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Deze historiek om de herinnering aan de medewerkers,
die in de loop van die 6 decennia hun schouders onder
de clubwerking staken, levendig te houden.
Opdat de eerste 60 jaar van het bestaan van turnkring Atlas, en de inzet
die daarmee gepaard ging, nooit vergeten zal raken…
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Mens sana in corpore sano
Een gezonde geest in een gezond lichaam

De historiek “Turnkring Atlas Tielt 1956-2016” werd gepubliceerd op de website van turnkring
Atlas in het voorjaar van 2017.

Behoudens anders vermeld worden op foto’s voorkomende personen in het
onderschrift “van links naar rechts” hernomen.
Opmerkingen omtrent deze historiek kunnen gericht worden aan de auteur
via marc.degroot@skynet.be

TURNKRING

DE AANLOOP
De even ijverige als pientere leerling Arsène
Baekelandt studeert (met onderscheiding)
in juni 1954 af aan het Koninklijk Atheneum
van Deinze. Vervolgens, in de periode dat
tussen Oost en West nog volop de Koude
Oorlog woedt, vervult hij in 1955 zijn militaire
dienstplicht als milicien-onderofficier in het
Duitse Delbrück. Arsène maakt kennis met

uitleenbibliotheek “Volksontwikkeling” maakt
hij zich nuttig met het ordenen en kaften van
boeken. In de gesprekken die hij met de nu en
dan langskomende ABVV-bediende Alberick
Pincket aanknoopt, vertelt Arsène honderduit
over zijn pas verlopen militaire dienstplicht en
nog meer omtrent de activiteiten die zich in
de “Turnhalle” van Delbrück ” voor z’n ogen
afrolden. Hoewel helemaal niet onderlegd in
de gymnastiek steekt Arsène Baekelandt zijn
bewondering voor die sport niet onder stoelen
of banken, naarmate de tijd en de gesprekken
vorderen groeit bij Arsène en Alberick het idee
zelf een turnvereniging op te richten.
Het blijft niet bij woorden, het blijft niet
bij plannen, Arsène Baekelandt en Alberick
Pincket slaan de handen in elkaar en op 15 juli
1956 wordt Turnkring Atlas boven de doopvont
gehouden.

1955. Milicien Arsène Baekelandt aan de vooravond v.h.
stichten van turnkring Atlas.

Alberick Pincket verlaat Tielt een tweetal
jaren nadien, Arsène Baekelandt blijft
onversaagd aan het roer van ‘zijn’ Atlas staan,
gedurende niet minder dan 44 jaar loodst
hij met succes deze Tieltse vereniging door
heuglijke en soms moeilijke tijden en dit tot
zijn overlijden daar in 2000 ongenadig een
einde aan maakt.

de aldaar opgerichte “Turnhalle” en via die
weg heeft hij een eerste ontmoeting met de
turnsport. Tijdens zijn legerdienst richt hij met
enkele vrienden een sportclubje op, naast
turnen en boksen beoefenen ze er eveneens
het floretschermen. Het clubje noemen ze
“Atlas”.
Onze jonge Tieltse soldaat raakt danig onder
de indruk van de mooie gymnastieksport en
ook na afloop van zijn legerdienst blijft de
turnvlam in hem waken.
Slimmerd Arsène slaagt zonder problemen
in een overheidsexamen, in afwachting van
z’n aanstelling tot bediende bij het Ministerie
van Financiën is hij korte tijd werkloos. Voor de
altijd bedrijvige Arsène Baekelandt is dat het
sein om de handen uit de mouwen te steken.
In de binnen het Textielhuis gevestigde

Medestichter Alberic Pincket
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Arsène Baekelandt kreeg de turnmicrobe
dus te pakken in die bewuste Duitse
“Turnhalle”, hij raakte er geïmponeerd door
de Olympische gymnastiek. Gezien zijn sociale
ingesteldheid was onze turnleider bang voor
individualisme en verzaakte daarom aan
het nogal erg individueel gerichte artistieke
topturnen. Des te meer bleef hij trouw
aan de filosofie dat iedereen de kans moet
krijgen de gymnastieksport te beoefenen.
Met massa-optredens, synchroonturnen
op allerhande gymtoestellen, ritmischeen andere groepsoefeningen wist hij die
levensbeschouwing binnen Atlas door te
drukken, ook op provinciaal en nationaal
vlak werd geluisterd naar Arsène Baekelandt.
Dankzij zijn visie raakten vele turnsters en
turners bij een gymnastiekvereniging aan de
bak.
Maar hoe verging het de Tieltse Turnkring
Atlas door de jaren heen? Beginnen bij het
begin…
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TURNKRING ATLAS, SINDS ZES
DECENNIA EEN VASTE WAARDE
DEEL I: 1956 - 1969
“Atlas” wordt gesticht op 15 juli 1956 door de
vrienden Alberick Pincket en Arsène Baekelandt. Omdat beide bezielers van het eerste
uur ‘jonge geesten’ zijn die zowat dagelijks in
het Textielhuis vertoeven, krijgt hun boreling
de naam “Tieltse Socialistische Turnkring Atlas”: een familienaam uit hun dagelijks leven,
de voornaam “Atlas” wordt uit de mythologie
gegrepen. De coöperatieve “De Volharding”
stelt onmiddellijk de toenmalige feestzaal van
het Textielhuis ter beschikking en zorgt tevens
voor de eerste centen zodat met volle moed
en overgave kan gestart worden.
De stichters leggen de lat meteen
hoog, Atlas wordt niet opgestart als een
doordeweekse vereniging, als turnclub streeft
de vereniging echt wel naar een hoger doel,
getuige daarvan de oprichtingsverklaring:
door het turnen de lichamelijke en geestelijke
opvoeding van hun leden ontwikkelen

om aldus de individuele en algemene
volksgezondheid te bevorderen en daarnaast,
de solidariteit, de tucht, de opofferingsgeest
en de gemeenschapszin bij de leden te
ontplooien door zowel individuele als
gezamelijke trainingen.
Het enthousiasme van Arsène en Alberick
werkt aanstekelijk, getuige daarvan de vlotte
instroom van leden naar de nieuwe Tieltse
vereniging. Met Albert & André Ailliet, Freddy
Blancke, Alex Bossuyt, Jenny Bouckaert,
André Bruyneel, André Croubels, Georgette De
Blauwe, Yvette De Blauwe, nóg een Yvette De
Blauwe, René Debuyser, Joan De Meulenaere,
Sonja De Vos, Adiel Dierckens, Arlette &
Yvonne Dierckens, Jeannette Dierckens,
Hendrik Dumoulin, Irène Dumoulin, André
Heytens, Anita Hommé, Dacy Hoste, Roland
Hoste, Gilbert & Bernard Juttens, Marie-Josée
Lietaer, Anny Linclau, Vera Morbé, Roland
Nahoul, Annie Sander, John Scharlaeken,
Lionel Strobbe, Nicole Tuyttens, Yolande
Vackier, Joceline Vandevelde, Erna en Rita
Van Hecke, Roger Wouters, Ingrid Wullaert,
Eric & Freddy Wullaert, aangevuld met de

14.04.1957 Maurice Vereecke zorgt voor de orde. Van op het voetpad, aan de overkant v.d. straat, overschouwt Arsène Baekelandt
zijn troepen. We bemerken ook nog Annie Sander, Christiane De Vos, Annie Linclau, Marianne Verhamme, André Baekelandt, Anita
Hommé, Georgette Deblauwe, Yolande Vackier en Eric Wullaert.
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activiteitenkalender al aardig worden
ingevuld: het eerste turnoptreden heeft
plaats in de feestzaal van het Textielhuis
(zaterdag 8 september 1956) naar aanleiding
van een muziekfeest dat door de harmonie
“De Volharding” en de plaatselijke
banjogroep “Redstar” wordt opgeluisterd.
Op 30 september 1956 stapt men op in
een optocht te Lendelede ter gelegenheid
van de inhuldiging van het B.S.P.-lokaal “De
Germinal”. Op zondag 14 april 1957 trekt Atlas
naar Koolskamp om de feestelijkheden n.a.v.
de inhuldiging van de plaatselijke B.S.P.-vlag
te ondersteunen. Twee weken nadien helpt
Atlas voor de eerste keer de Tieltse 1-meistoet
opluisteren.
28.08.1956 Turnkring Atlas sluit aan bij de “Socialistische
Turnbond van België”, afgekort ‘S.T.B.’. Hier het embleem.

stichters Arsène Baekelandt en Alberick
Pincket, worden in juli 1956 inderdaad al een
pak inschrijvingen genoteerd.
Nauwelijks twee maanden later, op 1 september 1956, kan het ledenregister worden
aangevuld met (klinkende) namen als André
Baekelandt, Gilbert Debie, Johnny & Gaspar
Goeminne, Bernard & Bertrand Lannoo, Maurice Litaer, Hugo Martens, Norbert Plettinck,
Albert Wiebouw en Patrick Wouters. In die ultieme beginperiode worden nog meer nieuwe
leden aangetrokken, hun exacte startdatum is
evenwel niet steeds duidelijk. Zonder dralen
wordt de club aangesloten bij de turnfederatie
S.T.B., voluit de “Socialistische Turnbond van
België” (28 augustus 1956).
Het eerste turnmateriaal waar gebruik van
wordt gemaakt is afkomstig van turnkring
“Germinal Ingelmunster” die hun oud
materiaal ter beschikking stelt. Dat materiaal
beperkt zich tot een (noch in de breedte, noch
in de hoogte verstelbare) houten dubbele
barre, een Zweedse plint en een paar ruwe
cocos-landingsmatten. Nadien zal Atlas tevens
over (oud) materiaal van turnkring “Volksrecht
Kortrijk” kunnen beschikken.
Ondanks
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opgericht,

kan

de

Later, nog in 1957, wordt deelgenomen
aan een optocht ter gelegenheid van een
vlaginhuldiging te Lichtervelde (30 juni 1957)
en tekent turnkring Atlas present te Harelbeke
voor inhuldiging van het lokaal “Germinal”. Een
uitstap naar Brugge wordt ondernomen om er
deel te nemen aan een huldebetoon gericht
aan de socialistische eerste minister Achiel
Van Acker (21 september 1957). Even nadien is
Atlas ook aanwezig op de “Jongerendagen”
te Antwerpen.
Tijd om te feesten: het eerste sportfeest van
turnkring Atlas wordt een succes, de avond is
volgestouwd met muziek van Harry Belafonte’s

12.10.1957 Onder het thema “Schoonheid, gezondheid, kracht” kent
het 1ste turnfeest zijn verloop met diverse optredens op het podium
v.d. oude feestzaal v.h. Textielhuis. Hier Irene Dumoulin

12.10.1957 Arsène Baekelandt in actie.

12.10.1957 Arsène Baekelandt (onder), Adiel Dierckens
(midden) en Sonja Devos (boven) tijdens een acro-oefening.
Noël Callens staat bij.

