zijn best te doen om de opgelegde oefeningen goed 

uit te voeren om de taak van de leiding onnodig te verzwaren. 

 

6. Niemand is in de turnlokalen toegelaten vóór de leiding aanwezig is. 
 

7. Het is streng verboden in de turnzaal te oefenen zonder de toelating én 

het toezicht van de leiding. 
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8. De gymnasten die daartoe worden aangeduid zijn verplicht deel te 

nemen aan wedstrijden, demonstraties en andere manifestaties die tot de 

normale activiteit van de kring behoren. 

 
9. Gymnasten die zich hebben opgegeven voor de deelname aan wedstrijden 

en zonder geldige reden (ziekte) afwezig blijven betalen het 

inschrijvingsgeld van de wedstrijd terug aan de club. 

 

10. Roken en alcoholische dranken zijn verboden 
Dit verbod geldt zowel in de kleedkamers als in de oefenzaal. Kauwgom is 

eveneens niet toegelaten in de les. Frisdranken, snoep en andere eetwaren 

worden toegelaten na de les, mits blikjes en andere afval in de daartoe 

bestemde vuilnisbak wordt gedeponeerd. 

 

11. Indien een gymnast kampt met specifieke gezondheidsproblemen 

(astmatische aandoening, epilepsie,…) dan wordt dit best uit voorzorg aan de 

leiding meegedeeld. 

 

12. De leden zullen de zaal en het materiaal dat hun ten dienste wordt gesteld 

met de grootste zorg behandelen. Wie schade berokkent zal deze moeten 

vergoeden. 

 
13. Ieder clublid verklaart zich akkoord met het openbaar maken van foto’s en 

filmopnames gemaakt tijdens de activiteiten van turnkring Atlas. 

 

14. Ouders hebben geen toegang tot de turnhal. Er worden regelmatig 

opendeurmomenten voorzien. 

 

15. Het bestuur kan maatregelen treffen tegen de leden die zich niet aan 

de hiervoor opgesomde voorschriften houden. Sancties kunnen gaan van 
vermaning tot definitieve uitsluiting. 

 
 

Verzekeringen 
 

De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig 

voor alle clubs en leden welke aangesloten zijn bij de Gymnastiekfederatie. 

Alle leden van Turnkring Atlas zijn verzekerd voor de lichamelijke schade die 

ze bij een ongeval oplopen en voor de schade die ze eventueel bij derden 

teweeg brengen (burgerlijke aansprakelijkheid). 

 

De gymnast kan uiteraard steeds een (bijkomende) persoonlijke verzekering 

tegen sportongevallen afsluiten bij de verzekeringsmaatschappij van zijn 

keuze. 

Ook de medewerkers bij Turnkring Atlas zijn verzekerd. 

 

Algemeen 
 

De polis werd afgesloten volgens alle wettelijke bepalingen.  
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Bemiddelaar: Ethias verzekeringen 

Verzekeringsnemer: GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw 

Zuiderlaan 13 

9000 Gent 

 

Meer details over de verzekeringspolis vindt u op de website van de 

Gymnastiekfederatie. De algemene en specifieke voorwaarden vindt u op 

www.gymfed.be onder de rubriek “voor de gymnast”. 

 

Procedure voor aangifte en schadebetaling 
 

• Het slachtoffer bezorgt de ongevalsaangifte (met de op de keerzijde 

ingevulde ‘Geneeskundige verklaring’) tijdig aan het secretariaat van de 

club. Deze aangifte moet immers binnen de 8 werkdagen na het ongeval 

doorgestuurd worden naar de Gymfed. De ongevalsaangifte moet volledig 

worden ingevuld (vergeet het bankrekeningnummer niet waarop de 

eventuele schadevergoeding kan worden gestort). Geen wijzigingen of 

schrappingen aanbrengen. 

• De federatie kent, na controle van lidmaatschap, het schadegeval een 

dossiernummer toe en meldt dit aan betrokkene. 

• Gelijkertijd ontvangt het slachtoffer een formulier voor de 

behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing. 

• De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de 

schadebetaling, met het slachtoffer. Gelieve dan ook geen onkostennota’s 

van geneeskundige zorgen, pharmaceutische producten enz. aan een lid 

van de leiding of bestuur over te maken. 