“Bananabootshow” (12 oktober 1957). Onder
het thema “schoonheid, gezondheid en
kracht” brengen onze leden een gesmaakt
optreden in de (oude) zaal van het Textielhuis.
Ook het eerste sportbal slaagt schitterend (23
februari 1958) en dat is niet zonder belang
voor de nog piepjonge turnkring Atlas, beide
activiteiten staan immers in het teken van
“centen binnenrijven om de clubwerking te
bekostigen”.

1958 koopt Arsène Baekelandt met z’n eigen
centen een paard-met-bogen met als doel de
herenploeg trainingsmogelijkheden op dit
toestel te kunnen aanbieden. Het turntoestel
wordt opgesteld ten huize Arsène en op
de plaats waar eigenlijk een knus salon had
moeten staan, staat nu een lederen paardmet-bogen. Maandenlang wordt hier wekelijks
door de Atlas-herenploeg geoefend.

Van bij de start is het verwerven van
turntoestellen en -materialen zowat de
grootste bekommernis van het bestuur.
Onverminderd
worden
wezenlijke
inspanningen geleverd om het toestellenpark
uit te breiden. In 1958, amper twee jaren na
de oprichting, is turnkring Atlas in het bezit
van de meest noodzakelijke olympische
toestellen. Maar eens raakt de kringkas leeg,
ter voorbereiding van de eerste deelname aan
de gouwfeesten te Torhout van 31 augustus

“Gouwfeesten” zijn provinciale feesten
die worden georganiseerd binnen de zuil van
de S.T.B. Veelal nemen die gouwactiviteiten
twee dagen in beslag, ze worden meestal
’s zaterdags opgestart met een avondfeest
waarin aangetreden wordt door keurturners
en/of keurploegen van de organiserende club,
ook gymnasten van uitgenodigde kringen
demonstreren er vaak hun kunnen. Op
zondagvoormiddag wordt dan weer uitgepakt
met de afdelingswedstrijden waarin wordt
gekampt voor de overwinning. In dergelijke
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wedstrijden wordt hoofdzakelijk met ploegen
geturnd die synchroon werk dienen te leveren
aan de barren, balken, rekken en de sprongen
over paard, plint en lange mat. Vrije oefeningen
maken eveneens deel uit van het turnpakket.
Om de ploeggeest te bevorderen en, ook
belangrijk, de kameraadschap te bestendigen,
wordt op zondag door turn(st)ers, trainers,
medewerkers en juryleden gezamenlijk het
middagmaal gebruikt. ’s Namiddags stappen
alle deelnemende kringen op in een turndéfilé,
het parcours loopt langs de centrumstraten
van de locatie waar de gouwfeesten worden
ingericht. Aansluitend wordt een massafeest
gehouden waarin de deelnemende groepen
worden voorgesteld aan het publiek en
waarbij diverse muzikale reeksen in groep
gebracht worden. Demonstratieturnen aan
diverse toestellen is tijdens het massafeest
eveneens aan de orde en het spektakelstuk
bij uitstek is de algemene turnreeks die door
alle deelnemers synchroon wordt uitgevoerd.
Een gouwfeest wordt afgesloten met de
prijsuitreiking en het afscheidslied.
Gezien zowel West- als Oost-Vlaanderen
als turngouw te klein zijn om elk afzonderlijk
een gouwfeest te organiseren, bestaat er
jarenlang een samenwerkingsverband tussen
beide provinciale gouwen. Aldus worden
de gouwfeesten beurtelings ingericht in
Oost- en West-Vlaanderen. Oost-Vlaanderen
beschikt over een twaalftal turnverenigingen,
ze situeren zich hoofdzakelijk in en rond het
Gentse. De clubs uit het Waasland richten zich
immers meer naar de Antwerpse turngouw.
Binnen West-Vlaanderen zijn, evenwichtig
verspreid over de ganse provincie, eveneens
een twaalftal turnkringen actief. Met Mouscron
en Herseaux opereren zelfs twee Franstalige
clubs binnen de West-Vlaamse turngouw. In
een gouwfeest treden talrijke clubs aan. Ze
zijn allen gebrand om overwinningen in de
wacht te slepen en daarom is de strijd die moet
geleverd worden, dikwijls niet minnetjes.
Bij de oprichting van Turnkring Atlas kent
men binnen de club weinig af van de techniek
van het turnen, men beschikt enkel over de
daaromtrent opgedane schoolse kennis.
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12.10.1957 Arsène Baekelandt met op de tafel ‘slangenmeisje’
Sonja Devos.

12.10.1957 Atlas schittert op het podium.

12.10.1957 André Baekelandt in ‘vrije horizontale steun’ op het
podium.

1958. André Baekelandt aan het werk op de
1ste (houten) herenbarre van de kring.

Arsène Baekelandt had wel het geluk over
een uitstekende turnleraar te beschikken
en mede daardoor slaagt hij er in aardige
prestaties te leveren op de vloer en de sprong.
Het echte toestelwerk is hem echter vreemd,
nogal logisch, de Olympische turntoestellen
zijn in the fiftees helemaal afwezig binnen
de schoolmuren. De Atlassers gaan hun
licht opsteken bij andere verenigingen,
voornamelijk bij bevriende clubs in Torhout en
Izegem wandelen ze regelmatig over de vloer.

Als tweede sociale maatregel wordt binnen
de kring een spaardienst op poten gezet.
De betaling van het jaarlijks lidgeld wordt
gespreid over 12 maandelijkse betalingen,
ook de kost voor de aanschaf van turnkledij
wordt opgenomen in dit kredietsysteem. De
maandelijkse spaargelden worden gedurende
vele tientallen jaren ten huize van de leden
opgehaald door bestuursleden-boden en
ingeschreven op spaarkaarten middels het
plakken van waardezegels. De boden leggen

De bestuursleden van het eerste uur
zijn ouders van clubleden. Spoedig, met
de uitbreiding van de kring, komen de
bestuursfuncties in handen van een jongere
meer onderlegde generatie. Voor een deel zijn
dat binnen de vereniging gegroeide turners,
maar ook sympathisanten die de noodzaak
aanvoelen mee te werken aan het besturen
van de vereniging waarin secretariaat,
boekhouding, economaat, spaardienst en het
beheer van zaal en materiaal toch specifiek
gevormde personen vereisen. De eerste jaren
zijn een harde doch goede leerschool. Enkelen
falen in hun opdracht, doch gezien het hier
enthousiaste vrijwillige medewerkers betreft,
verdienen ook zij onze waardering!
Als rasechte socialisten zijn de oprichters
Arsène en Alberick doordrongen van de
overtuiging dat iedereen de kans moet krijgen
de gymnastieksport te beoefenen, ongeacht
hun rang of stand. In de optiek dat het ook
voor leden van gezinnen met weinig financiële
draagkracht mogelijk moet zijn te turnen,
wordt het lidgeld erg laag gehouden, nog in
1983 bedraagt het slechts 40 frank per maand.

01.05.1958 Tielt: Arsène Baekelandt netjes in uniform, klaar
voor zijn 2de deelname aan de 1-meistoet in de hoedanigheid
van ‘algemeen leider’ van turnkring Atlas.
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01.05.1958 Tielt: Patrick Wouters en Rita Van Hecke aan
de kop van de 1-Meistoet leiden de Atlasdelegatie ter
hoogte v.h. Koninklijk Atheneum in de Stationstraat.
01.05.1958 Tielt: Atlas in de 1- Meistoet, Arsène Baekelandt ziet dat
het goed is (Oude Stationstraat ter hoogte van de Stocktkapel).

01.05.1958 Tielt: Patrick Wouters en Rita Van Hecke aan de kop van de 1-Meistoet bij
het verlaten van het Stationsplein richting Oude Stationstraat.