Laat de onkostennota’s met betrekking tot het ongeval apart door uw 

mutualiteit verrekenen, los van de kostennota’s voor verstrekte zorgen 

voor een andere aandoening of voor andere gezinsleden. 

De door het ziekenfonds opgestelde ‘afrekening’ van betaalde- en 

terugbetaalde bedragen dient, samen met andere geleden kosten  –

geneesmiddelen enz..- worden overgemaakt aan het secretariaat van 

de Gymfed op het volgend adres; 

Gymnastiekfederatie Vlaanderen 

T.a.v. Mevr. Hutsebaut Mieke 

Zuiderlaan 13 

9000 GENT  

(vergeet het dossiernummer niet te vermelden) 

• Na volledig herstel dient een genezingsattest aan de Federatie worden 

overgemaakt; zoniet blijven de uitbetalingen op zich wachten en blijft het 

dossier ‘openstaan’. 

 

 

De persoonlijke uitrusting van de gymnast 
 

De oefenkledij 
 

De afspraak luidt: iedereen steeds in de voorgeschreven kledij!! 
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KLEUTERS: turnmaillot of T-shirt + korte broek 

BENJAMINS - MINIEMEN - BELOFTEN - JUNIOREN - SENIOREN 

• MEISJES: Turnmaillot verplicht 

• JONGENS: T-shirt en zwarte short 

 

De kringkledij is uitstekend en aan te raden. Als regel geldt dat de kledij goed 

om het lichaam moet aansluiten en de gymnast in staat stelt zich vrij te 

bewegen. Geen trainingspakken of loshangende kledingstukken; deze kunnen 

hinderen en zijn in bepaalde situaties zelfs gevaarlijk. Ze laten daarenboven 

geen enkele controle toe op het juiste bewegingsverloop en de correcte 

lichaamshouding tijdens de oefeningen. 

 

DAMES GYM-FIT 

Gelet op de aard van de oefenstof kunnen wij hier meer vrijheid laten in de 

keuze van de “oefenkledij”. In geen geval gewone “dagelijkse kledij”. 

 

De wedstrijd- en demonstratiekledij 
 

Ter gelegenheid van wedstrijden en demonstraties is identieke kledij gewenst 

en meestal ook verplicht. 

 

De keuze van het ‘clubuniform’ wordt gemaakt door het bestuur in 

samenspraak met de leiding. 

Deze kringkledij, is verkrijgbaar bij ons economaat: 

• Benjamins/ miniemen/ beloften- meisjes: zwart-wit-rood maillot (40 

euro) 

• Voor de jongens, voor alle afdelingen vanaf de afd. benjamins: zwart-

wit-rood turnpakje (40 euro). 

• Junioren/ senioren- meisjes: zwarte maillot met strepen (40 euro) 

 

Training 
 

Wanneer wij ons in groep aan het publiek vertonen (voorstelling van de 

deelnemers aan wedstrijden en demonstraties, optochten...) zorgt éénvormige 

kledij voor een stijlvolle indruk. 

 

Het clubtrainingspak is modern van kleur en snit en tevens van uitstekende 

kwaliteit. 

Er bestaat echter geen aankoopverplichting. De senioren worden echter 

aangemoedigd er een aan te schaffen gezien zij op die leeftijd nog weinig 

groeien en deze kost aldus beperkt wordt tot een éénmalige uitgave. 

 

Schoeisel 
 

Turnpantoffels zouden moeten voldoen aan de volgende eisen; 

• licht 

• sterk, maar tevens flexibel 

• de bewegingen van de voet goed mee volgen 

• het neerkomen beveiligen door middel van een amortiserende zool 
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• de gymnast behouden tegen wegglijden 

 

Schoenen die aan al deze voorwaarden beantwoorden zijn niet te vinden. Over 

het algemeen kiest de gymnast voor een ‘goedzittende’ klassieke linnen 

turnpantoffel, met elastiek aan de wreef. 

 

Sportschoenen met veters zijn uit den boze omdat ze niet flexibel genoeg zijn 

en hierdoor de bewegingen bemoeilijken. Daarenboven beschadigen ze de 

landingsmatten en valkuil. 

Om hygiënische redenen zijn turnpantoffels verplicht tijdens de 

trainingen. 