01.05.1958 Altas in de 1 Meistoet in de
Sint-Michielsstraat (ter hoogte v.h. Gildhof),
aangevoerd door Annie Sander (l) en Annie
Linclau.
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verantwoording af aan de spaarmeester
die de opgehaalde bedragen beheert.
Maandelijks alle leden bezoeken voor het
innen van geld, bij afwezigheid het bezoek
herhalen, van de boden - en heel dikwijls ook
van de spaarmeester - vergt de inning van
deze bijdragen een enorme tijdsinvestering.
In de loop der jaren zullen o.a. Yolande
Vackier, André Croebels, André Baekelandt,
Luc Baekelandt, Hilde De Rammelaere en
spaarmeester Noël Callens nog de handen vol
hebben met het beheer van de spaardienst.
Ondanks de moeilijkheden die deze sociale
maatregel teweeg brengt zal hij inderdaad
nog heel lang blijven bestaan.
Uiteraard stapt men in 1958 met een flinke
delegatie op in de Tieltse 1-Meistoet De
deelname van Atlas zal gedurende tientallen
jaren een vast gegeven blijven tot deze
stoet in 2002 een laatste keer in Tielt wordt
georganiseerd. Te Brussel wordt deelgenomen
aan het “Bondsfeest” van de S.T.B. (13 juli
1958), georganiseerd in het Heizelstadion ter

omkadering van de Wereldtentoonstelling
“Expo ‘58”.
Turnkring Atlas treedt voor het eerst aan in
gouwfeesten (Torhout 31 augustus 1958), met
slechts twee jaar kringwerking op het actief
behaalt de herenafdeling er een prachtige
tweede plaats. Een succes voor de pas
sinds juni ’58 gehuwde hoofdleider Arsène
Baekelandt. Op technisch vlak zet onze
vereniging opnieuw een grote stap vooruit
nadat de vrienden Arsène Baekelandt, Hugo
Martens en Irène Dumoulin op 20 april 1959 het
diploma van “voorturner” behalen. Nog in de
fiftees onderschrijven o.a. Lionel Bardoel, Noël
Callens, Gilbert Geerolf en Florent Wouters
hun lidmaatschap, allen personen die een
bepalende rol binnen de clubwerking zullen
spelen. Florent Wouters steekt onmiddellijk
zijn nek uit, tot ieders tevredenheid oefent hij
het eerste echte voorzitterschap uit.
Op 4, 5 en 12 september 1959 houdt Atlas
een “Groot driedaags Sportfeest” en krijgt

01.05.1958 De 1 Meistoet na het verlaten v.h. Stationsplein, richting Oude Stationstraat. Links Christiane Plettinck, rechts Andrea
Vereecke. Ze worden gevolgd door (links) Hugo Martens en (achter deze) Adiel Dierckens. Vooraan, in het midden v.d. straat, stapt
Lionel Bardoel, rechts Heinki Casteleyn (Heinki Casteleyn en Adiel Dierckens stierven de verdrinkingsdood in Blankenberge op
27.08.1961, samen met Gilbert Juttens, een andere jonge Tieltenaar).
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01.05.1958 Atlas marcheert in de 1 Meistoet (Grote Hulststraat
ter hoogte v.h. V.T.I.).

1958 Een evenwichtsstandje van Adiel Dierckens

1958 Lenige Adiel Dierckens op de barre.

13.07.1958 Brussel : Annie Lietaert, Marianne De Vlaeminck en Irène
Dumoulin in het Heizelstadion n.a.v. de Bondsfeesten.

13.07.1958 Heizel Brussel: handenstand van
André Baekelandt.
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13.07.1958 Atlas in Heizelstadion. Achteraan rechtstaand Henkie Casteleyn, Johny Corbanie, Adiel Dierckens (verdoken), Solange
Van Hollebeke, André Heytens, Jeannette Dierckens, Lionel Bardoel, Annie Linclau, Erna Vanderstraeten, Yvette Deblauwe, Hugo
Martens, Irène Dumoulin, Annie Sander, André Baekelandt, Arsène Baekelandt. Op de knieën Yolande Vackier, Jenny Vereecke, John
Scharlaeken, Joan De Meulenaere, Annie Lietaert, Marianne De Vlaeminck. Vooraan Freddy Wullaert, Roland Hoste, Jocelyne Van de
Velde, …..?......., Gilbert Debie, Gaspard Goeminne en ..…?..…

daarvoor de medewerking van gymnast
Robert Lemmens, kampioen van België, 2de
categorie. Die Gentenaar is gehuwd met
ex-Atlaslid Erna Janssens. Atlas neemt met
postief gevolg deel aan de West-Vlaamse
kampioenschappen (18 oktober 1959), Arsène
Baekelandt behaalt er de 2de plaats in de 1ste
categorie, André Baekelandt, André Heytens
en Adiel Dierckens leggen respectievelijk
beslag op de 1ste, 4de en 8ste stek in de 2de
categorie. Ook Annie Sander laat zich niet
onbetuigd en haalt vlot de 5de plaats bij de
juffers 2de categorie binnen.
Eind
1959
is
Arsène
Baekeland
tewerkgesteld in Kortrijk bij het ministerie
van Financiën, om die reden is hij op dat
ogenblik daar ook woonachtig. In die periode
komt hij vier keer per week naar Tielt om
in het Textielhuis turnonderricht te geven.
Die toch niet te onderschatten verplaatsing

onderneemt de jonge Arsène steevast met
z’n vespa. In de loop van het jaar 1960 kiest de
hoofdleider opnieuw voor Tielt als woonplaats.
Op datum van 15 januari 1960 wordt het
clubblad “Kontakt” in het leven geroepen
met de bedoeling tweemaandelijks te
verschijnen. In maart 1960 kent het derde
Atlas-sportbal zijn verloop. Voor deelname aan
de feestelijkheden n.a.v. “75 jaar B.S.P.” trekt
Atlas naar Brussel (29 mei 1960). Op 22 juni
1960 wordt een turndemonstratie verzorgd in
de Tieltse Rijksmiddelbare school (R.M.S.) aan
de Gruuthusestraat, dit naar aanleiding van
festiviteiten van het einde van het schooljaar.
In de “Gentse Bondsschool” wordt de
leergang “Turnleider” gegeven door de
uitstekende turnpedagoog Walter Vande
Velde, onderwijsinspecteur en voorzitter van
de “Bond voor Lichamelijke Opvoeding”.
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Tijdens de theoretische en praktische lessen
is Arsène Baekelandt er gedurende dertig
zondagvoormiddagen
een
aandachtige
leerling. Atlas, in de persoon van Arsène
Baekelandt, wil kost wat kost zijn kennis
uitbreiden! Die inspanningen worden
beloond, in 1960 slaagt Arsène er in het
gegeerd diploma van turnleider in de wacht
te slepen, een uiterst belangrijk feit voor onze
vereniging! Arsène komt in Gent als primus
van de klas uit de bus met 92 % der punten, nog
meer zelfstudie en het bijwonen van allerlei
cursussen en studieweekends doen de rest bij
de leergierige Arsène Baekelandt.
Op 7 augustus 1960 wordt een
turndemonstratie verzorgd te Staden,
Atlas stapt er tevens op in een optocht. In
het Textielhuis wordt, ten voordele van de
kringkas, een eerste gezellig samenzijn met de
leden-adulten gehouden (10 september 1960).
Eén week nadien neemt Atlas deel aan een
optocht te Roeselare (18 september 1960).
In deze periode verlaat de jonge voorturner
Hugo Martens noodgedwongen turnkring
Atlas, hij wordt als beroepsmilitair immers
gekazerneerd in Duitsland. Het afscheid
van Hugo is echter niet definitief, later zal
hij opnieuw zijn rol komen spelen in de
clubwerking.
Bij de start van het sportjaar (september
1960), na nauwelijks vier jaren clubwerking,
beschikt Atlas over circa 50 leden: een succes!
De kennis van Arsène Baekelandt inzake
gymnastiek gaat er steeds op vooruit. Op
9 oktober 1960 wordt hij ingelijfd in de
“Technische Kommissie van de West-Vlaamse
Socialistische Turngouw” (W.V.S.T.) en wordt
bijgevolg ook bestuurslid van dit provinciaal
bondsorgaan.
Op 26 december 1960 wordt voor de afdeling
“leerlingen” het eerste kerstfeest gehouden.
“Leerling” is de vroegere benaming van de
leden van de voorheen bestaande afdelingen
“kleine meisjes” en “kleine jongens”, qua
leeftijdscategorie vergelijkbaar met de huidige
afdelingen “pupillen” en “benjamins”. Met
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31.08.1958 Arsène Baekelandt, Marianne De Vlaeminck en
Florent ‘Flor’ Wouters poseren voor de lens (achter turnzaal
Textielhuis n.a.v. deelname aan Gouwfeest te Torhout).

31.08.1958 Turnkring Atlas verzamelt achter turnzaal
Textielhuis n.a.v. Gouwfeest te Torhout: Achteraan v.l.n.r. Annie
Lietaert, Anita Hommé, Jeannette Dierckens, Annie Linclau
en Arsène Baekelandt. Vooraan v.l.n.r. Annie Sander, Irène
Demoulin, Christiane Devos en Florent Wouters (Manestraat).

31.08.1958 Turnkring Atlas verzamelt achter turnzaal
Textielhuis n.a.v. Gouwfeest te Torhout Uiterst links vooraan
Roger Wouters, uiterst rechts Patrick Wouters (Manestraat).

01.05.1959 1 meistoet Tielt: Atlas in de Stationstraat ter hoogte v.d. O.L.V.-kerk
(aan café Schuttershof). Centraal vooraan Annie Linclau, rechts Annie Sander.

31.08.1958 N.M.B.S.-station Tielt: Arsène
Baekelandt, André Baekelandt, André Heytens
(achteraan), Hugo Martens en Adiel Dierckens
(vooraan) met de in Torhout behaalde trofeeën.

1959. Arsène oefent aan de
barre (op de koer van het
Textielhuis).

01.05.1961 Tielt: Atlas troept samen voor het Textielhuis, deelname aan de 1-meistoet staat op het programma, ook de B.S.P.vlaggen staan klaar… Achteraan, staand op de vensterbank: Arsène Baekelandt, Noël Callens, Lionel Bardoel, André Baekelandt,
René Vackier en Gilbert Geerolf. Achterste rij: André Debie, Alex Bossuyt, Yvette Deblauwe, Gilbert Debie, Lilly Thys, Ronny
Ghekiere, Erna Van Hecke, Norbert Plettinck, Monique Desmet (verdoken), Roland Vanneste, Johnny Van Hollebeke, Yolande
Vackier, Patrick Wouters, Freddy Blancke en Roger Wouters. 2de rij: Rita Van Hecke, Marianne Verhamme, Christiane Plettinck,
Yvette Vanneste, Sonja Devos, Viviane Vercruysse, Eric Verhamme, Hugo Debie, Ludo Du Colombier, Guido Du Colombier, en Rudi
Du Colombier. Vooraan: Andréa Vereecke, Martine Vanneste, Arlette Vereecke, Rudi Thys, Solange Plettinck. De groep wordt
geflankeerd door Florent Wouters (r).
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hun ouders kunnen de jongeren aanschuiven
aan de koffie- en chocomelktafel, met de
kerstboompluk ontvangen de jongeren een
verrassingsgeschenk. Allerlei spelletjes, tot
vermaak van iedereen, zijn eveneens aan de
orde.