Op kousen oefenen is helemaal uit den boze en kan bij een ongeval 

problemen opleveren met de verzekeringsmaatschappij. 
 

Voor wedstrijden, demonstraties en optochten maakt éénvormig schoeisel deel 

uit van het kringuniform. In dit verband kozen wij reeds voor de reeds 

genoemde klassieke turnpantoffels, bij voorkeur met T-vormig elastiek. 

 

De turnpantoffels die gebruikt worden in de oefenzaal, worden pas 

aangetrokken in de kleedkamer. Zo vermijden we vochtigheid en modder in de 

zaal. 

 

Nog enkele opmerkingen 
 

Hygiene 
De moderne kunststoffen waaruit de turnmaillots tegenwoordig gefabriceerd 

zijn nemen weinig vocht op zodat het zweet niet verdampt. 

 

Trainingskledij dient na iedere oefenstond gewassen te worden. Ongewassen 

in donkere kasten, worden deze kledingstukken kweekhaarden voor bacillen. 

 

“Verloren kledij” 
Heel wat kledingstukken (ook gewone stadskledij) worden achtergelaten in de 

kleedkamers of zelfs in het oefenlokaal. Het gebeurt dat de eigenaar onbekend 

blijft! 

 

Wat in de sporthal achterblijft neemt de leiding in bewaring tot de volgende 

les. Van de gymnasten wordt aandacht voor hun eigen gerief verwacht. 

 

Het kenmerken van de kledij 
Om verlies en verwisseling te vermijden is het aanbevolen de naam van de 

gymnast op alle turnkledij aan te brengen. 

 

Sieraden en brillen 
Bij het turnen draagt men geen sieraden! 

Halskettingen, ringen, uurwerken en armbanden dienen bijgevolg afgelegd, of 

nog beter thuis gelaten. Ze kunnen niet alleen stuk gaan, doch eveneens de 

gymnast (en z’n helper!) verwonden. 

Wie het niet zonder bril kan stellen moet deze stevig en veilig rond het hoofd 

vastmaken. 
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Laat in geen geval voornoemde zaken in de kleedkamer of in het oefenlokaal 

rondslingeren. 

 

Hoe was je een maillot het best? 
Maillots was je best koud binnenste buiten. Indien je de maillot te warm wast 

kan hij gaan krimpen en krijg je kleurverlies. 

 

 

De 10 vuistregels bij het oefenen 
 

� Geschikte, goed aansluitende kledij. 

� Aangepast schoeisel. 

� Geen ringen, uurwerken, kettingen, armbanden. 

� Bril veilig rond het hoofd vastgemaakt. 

� Zorg er voor dat het haar het zicht niet belemmerd. 

� Nagels kort geknipt. 

� Gebruik magnesium waar een stevige greep op het toestel nodig is. 

� Bij eventueel gebruik van handbeschermers: zorg dat deze van goede 

kwaliteit zijn en geschikt voor het toestel. 

	 Controleer de riempjes op slijtage en de juiste bevestiging. 


 Draag nooit iets dat u of uw helper in gevaar kan brengen of de 

doelmatigheid van het helpen kan verhinderen. 

 

 

De Atlasvriendenkring 
 

Ereleden 
 

Het gaat om sympathisanten die financieel hun steentje bijdragen. 

 

� erelid kan je worden door een jaarlijkse bijdrage te leveren (vanaf € 25,00). 

 

De ereleden ontvangen een lidkaart en krijgen gratis toegang tot alle 

manifestaties die door onze kring worden georganiseerd. 

Wie erelid wenst te worden neemt gewoon contact op met een bestuurslid. 

 

Medewerkers 
 

Het betreft hier ouders en ‘Atlasvrienden’ die bereid zijn een helpende hand te 

bieden bij diverse activiteiten die door de kring worden ingericht of waaraan 

onze vereniging deelneemt. 

 

Deze actieve medewerking kan bestaan uit: 

 

• het helpen wegbergen van de toestellen na de les of bij demonstraties of 

wedstrijden. 

• het vervoer van gymnasten naar wedstrijden, 

• meewerken aan nevenactiviteiten, zoals de bingo-avond,... 
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Wie bereid is om even de mouwen op te rollen geeft een seintje aan de 

leiding of aan een bestuurslid. Uw hulp wordt enorm op prijs gesteld! 