04.11.1960 Textielhuis. Het turnmateriaal is opzij geschoven,
tijd voor een “Danceparty” georganiseerd door turnkring
Atlas. Zijn te herkennen : Annette Dierckens, Noel Vantieghem,
Andre Baekelandt, Annie Linclau, Jozef Morbhé, Lionel Bardoel,
Johan Demeulenaere, Griet Bardoel, Hugo Martens en Yolande
Vackier.

Op het gouwfeest in Sint-Niklaas (28 mei
1961) behalen de juffers en ook de knapen
een 2de plaats, de “leerlingen” keren met een
4de plaats naar huis. Nauwelijks twee weken
later (11 juni 1961) legt de herenploeg tijdens
de gouwfeesten te Brugge beslag op een 5de
stek, knapen en juffers gaan daar aan de haal
met de 1ste plaats!
Turnkring
Atlas
neemt
op
het
Hulstplein voor de eerste keer deel aan
de openingsceremonie van de jaarlijkse
Europafeesten, nadien stapt de club mee op
in de stoet, dit laatste op een zelf ontworpen
praalwagen waarop toestelgymnastiek wordt
bedreven (9 juli 1961).
1 Oktober 1961 is een scharnierdatum voor
de Tieltse en ook de West-Vlaamse turnsport.
Onder impuls van Arsène Baekelandt wordt
in het Tieltse Textielhuis een West-Vlaamse
afdeling opgericht van de “Bondsschool voor
Turnleiders en Voorturners”. De turnleider
van turnkring Atlas geeft er cursussen m.b.t.
het theoretisch en praktisch turnonderricht,
een lessenpakket waaraan initiator Arsène
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Baekelandt gedurende meer dan 20 jaar (!) in
de winterperiode zijn zondagvoormiddagen
zal opofferen. Het is ook deze Tieltse afdeling
van de Bondsschool, de enige in WestVlaanderen, die voortaan diploma’s aflevert
aan de geslaagde (hulp)monitoren, turnleiders
en voorturners van West-Vlaamse clubs.
Het “West-Vlaams Gouwkampioenschap”
te Tielt groeit uit tot een uiterst geslaagde
organisatie (15 oktober 1961), hieromtrent
verschijnt een lovend artikel in de Antwerpse
editie van De Volksgazet. Ook op het sportieve
vlak scoort Atlas hoog: drie eerste plaatsen
(Anny Linclau, Arsène Baekelandt en André
Baekelandt) worden er weggekaapt, nog meer
podiumplaatsen (van Lionel Bardoel, Gilbert
Geerolf, André Heytens en Noël Vantieghem)
maken het Atlassucces compleet!
N.a.v. het vijfjarig bestaan van de Tieltse
Rijksmiddelbare school (Gruuthusestraat)
brengt turnkring Atlas er een grote
turndemonstratie, helaas valt er weinig
publieke belangstelling te noteren (5
november 1961).
Turnkring Atlas koopt, naast een olympische
evenwichtsbalk, ook een herenbarre aan bij
Sporta De Waele te Zele (16 april 1962). Die
toestellen kosten de clubkas respectievelijk
4.000 en 9.500 frank.
Met de gouwfeesten te Harelbeke (mei1962) en deze te Gent (1-2-3 juni 1962) komt
de gymnastiekbedrijvigheid uiteraard weer
bovendrijven. Aan de afdelingswedstrijden te

26.12.1960 Veel belangstelling voor het eerste Atlaskerstfeest
in het Textielhuis (Arsène Baekelandt met das)

26.12.1960 Spel en vermaak is aan de orde tijdens het
Atlaskerstfeest.

01.05.1961 Tielt: Atlassers in de 1 Meistoet (ter hoogte van de
St. Michielstraat/Luchtbalstraat). Van voor naar achter, de linkse
rij: Marianne Verhamme, Guido Du Colombier, Frans Verstraete,
Jeannette Dierckens, Lilly Thys, Yolande Vackier, Solange Van
Hollebeke, Ronny Ghekiere, Georges Wullaert. Middenste rij:
Hugo Debie, Christiane Plettinck, Joceline Vande Velde, Johnny
Van Hollebeke, Roger Wouters, Gilbert Geerolf. Rechtse rij: Yvette
Vanneste, Erna Vanhecke, Nicole Hoste, Annette Dierckens, Norbert
Plettinck, Roland Hoste, René Vackier.

1961. Kruishang van André Heytens in de ‘oude’ turnzaal
v.h. Textielhuis.

09.07.1961 Tielt, Europalaan. 1ste deelname van Atlas
aan Europastoet. Links, te voet: Florent Wouters (turners
op wagen niet herkenbaar). Het Atlasembleem staat
gemonteerd op de voorzijde v.d. tractor.

15.10.1961 West-Vlaams Gouwkampioenschap te Tielt. Vooraan:
André Baekelandt, Annie Linclau en Arsène Baekelandt. Achteraan
Hugo Martens, Noël Callens, Gilbert Geerolf, René Vackier, Noël Van
Tieghem en Florent Wouters.
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08.07.1962 Tielt, Europastoet. Passage op de markt ter hoogte van de winkel “Franco Belge”. André Heytens in hoeksteun op de
barre, en verder Gilbert Geerolf, achter hem (verdoken) Lionel Bardoel, Noël Van Tieghem, Hugo Martens (in witte kledij), Arsène
Baekelandt en André Baekelandt. Naast de wagen stapt René Vackier, hij is vergezelt van trompettist Cyriel Bouckaert van ‘De
Volharding’. Bestuurder van de tractor is melkboer Jonckheere, naast hen Sonja Devos (r) en Yvette Vanneste (l).
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Gent wordt deelgenomen met de afdelingen
“heren”, “juffers” en “knapen”. Om voor
ons onbekende redenen worden er geen
uitslagen bekendgemaakt, hoofdleider Arsène
Baekelandt ontvangt evenwel felicitaties van
de jury voor het Atlasoptreden.
In juli 1962 wordt opnieuw deelgenomen
aan de Tieltse Europafeesten. Tijdens het
openingsfeest op het Hulstplein worden
sprongen gedemonstreerd door de afdeling
“heren”, de knapen brengen klassikale
oefeningen aan de barre (vrijdagavond 6 juli
1962). Voor de optocht in de praalstoet werd
een nieuwe turnwagen in elkaar getimmerd,
hoog boven de begane grond brengen enkele
Atlassers er diverse barre-oefeningen (8 juli
1962).

15.10.1961 West-Vlaams Gouwkampioenschap te Tielt.
Vooraan: André Baekelandt, Annie Linclau en Arsène
Baekelandt. Achteraan Hugo Martens, Noël Callens, Gilbert
Geerolf, René Vackier, Noël Van Tieghem en Florent Wouters.

Het Atlas-sportbal wordt een financiële
meevaller en met het “kerstfeest voor
leerlingen” blijft Atlas ook naast het sportieve
vlak aandacht aan zijn leden besteden. Tijdens
de 1-meifeesten van 1963 te Tielt pakt Atlas
uit met het vormen van een aantal menselijke
pyramides, de dames demonstreren er een
reeks barre-oefeningen.
Door de sterke vooruitgang op technisch en
administratief vlak, wordt Turnkring Atlas in
1963 de grote bewerker van de heropleving
van de W.V.S.T (West-Vlaamse Socialistische
Turngouw). Op hun congres van juni 1963
verkiest de W.V.S.T. Arsène Baekelandt tot
voorzitter van de “Technische Kommissie”,
vanaf datzelfde ogenblik wordt Arsène tevens
lid van de “Pedagogische Kommissie”. André
Baekelandt wordt verkozen tot secretaris van
de West-Vlaamse gouw en ook Gilbert Geerolf
zetelt voortaan in het bestuur van de W.V.S.T.
Aldus krijgen meerdere Atlasbestuursleden,
ondanks hun opdracht als turnmonitor in
eigen kring, ook op provinciaal vlak taken
met
niet-weinig
verantwoordelijkheid
toegewezen. In deze periode gaat André
Baekelandt nog tweemaal per week enkele
uren turnonderricht verschaffen bij turnkring
“Germinal Gistel”.
Nog een belangrijk feit van 1963: André

15.10.1961 Tielt : 3 Atlassers eindigen primus in het WestVlaams Gouwkampioenschap: André Baekelandt, Annie Linclau
en Arsène Baekelandt.

15.10.1961 Tielt : West-Vlaams Gouwkampioenschap: Noël
Callens, Arsène Baekelandt en z’n echtgenote Marianne De
Vlaeminck tijdens de proclamatie v.d. wedstrijdresultaten.
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Baekelandt, Roland Hoste en Gilbert Geerolf
behalen het diploma van “voorturner”
aan de Bondsschool. Om hun standpunt
inzake de wereldvrede kracht bij te zetten
stappen Atlasbestuursleden op tussen
honderdduizenden medebetogers in de AntiAtoommars te Brussel (juni 1963).
De Europafeesten zijn toe aan hun vijfde
editie, Atlas neemt voor de derde keer deel aan
deze festiviteiten. Tijdens het openingsfeest
op het Rameplein showt de afdeling “heren” er
menselijke pyramides, de aanwezigen krijgen
die vrijdagavond tevens een demonstatie
aan de olympische ringen te zien (5 juli 1963).
Voor de Europastoet deponeert men opnieuw
een barre op de praalwagen, de heren
demonstreren er hun kunnen (7 juli 1963).
In de “kampioenschappen van de W.V.S.T”
(Kortrijk, 13 oktober 1963) is Atlas heer en
meester, in de categorie “heren” leggen
Arsène Baekelandt, Lionel Bardoel, André
Baekelandt en Gilbert Geerolf beslag op
respectievelijk de 1ste, 2de, 3de en 4de plaats.
Onze “aspiranten A”, met Gilbert Debie,
Noël Bardoel en Freddy Blancke, tonen zich
eveneens van hun beste zijde, ze eindigen
respectievelijk 1ste, 2de en 3de! Sonja Devos
en Yvette Van Neste, in die volgorde, laten
bij de “dames-aspiranten A”, een 2de en 5de
plaats in de eindstand optekenen. In een wat
bijzondere wedstrijd, bestaande uit slechts
drie proeven, legt Roland Hoste in Kortrijk
beslag op de 2de plaats.
Nadat midden november de bondskampioenschappen worden bijgewoond te
Brussel is de activiteit van 25 december 1963
van een heel andere orde: Atlas verzorgt in
Tielt de organisatie van het ACOD-bal! De
financiële opbrengst van deze organisatie
vloeit naar de kringkas.

1962 Tielt: Arsène Baekelandt wonende in de Kleine Weg, aan
het rek in zijn achtertuin…
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Eind november 1963, van Atlaszijde
zijn André Baekelandt en Gilbert Geerolf
uiterst aandachtige leerlingen tijdens een
studieweekend te Brugge. Arsène Baekelandt
is eveneens van de partij, hij verzorgt er de
gymnastiekinitiatie.

08.07.1962 Europastoet Tielt. André Baekelandt in
schoudersteun op de barre. Rechtstaand André Heytens,
Gilbert Geerolf, Lionel Bardoel, Arsène Baekelandt, Noël
Van Tieghem en Hugo Martens. René Vackier stapt naast de
turnwagen (Sint Michielstraat).

1962 Enkele sterkhouders van turnkring Atlas: Gilbert Geerolf,
André Heytens, André Baekelandt, Annie Linclau, Arsène
Baekelandt, Lionel Bardoel en Noël Callens.

08.07.1962 Europastoet Tielt. Op de barre Arsène Baekelandt.
Gilbert Geerolf, Lionel Bardoel (verdoken), André Heytens,
Hugo Martens en André Baekelandt. Zittend: Nicole Tuyttens,
Yvette Vanneste en Ingrid Wullaert. Rechts naast tractor:
René Vackier (Kortrijkstraat ter hoogte van voormalig St.
Jozefscollege).

08.07.1962 Europastoet Tielt. Op de barre André Baekelandt,
Gilbert Geerolf, Lionel Bardoel, André Heytens en Noël Van
Tieghem. Turners zittend op wagen: Noël Callens, Arsène
Baekelandt en Hugo Martens. Meisjes vooraan: Jeannette
Dierckens, ……..?............ en Lily Thys (Hulstplein)

1963 Turnzaal Textielhuis: Gilbert Debie turnt de ‘grand volet’
(reuzedraai) aan de barre, alleen het plafond staat een vlotte
zwaaibeweging in de weg…
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Om het jaar 1963 te eindigen verleggen
de broers André en Arsène Baekelandt hun
actieterrein naar Antwerpen, op 28 en 29
december volgen ze er nog maar eens een
studieweekend. In die lessenreeks wordt het
nut bevestigd van de binnen turnkring Atlas
toegepaste methodes inzake conditietraining
en aanleren van basistechnieken. Meteen is
dat het bewijs dat Atlas op het goede spoor
zit!

06.07.1963 Tielt, Hulstplein. Tijdens de opening v.d.
Europafeesten zet ook Noël Bardoel zijn beste beentje voor
met een perfekte hoeksteun aan de ringen.

1963 Tielt, turnzaal Textielhuis: ‘oefenen baart kunst’, turner
Albert Wiebouw aan het toestel ‘barre’, trainer Arsène
Baekelandt staat bij.

05.07.1963 Atlassers begeven zich naar het Hulstplein t.g.v. het
openingsfeest op het Hulstplein. Doorgang v.d. Atlassers in de
Ieperstraat ter hoogte van café Concorde (nu Ter Halle) met
Florent Wouters, Patrick Wouters, André Debie en (vooraan
rechts) Eddy Buyck.
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07.07.1963 Europastoet Tielt: Arsène Baekelandt zwaait naar
handenstand, Lionel Bardoel, Gilbert Geerolf, André Heytens,
André Baekelandt en Roland Hoste wachten hun beurt af.
Vanop de vloer slaat o.a. Gilbert Debie zijn trainer gade,
Ingrid Wullaert is het donkerharig meisje op de voorgrond
(Kortrijkstraat).

07.07.1963 Europastoet Tielt. Gilbert
Debie op de barre.

13.10.1963 Kortrijk: Arsène Baekelandt
aan de ringen (Kampioenschap v.d. WestVlaamse turngouw).

13.10.1963 Kortrijk. Arsène Baekelandt
wordt West-Vlaams kampioen. Links,
met hoed en lange mantel, André Debie,
materiaalmeester van turnkring Atlas.

13.10.1963 West-Vlaams kampioenschap te Kortrijk. André
Baekelandt aan het werk aan de ringen.

07.07.1963 Europastoet Tielt: Arsène Baekelandt in
handenstand op de barre. Rechtstaand v.l.n.r. Lionel Bardoel,
André Baekelandt, Gilbert Debie en Freddy Blancke. Turners
zittend op wagen: Noël Van Tieghem, André Heytens en Roland
Hoste. Meisjes v.l.n.r.: Marianne Verhamme, Arlette Vereecke,
Andrea Vereecke, Viviane Deblauwe, Sonja Devos en Jeannette
Dierckens (Kortrijkstraat).

1963 Tielt: In het Textielhuis poseren de turners voor de
lens: Lionel Bardoel, André Debie (materiaalmeester), Noël
Vantieghem, André Baekelandt, Florent Wouters (voorzitter
met Atlasvlag), Gilbert Geerolf, Arsène Baekelandt, Gilbert
Debie, René Vackier, Roger Wouters en Roland Hoste.
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Het nieuwjaarsfeest voor de leerlingen
heeft plaats in de turnzaal van het Textielhuis
op 5 januari 1964. Arsène en André tekenen
aanwezig op de “administratieve W.V.S.T.kaderdag” van 26 januari. Opnieuw worden
binnen Atlas opgedane trainingservaringen
opgenomen in de bestuurscode. De WestVlaamse gouw neemt die nieuwe kennis
op in hun cursussen en laat die vervolgens
verspreiden onder de overige kringen.
Nauwelijks twee weken later licht Arsène
de doorgevoerde aanpassingen toe op
een administratieve kaderdag te Brugge.
Ondertussen, op 3 februari 1964 doet broer
André nog wat meer gymnastiekkennis op
tijdens het “Technisch Bondscongres” van de
W.V.S.T.

Op 7 maart 1964 kent het 7de sportbal
zijn verloop, deze activiteit ten voordele van
de kringkas wordt een daverend succes. De
wereldproblematiek is Atlas ook niet vreemd,
halverwege maart stuurt Atlas opnieuw een
afvaardiging naar de “Anti-Atoommars” te
Brussel.
Op 19 april 1964 wordt het “Volkshuis” te
Ledegem ingehuldigd, Atlas stapt er mee op
in een optocht die daarmee gepaard gaat. Op
20 april 1964 worden de trainerscapaciteiten
van André Baekelandt officieel bevestigd,
hij behaalt het turnleidersdiploma met liefst
82 % van de punten! Na de Tieltse 1-meistoet
wordt eind mei deelgenomen aan een
vlaggenhuldiging te Izegem.

1964 Huwelijk van trainer-bestuurslid Gilbert Geerolf. De erehaag met o.a. ……?....... met bloemen, Gilbert Debie, Eric
Verhamme, Hugo Debie, Ludo Ducolombier, Erna Van Hecke, Ingrid Wullaert, Rita Van Hecke, Viviane Deblauwe, ………?........., ,
………?..........., Norbert Geerolf, Gilbert Geerolf en echtgenote Erna. In het midden ….?....Wullaert. Rechts Arlette Vereecke, Patrick
Deblauwe,…?......, de blonde Guido Decolombier, ….?...., Roland Hoste, Lionel Bardoel en Arsène Baekelandt. (André Baekelandt
draagt het Atlasvaandel)

19.04.1964 Ledegem: Atlas in de optocht (met Georges
Wullaert als vaandeldrager).
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1964. Arsène Baekelandt, Gilbert Geerolf, Noël Bardoel,
André Baekelandt en Lionel Bardoel rooien bomen achter de
turnzaal van Textielhuis om aldaar plaats te maken voor enkele
ringenstellen.

Het gouwfeest van 7 juni 1964 te SintNiklaas valt letterlijk en figuurlijk in het
water. In het centrum van Tielt heeft
diezelfde namiddag, op het ogenblik dat
onze gymnasten onverrichterzake vanuit
Sint-Niklaas terugkeren, een betoging van
landbouwers plaats die eindigt met een
massale (rotte) eierenworp op het Marktplein
en in de aanpalende straten.
Opnieuw staat de deelname aan de
Europafeesten op het programma (vrijdag
3 juli 1964). Tijdens het avondfeest verzorgt
onze herenafdeling een partij tumbling, onze
juffers brengen een klassikale oefening op
drie balken en sluiten het optreden af met een
sluieroefening. Voor de praalstoet werd de
turnwagen in een nieuw kleedje gestoken, de
weergoden zijn de Europastoet blijkbaar niet
goed gezind: het regent pijpenstelen… (5 juli
1964).
Op 4 juli 1964 helpt Turnkring Atlas het
avondfeest van de Gistelse gouwfeesten
opluisteren. Onze adulten zorgen er
voor tumbling-vuurwerk, hun explosieve
demonstratie wordt onthaald op een
daverend applaus. In de notulen lezen we
dat ook de barre-oefening als geslaagd wordt
omschreven en dit, we citeren: ondanks het
pijnlijk mislukken van de leider. Ging Arsène
himself hier eventjes uit de bocht? Drie van onze
juffers staan dan weer hun mannetje tijdens
de demonstratie aan de ongelijke barre, een
reeks toesteloefeningen die worden gebracht
in samenwerking met de school “Lichamelijke
Opvoeding” van Brugge. ’s Anderendaags, in
de afdelingswedstrijden, wordt de afdeling
“juffers” primus in de 1ste categorie, onze
knapen komen ook op het hoogste schavotje
in de 2de categorie.
Naar aanleiding van “75 jaar Internationale”,
een
internationale
socialistische
jubileumviering, wordt deelgenomen aan een
massa-manifestatie te Brussel (6 september
1964), vervolgens wordt een bezoek gebracht
aan het domein te Huizingen. Tijdens een
“volwassenenfeest” (oktober 1964) geniet
het trainers- en bestuurskader van turnkring

1964. Gilbert Geerolf, Ronny Ghekiere (zoon uitbaters
café Textielhuis), André Baekelandt, Noël Bardoel, Arsène
Baekelandt en Lionel Bardoel klaarden de klus en installeerden
alvast één ringenstel…

Oktober 1964: ter gelegenheid van het ‘Volwassenenfeest’
poseren de volgende Atlasgetrouwen op de foto: achteraan
Oscar Vanneste, Gilbert Geerolf, André Baekelandt en René
Vackier, vooraan Arsène Baekelandt, Marianne De Vlaminck
(echtg. Arsène), Isabella Verhelle (echtg. Noël), Leona Van
Simaeys, Yolande Vackier en Hugo Martens (aan de trekker
stond Noël Callens).