 

 

Een terugblik… 
 

‘Turnkring Atlas Tielt’ werd gesticht op 15 juli 1956 door de vrienden Alberic 

Pynket en de toen 21 jarige Arsène Baekelandt. Deze laatste bleef 

gedurende liefst 44 jaar ‘Algemeen leider’ van de kring. Zijn leiderschap 

kenmerkte zich door een dagdagelijkse tomeloze inzet, al die tijd stond hij 

volledig ten dienste van de gymnasten. Arsène Baekelandt werd zowaar de 

bezieler van Turnkring Atlas; hij beschikte over een fenominale kennis van de 

turnsport, hij maakte deel uit van het bestuur maar het meest was hij te vinden 

tussen de gymnasten welke hij met raad en daad bijstond. Door zijn 

onafgebroken inzet werd Turnkring Atlas Tielt het levenswerk van deze leider. 

Arsène Baekelandt overleed op 2 juni 2000. Hij stelde zijn leven ten dienste 

van de turnsport. 

  

Een chronologische opsomming geven van alle belangrijke gebeurtenissen die 

in de loop der jaren plaatsgrepen is onbegonnen werk. Wij beperken ons tot 

het schetsen van een algemeen beeld: 

 

• Wij namen deel aan een massa optochten van diverse aard, gaven 

demonstraties ter gelegenheid van allerlei feestelijkheden, niet alleen in 

ons eigen “Europastadje” doch eveneens in andere steden en gemeenten, 

ook in de Antwerpse schouwburg verzorgden wij een optreden. 

 

• In 1958 waren wij reeds van de partij op het Bondsfeest op de Heyzel, 

tijdens de wereldtentoonstelling. Van dan af waren wij present op alle 

gouw- en bondsfeesten, traden aan op provinciale en federale wedstrijden 

waar onze gymnasten regelmatig op het hoogste schavotje stonden. 

 

• Onze junioren-keurturners waren meerdere keren te gast in het buitenland, 

als leden van de toenmalige bondsploeg, en presteerden voortreffelijk in dit 

internationaal gezelschap. 

 

• Wij namen met succes de organisatie waar van gouwkampioenschappen, 

éénmaal een federaal tornooi en zelfs een internationale ontmoeting 

(België-Frankrijk). Hoogtepunten waren de gouwfeesten van 1966 en 1977 

waar wij telkens meer dan duizend gymnasten op de been brachten. 

 

• Atlas speelde een belangrijke rol in de deelname van Tielt aan “Spel 

zonder Grenzen” te Blackpool en andere interstedenkampen (Rolde, Saint-

Malo, Guernsey, Brignoles en Tielt). 

 

• Wij verbroederden met een vereniging uit Kings-Lynn (Engeland).  Dit 

resulteerde trouwens in een prachtige vakantie in Norfolk voor onze leden. 
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• Verscheidene trainers en hun leerlingen volgden stages in het buitenland, 

zo o.a. in Frankrijk, Zwitserland, Zweden, Duitsland en het voormalig 

Tjechoslowakije. Zelf organiseerden wij meerdere 5-daagse turnkampen in 

Amel (Duitstalig België) en in Buizingen, waar een ideale 

turnaccommodatie aanwezig is. 

 

• Turnkring Atlas pakte reeds enkele keren uit met een spetterende 

gymshow. Dit gebeurde bij zowel de viering van het 40-jarig bestaan in 

1997 en voor het 50-jarig bestaan in 2006. 

 

• Van bij de start van Turnkring Atlas konden we gratis beschikken over het 

zaaltje van het Textielhuis. Omdat dit door het groeiende ledenaantal niet 

meer voldoende groot was, werd er in 2007 uitgeweken naar de 

voormalige site van het college. In afwachting van de uitbreiding van de 

stedelijke sporthal werd een oude studiezaal ingericht als turnhal. Eind 

2010 was het dan eindelijk zover en kon de nieuwe, volledig uitgeruste, 

topturnhal in gebruik genomen worden. 

 

• Turnkring Atlas behaalde reeds enkele jaren geleden het IK-GYM-label. 

Dit is een kwaliteitslabel dat wordt toegekend aan gymnastiekclubs die op 

verschillende domeinen (clubwerking, lesaanbod,…) kunnen aantonen dat 

ze kwalitatief werk leveren. 
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