01.05.1965 Tielt, Atlas in de 1-meistoet met vooraan Noël
Callens, Norbert Heytens, Florent Wouters en Gilbert Geerolf.
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Atlas in het Textielhuis van een maaltijd. Een
etentje dat rijkelijk met drank was overgoten
getuigt André Baekelandt 49 jaar later.
Geen enkele vereniging blijkt bereid de
“West-Vlaamse
turnkampioenschappen”
te organiseren, het gouwbestuur gelast
daarom zichzelf met de inrichting van deze
titelstrijd en opteert voor Tielt als plaats van
het gebeuren (8 november 1964). Atlas stelt
de accommodatie en zijn turnmateriaal ter
beschikking. Na een middelmatige sprong
en een - door de jury karig beloonde
- vlot geturnde grondoefening krijgen
onze aspiranten-dames naast pech, ook af
te rekenen met een dosis plankenkoorts.
Onze meisjes eindigen niet op het hoogste
schavotje: Marianne Verhamme wordt 3de
in een bijzondere wedstrijd met 3 proeven,
Christiane Plettinck 3de, Sonja Devos 4de
en Yvette Van Neste 8ste. Bij de heren weet
Arsène Baekelandt de meubelen te redden
en bemachtigt de titel van “Kampioen van
de West-Vlaamse Gouw” niettegenstaande
een niet erg goed gelukte rekproef wegens
een opgelopen handpalmwonde. Arsène’s
broer André Baekelandt wordt 2de, Gilbert
Geerolf 3de. Een regelrecht succes, het
volledig podium wordt Atlas gekleurd. Bij de
aspiranten categorie B blijft Gilbert Debie zijn
tegenstanders de baas en bezorgt Atlas aldus
een tweede kampioenentitel. Noël Bardoel
wordt eervol tweede in deze krachtmeeting.
In een studieweekend voor knapen- en
herenleiding te Sint-Job in’t Goor (regio
Antwerpen, 28 en 29 november 1964)
ontmoeten Arsène en André Baekelandt,
samen met Gilbert Geerolf, de bekende
Nederlandse turnleraar Wickel. Deze toont
het Atlastrio aan hoe via het hindernisturnen
het algemeen toestelturnen beter kan
ontwikkeld worden. Ook op 25 december 1964
nemen onze bestuursleden de organisatie van
het ACOD-bal op zich, twee dagen nadien
richten ze voor onze jonge leden opnieuw een
stemmig kerstfeest in.
Zelfs met de toelagen van het “Nilos”
(Nationaal Instituut voor Lichamelijke
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Opvoeding en Sport), het Bondsbestuur,
diverse
(plaatselijke)
socialistische
organisaties en de opbrengsten van bals en
schenkingen, blijft het voor de schatbewaarder
moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.
Vanaf 1965 kan onze kring evenwel ook
rekenen op enige financiële steun vanwege
het Tieltse stadsbestuur.
Het nationaal bondsorgaan (S.T.B.) houdt
zijn congres te Brussel (21 februari 1965),
hoofdleider Arsène Baekelandt woont de
vergadering bij. Op het administratief congres
van de W.V.S.T. in Kortrijk (25 februari 1965)
is het voor iedereen duidelijk welk vlees men
met Arsène Baekelandt, André Baekelandt
en Gilbert Geerolf in de kuip heeft. Arsène
wordt verkozen tot gouwvoorzitter, André
wordt, naast aangeduid tot West-Vlaamse
afgevaardigde voor de nationale turnbond,
herverkozen tot secretaris van de WestVlaamse gouw. Gilbert Geerolf wordt
bevestigd als lid van de Technische Commissie
van de W.V.S.T.
Op 27 en 28 februari 1965 trekt algemeen
leider Baekelandt Arsène opnieuw naar SintJob in’t Goor om er een studieweekend ten
behoeve van de juffers- en damesleiding bij te
wonen. Het 8ste sportbal wordt opnieuw een
regelrecht succes (6 maart 1965). Op 25 maart
1965 stapt een Atlasdelegatie nog eens op in
een nationale Anti-Atoommars te Brussel.
Aan de vooravond van de 1 meifeestelijkheden van 1965 verzorgen onze
leden een turnoptreden, met een geslaagde
demonstratie van de knapen (met drie
synchroon aan de barren, een bondsreeks,
pyramides), de juffers (barre met twee
synchroon) en heren (barre en rek individueel)
weten ze de aanwezigen in de gymzaal van
het Textielhuis heus wel te bekoren. In de
1-mei-optocht van 1965 zijn onze gymnasten
uiteraard opnieuw van de partij, voor de eerste
keer worden ze vergezeld door (een vijftal)
Atlas-trommelaars, die laatsten gaan die dag
voor het eerst de baan op.
Zaterdag 8 mei 1965, tijdens het avondfeest

01.05.1965 Tielt, Atlas in de 1-Meistoet (1ste keer incluis de
Atlastrommelaars) met vooraan Noël Callens, Norbert Heytens (met vlag
v.d. W.V.S.T), Florent Wouters (met Atlasvlag) en Gilbert Geerolf. Op de 2de
rij Noël Bardoel, Norbert Geerolf en Albert Wiebouw.
01.05.1965 Tielt. Atlas in de 1-meistoet, in de pas lopen is de boodschap.

01.05.1965 Turnkring Atlas klaar voor deelname aan de 1 Meistoet. Links wordt de groep geflankeerd door materiaalmeester
André Debie, bestuurslid André Baekelandt en (in de deuropening) voorzitter Noël Callens. Rechts van de groep algemeen leider
Arsène Baekelandt. Op de 1ste rij Nadine Thiriaux, Silvie Paret, Caroline Baekelandt, Margot Baekelandt, Cynthia De Witte, Svetlana
Vandeperre, Christa L’Hoost, Marleen Wullaert, Geert Van Paemel, Luc Vanbiesbroeck, Chris Casteleyn en Patrick Baekelandt. Op
de 2de rij Christiane Plettinck, Viviane Deblauwe, Andrea Vereecke, Arlette Vereecke, Martine Vanneste, Marie-Rose Plovie, Loubna
Vandeperre, Sonja Thiriaux, Patrick Deblauwe en Eric Vackier. Op de 3de rij Monique Callens, Marianne Verhamme, Herlinda
Casteleyn, Ingrid Wullaert, Luc Bouckaert, Sonja Devos, Jean-Pierre Dierckens, Yvette Vanneste, Hendrik Wullaert, Jeannette
Dierckens, Eddy Vangelder, Carine Baekelandt, Leonid Vandeperre, Solange Plettinck en Caroline Van Paemel. Op de 4de rij Patrick
Wouters, Eric Verhamme, Johan Wullaert, Frans Vanderstraeten, Johan Gelaude, Lucien Baekelandt, Willy Quintyn, André Heytens,
Hugo Debie, Christian Deboever, Joan Demeulenaere, Eddy Buyck en Ronny Bardoel. Achteraan, staand op de vensterbank, Roland
Hoste, Lionel Bardoel, Luc Baekelandt, Noel Bardoel, Gilbert Geerolf, Luc Quintyn en Gilbert Debie.
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van de gouwfeesten te Kortrijk, verzorgt de
Atlasherenploeg een demonstratie aan rek en
barre.Daags nadien, in de afdelingswedstrijden,
gaat het Atlas opnieuw voor de wind, zowel
bij de knapen als bij de juffers 1ste categorie
wordt de 1ste plaats weggekaapt, zelfs in een
bijwedstrijd “menselijke pyramiden maken”
eindigen de knapen primus.

01.05.1965 Tielt, Atlas in de 1-meistoet (met 1ste keer incluis
Atlastrommelaars) met vooraan Noël Callens gevolgd door Noël
Bardoel (l), Norbert Geerolf en Yolande Vackier (r) ter hoogte
van de aansluiting v.d. Hoogstraat met de Felix D’Hoopstraat.

Een zowat analoog beeld tijdens de
gouwfeesten te Gent (16 mei 1965): de knapen
en juffers geven de tegenstand het nakijken,
onze juffers brengen een buitengewoon
mooie bondsreeks die bij het publiek luid
applaus ontlokt. Tijdens het Pinksterverlof
staat op 5 en 6 juni ’65 opnieuw een
studieweekend op het programma met
hindernisturnen, rek en tumbling. Voor deze
organisatie van de West-Vlaamse gouw trekt
Atlas met 5 juffers en 7 heren naar Klemskerke.
Arsène Baekelandt is ook van de partij tijdens
dit weekend, hij fungeert er als lesgever.
Aan het prachtig “Turnfeest” van het
Koninklijk Atheneum te Deinze (26 juni 1965)
verleent Atlas eveneens zijn medewerking:
onze turners treden er op aan barre en rek.

01.05.1965 Tielt, Atlas in de 1-meistoet (met 1ste keer incluis
Atlastrommelaars) met vooraan Noël Callens, Norbert Heytens
(met vlag v.d. W.V.S.T), Florent Wouters (met Atlasvlag) en
Gilbert Geerolf. Op de 2de rij Noël Bardoel, Norbert Geerolf en
Albert Wiebouw ter hoogte van de aansluiting v.d. Hoogstraat
met de Felix D’Hoopstraat.

28.05.1965 Kortrijk, Koemarkt: Gilbert Debie turnt aan de brug,
Arsène Baekelandt (m) en Gilbert Geerolf (r) kijken toe. Uiterst
links Walter Hoste (turnleider Kortrijk).
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Op het Hulstplein staat het avondfeest
van de Tieltse Europafeesten op het
programma, regen strooit roet in het eten,
er dient die vrijdagavond hals-over-kop naar
de turnzaal van het Vrij Technische Instituut
(VTI) worden gevlucht (2 juli 1965). Daar zet
Atlas zijn demonstratie verder. Onze knapen
(synchroon aan drie barren met gelijke
leggers ) en ook de juffers (twee gelijktijdig
aan dubbele barre) slagen er in een prachtig
optreden te geven. Twee dagen later wordt de
traditionele Atlaswagen van stal gehaald, in de
praalstoet worden opnieuw barre-oefeningen
gedemonstreerd.
Ten tijde van het sportjaar 1964-1965
ziet de bestuursploeg er als volgt uit: Noël
Callens (voorzitter & spaarmeester), Arsène
Baekelandt (secretaris), Lionel Bardoel
(penningmeester), Gilbert Geerolf (econoom),
André Croebels en Yolande Vackier (boden),
André Debie (materiaalbeheerder), Noël

Bardoel en André Baekelandt (beiden gewone
leden). Na afloop van het sportjaar staan
er liefst achttien bestuursvergaderingen
op de teller. En toch loopt op bestuursvlak
niet alles van een leien dakje want ondanks
de geleverde inspanningen kan, althans
volgens de notulen, geen voldoeninggevend
bestuur samengesteld worden. Roland Hoste
heeft recentelijk zijn ontslag als bestuurslid
ingediend, Lionel Bardoel is opgeroepen
om zijn militaire dienstplicht te vervullen,
André Baekelandt kan zich ingevolge
zijn tewerkstelling in Antwerpen minder
vrijmaken voor Atlas en eveneens omwille
van beroepsredenen moet Gilbert Geerolf
de tijdsbesteding aan zijn bestuursmandaat
danig inkorten. Om redenen van permanente
afwezigheid op de vergaderingen worden René
Vackier en Albert Vanhecke als ontslaggevend
bestuurslid beschouwd.

04.07.1965 Tielt, Europastoet: Ter hoogte van het C.C.
Gildhof (Sint Michielstraat) turnt André Baekelandt een “vrije
horizontale steun”. Zijn collega-turners Jimmy Blancke, Arsène
Baekelandt, Gilbert Geerolf, Gilbert Debie (verdoken), Albert
Wiebouw en Noël Bardoel kijken geboeid toe.

Enkele maanden nadat Gilbert Geerolf
en André Baekelandt niet meer als boden
optreden, krijgt de spaardienst af te rekenen
met ernstige moeilijkheden. De betaling van
de ledenbijdragen gebeurt zeer onregelmatig,
voornamelijk bij diegenen die schulden hebben
opgebouwd door de aankoop van turnkledij.
Yolande Vackier en André Croebels zijn in het
bestuur opgenomen om de taak van bode
uit te oefenen met het doel de achterstallige
betalingen weg te werken. André Debie blijkt
als verantwoordelijke voor zaal en materiaal
“volledige voldoening” te schenken.
Tot dusver was de turnzaal voorzien van
een centrale verwarming die op steenkool
brandt zodat de verwarming in de winter
ettelijke uren vóór aanvang van de turnlessen
moet worden aangestoken. De coöperatieve
De Volharding laat nu een brander voor
mazoutbrandstof installeren en meteen is dit
het ogenblik waarop de koude “bibberlessen”
hebben afgedaan.
In
1965
wordt
de
West-Vlaamse
Bondsschool, die in de lokalen van het Tielts
Textielhuis is ondergebracht en door Arsène
Baekelandt wordt geleid, erkend door het
Nilos (Nationaal Instituut voor Lichamelijke

04.07.1965 Tielt, Europastoet: onder het toeziend oog van
André Baekelandt, Gilbert Geerolf, Albert Wiebouw en Noël
Bardoel showt Gilbert Debie zijn handenstand op de barre.

Opvoeding en Sport), de voorloper van het
Bloso. Door datzelfde Nilos wordt de aankoop
van een trampoline, een springtafel en een
bandrecorder gesubsidieerd. Aspirant-turner
Gilbert Debie fabriceert een materiaalwagentje
voor het opbergen van de ballen.
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1964-1965: Zowel André Baekelandt, Gilbert
Geerolf en Roland Hoste zijn voorlopig niet
meer beschikbaar voor het lesgeven, onze
algemene leider Arsène staat bijgevolg
helemaal alleen voor het trainerswerk binnen
alle afdelingen. De afdelingen “kleine meisjes”
en “kleine jongens” zijn totaal verschillend
van elkaar, er bestaat echter geen andere
mogelijkheid dan ze samen les te geven wat
op zich natuurlijk een zware handicap is. De
“knapen” doen het uitstekend en zijn zowel
kwantitatief als kwalitatief zowat de beste
afdeling. Bij de “juffers” slaagt de leider erin
het werk aan de toestellen tot een behoorlijk
peil op te voeren, bij de ritmische uitvoeringen
wordt zelfs de perfectie benaderd. De
grondoefeningen blijven echter ondermaats.
Gezien het vele werk voor de provinciale
bondsschool, turngouw en het lesgeven binnen
zijn eigen kring, blijft er voor algemeen leider
Arsène Baekelandt weinig tijd om aandacht
te besteden aan zijn persoonlijke training.
Lefgozer als hij is, laat hij zich desondanks

04.07.1965 Tielt, Europastoet: Na de zwaai, de handenstand
van André Baekelandt. Arsène Baekelandt, Gilbert Geerolf,
Albert Wiebouw, Noël Bardoel en Gilbert Debie kijken toe
vanop de eerste rij.

(voor de 1ste keer) inschrijven voor deelname
aan de nationale bondswedstrijden. Pech, een
enkele dagen voordien opgelopen verzwikte
duim belet hem in extremis deel te nemen. In
de wedstrijden van de gouwfeesten in Kortrijk
liep hij eenzelfde letsel op.

04.07.1965 Tielt, Europastoet: Noël Bardoel in handenstand
op de gelijke leggers, André Baekelandt, Gilbert Geerolf, Albert
Wiebouw en Gilbert Debie kijken toe.
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Zeer bemoedigend is de vooruitgang die bij
de aspiranten Gilbert Debie en Noël Bardoel
wordt vastgesteld, ook de junioren herbergen
enkele beloftevolle elementen, zij zijn de
hoop voor de toekomst. Hen een opleiding
tot keurturners aanbieden blijkt, gezien
de tijdsinvestering die hiermee gepaard
gaat, niet haalbaar, dergelijke specifieke
oefenstonden zouden immers ook op de reeds
overbezette schouders van Arsène Baekelandt
terechtkomen. Tijdens de vakantieperiode
worden evenwel toch dergelijke lessen
ingericht, Arsène laat werkelijk niets onverlet
om ook het turnpeil van zijn betere elementen
op te krikken.
Het

trampolineturnen

(in

de

grote

trampoline) wordt niet in de gewone lessen
ingeschakeld. Samen met de minitramp maakt
deze oefenstof het voorwerp uit van een
afzonderlijk programma en supplementaire
oefenstonden die gedurende een periode
doorgaan in een hoge zaal van het Gildhof
(Sint-Michielsstraat).
In één jaar evolueert het aantal betalende
leden van 65 naar 74 (1 september 1965),
het aantal actieve turners bedraagt evenwel
slechts 63. De uitleg omtrent dit verschil is
éénvoudig: bestuursleden zijn inderdaad
betalende leden, echter geen actieve turners.
04.07.1965 Tielt, Europastoet: de Atlaswagen rolt over het
Stationplein. De turners met Arsène Baekelandt, Noël Bardoel,
Albert Wiebouw en Gilbert Debie. De meisjes met Yvette
Vanneste, Jeannette Dierckens, Sonja Devos, Ingrid Wullaert,
Sonja Thiriaux en Carine Baekelandt.

04.07.1965 Tielt, Europastoet: de Atlassers bereiken de Markt
(ter hoogte van café ’t Wit Paard). Arsène Baekelandt schittert
in handenstand. Luc Quintyn, Jimmy Blancke, Noël Bardoel,
Albert Wiebouw, Gilbert Geerolf en Gilbert Debie kijken toe.

04.07.1965 Tielt, Europastoet: turnwagen met Atlasgymnasten
in de Sint Michielstraat. Noël Bardoel demonstreert aan
de barre. Staand Jimmy Blancke (achteraan, verdoken), Luc
Quintyn, Arsène Baekelandt, André Baekelandt, Gilbert Geerolf,
Gilbert Debie en Albert Wiebouw. O.a. (v.l.n.r). Herlinda
Casteleyn, Christiane Plettinck en Solange Plettinck dragen de
Atlasletters.

04.07.1965 Tielt, Europastoet: turnwagen met Atlasgymnasten
in de Sint Michielstraat. Noël Bardoel demonstreert aan
de barre. Staand v.l.n.r. Arsène Baekelandt, Luc Quintyn
(achteraan, verdoken), André Baekelandt, Jimmy Blancke,
Gilbert Debie, Albert Wiebouw en Noël Bardoel. Vooraan op de
wagen, met bloementuil, Margot Baekelandt.

04.07.1965 Tielt, Europastoet: Ter
hoogte van het C.C. Gildhof (Sint
Michielstraat) brengt Gilbert Debie
een handenstand.
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In de “Jongerenkampioenschappen” van
Harelbeke (6 februari 1966) bezorgt het duo
Christiane Plettinck - Andréa Vereecke ons
een schitterende zege bij de juffers, Christiane
wordt 1ste, Andréa strandt op een 2de plaats,
ze werd door haar clubgenote verslagen met
nauwelijks 0,05 punt! Bij de knapen legt Luc
Quintijn beslag op de 2de plaats, hij gaat er
onze Jimmy Blancke vooraf. Noël Bardoel
schittert te Harelbeke en wordt kampioen bij
de aspiranten categorie. C, ook hij gaat met
amper 0,05 punten zijn clubgenoot Gilbert
Debie vooraf.

Op 20 februari 1966 gaat Atlas aan de slag
in het “Bondskampioenschap voor Junioren”
te Wilrijk, voor onze club de eerste toets op
nationaal vlak. Onze turners verdedigen zich
kranig, er valt echter niet aan het meesterschap
van de Antwerpse gouw te tornen. Plettinck
Christiane (16de), Vereecke Andrea (18de) en
Blancke Jimmy (12de) turnen er evenwel een
meer dan verdienstelijke wedstrijd en Atlas
keert bijgevolg niet ontevreden terug van deze
nationale test. Ook voor het “Interfederaal
Turngala” van Kortrijk tekent Atlas aanwezig.
We schrijven 2 april 1966, naast “Silok-Deurne”

06.02.1966 West-Vlaamse kampioenschappen Junioren en Aspiranten te Harelbeke: turnsters en turners ontvangen de laatste
richtlijnen van Arsène Baekelandt (r), naast algemeen leider van turnkring Atlas ook sterke man binnen de W.V.S.T.

06.02.1966 West-Vlaamse kampioenschappen Junioren en
Aspiranten te Harelbeke: Noël Bardoel verlaat het rek, Gilbert
Debie is in zijn buurt.
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06.02.1966 West-Vlaamse kampioenschappen Junioren en
Aspiranten te Harelbeke. Gilbert Debie verlaat het rek. Noel
Bardoel (l) staat er bij.

en “Ontvoogding-Antwerpen” brengt de
“L.O.-school” van Brugge er samen met
turnkring Atlas een geslaagde choreografische
oefening.
Nog
een
glansprestatie,
in
het
“Volwassenengouwfeest” te Gent (22 mei
1966) halen zowel juffers als knapen van
turnkring Atlas het hoogste schavot in de 1ste
categorie.
Als hoogtepunt van 1966 organiseert
turnkring Atlas ter gelegenheid van
het 10-jarig bestaan het onvergetelijke
“Leerlingengouwfeest” (Tielt, 2 en 3 juli
1966). Atlas neemt hier voor het eerst de
volledige verantwoordelijkheid op de nog
jonge schouders om de turnhoogdagen
te laten slagen. Het bestuur gaat er hard
tegenaan om alles tot in de puntjes te
organiseren. Een reclamebrochure, betaald
met advertentiebijdragen van de Tieltse
middenstand en sympathisanten, wordt
uitgegeven. Deze wordt gepost in alle
Tieltse woningen. Ook op het sportieve vlak
ontgoochelt Atlas niet, ze brengen op het
Rameplein op zaterdagavond een prachtig
avondfeest dat volledig door eigen turners
wordt gestoffeerd. De afdelingswedstrijden
voor jeugdturners op het Hulstplein
(zondagvoormiddag 3 juli 1966) worden
druk bijgewoond. Het turnersdéfilé in de
centrumstraten van Tielt (zondagnamiddag)
is zonder meer indrukwekkend en wordt
op het voetbalveld van KFC Tielt (langs de
Tramstraat, waar actueel het Vredespark
is gelegen) onmiddellijk gevolgd door een
groots massaspektakel.
Op zondag 10 juli 1966 brengen heren en
knapen vrije sprongen met de minitrampoline
in de Europastoet. In de marge van de
Europafeesten en aansluitend met het pas
verlopen Tieltse “Leerlingengouwfeest”
richt Atlas in het Gildhof een tentoonstelling
in omtrent gymnastiek. De expositie geniet
ruime publieke belangstelling, ook vanwege
de talrijke buitenlandse gasten die op dat
ogenblik in Tielt vertoeven.

06.02.1966 West-Vlaamse kampioenschappen Junioren en
Aspiranten te Harelbeke: Gilbert De Bie verlaat de barre.

06.02.1966 West-Vlaamse kampioenschappen Junioren en
Aspiranten te Harelbeke: Noel Bardoel levert strijd aan de
ringen. Atlassers Gilbert Geerolf (l), Gilbert Debie (m) en een
jurerende Lionel Bardoel kijken toe

37

In het “Volwassenenkampioenschap” van
Izegem (20 november 1966) bevestigt Arsène
Baekelandt zijn kunnen, hij kaapt er de 1ste
plaats weg bij de heren, het is Atlasser Roland
Hoste die de duimen moet leggen voor Arsène.
Jimmy Blancke legt er beslag op de 1ste plaats
bij de “aspiranten A”, Herlinda Casteleyn
eindigt 3de bij de “aspiranten”.
Het jaarlijks kerstfeest voor de Atlasjongeren
in het Textielhuis (18 december 1966) is
opnieuw een aantrekkingspool voor onze
jongste leden, de kerstboompluk geniet bij
hen uiteraard de meeste aandacht.

1966 Tielt: turnzaal Textielhuis: Arsène Baekelandt aan het rek,
het plafond is héél dichtbij…
06.02.1966 West-Vlaamse kampioenschappen Junioren
en Aspiranten te Harelbeke: turnsters en turners worden
geinformeerd door Arsène Baekelandt (r). Het publiek slaat het
tafereel gade.

06.02.1966 West-Vlaamse kampioenschappen Junioren
en Aspiranten te Harelbeke. Tijd voor de proclamatie v.d.
wedstrijdresultaten.

06.02.1966 West-Vlaamse kampioenschappen Junioren
en Aspiranten te Harelbeke: de primussen van de diverse
wedstrijden met o.a. centraal de Atlasser Noël Bardoel en
(naast hem) clubgenote Christiane Plettinck.
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1966 turnzaal Textielhuis: Arsène Baekelandt aan de ringen

1966 turnzaal Textielhuis: Arsène
Baekelandt aan de ringen

01.05.1966 1-meistoet: Atlas in de
Hulststraat ter hoogte van “de vakschool’
(= V.T.I.). Vooraan Caroline Baekelandt.

05-1966: Noël Bardoel aan de
ringen tijdens de oefenstonden.

06-1966: Noël Bardoel aan de ringen in de tuin achter het
Textielhuis in gespreide hoeksteun (in de boomgaard achter de
turnzaal v.h. Textielhuis).

03.07.1966 Leerlingengouwfeest te
Tielt (voetbalveld naast Tramstraat):
een piramide is in de maak, o.a.
Lionel Bardoel (links), Gaspard
Goeminne (rechts) en (centraal van
boven nr onder) zijn André Heytens,
Luc Baekelandt, Albert Wiebouw en
Noël Bardoel de heren-turners van
dienst. Centraal vooraan staat turnster
Jeannette Dierckens, rechts Yvette
Vannneste.

02.07.1966 West-Oost-Vlaams
Leerlingengouwfeest. Het voorblad van
de uitgegeven brochure.

02.07.1966 Tielt, Leerlingengouwfeest:
Patrick Wouters neemt Christian
Deboever op de schouders
(Rameplein).
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02.07.1966 Rameplein Tielt, Leerlingengouwfeest: vooraan (op zitbank) Eric Vackier, Chantal De Witte, Sonja Quintyn, Marleen
Wullaert, Patrick Deblauwe, Patrick Quintyn, Christa Loost, Caroline Baekelandt, Patricia Dewitte, ……?........., Margot Baekelandt,
Nadine Thiriaux, Chris Casteleyn, Swetlana Vandeperre, Cynthia Dewitte, Patrick Baekelandt, Hedwig Van Nieuwenborgh, Geert
Van Paemel, Luc Van Biesbroeck. Op de 2de rij: Noël Callens, Flor Wouters, Monique Callens, Ingrid Wullaert, Sonja Devos, Yvette
Vanneste, Jeanette Dierckens, Marianne Verhamme, Herlinda Casteleyn, Christiane Plettinck, Yvette Deblauwe, Frans Verstraeten,
Andrea Vereecke, Caroline Van Pamel, Johan Gelaude, Solange Plettinck, Carine Baekelandt, Lucien Baekelandt, Marie-Rose Plovie,
Willy Quintyn, Martine Vanneste, Arlette Vereecke, Hugo Debie, Loeba Vandeperre, Johan Wullaert, Sonja Thiriaux, Rudi Thys, André
Baekelandt. Achteraan: Gilbert Geerolf, Roland Hoste, Joan De Meulenaere, Noël Bardoel, Albert Wiebouw, Lionel Bardoel, André
Heytens, Gilbert Debie, Luc Baekelandt, Gaspard Goeminne, Eric Verhamme, Patrick Wouters, Luc Quintyn, Luc Bouckaert, Leonid
Vandeperre, Luc De Boever, Ronny Bardoel, Jean Pierre Dierckens, Hendrik Wullaert, Jozef Wittevrongel en André Debie.

03.07.1966 Leerlingengouwfeest te Tielt: Albert Wiebouw
sprong zojuist over de Zweedse tafel, Gilbert Geerolf (l) en
Arsène Baekelandt (r) staan bij tijdens z’n landing.

03.07.1966 Leerlingengouwfeest te Tielt: Roland Hoste springt over de
Zweedse tafel (voetbalveld naast Tramstraat).
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03.07.1966 Leerlingengouwfeest te Tielt: Ook Gaspard
Goeminne gaat vlot over de Zweedse tafel, Gilbert Geerolf
(l), André Baekelandt (m) en Arsène Baekelandt (r) zijn
rechtstreekse gertuigen.

03.07.1966 Leerlingengouwfeest te Tielt: turner Gilbert Debie
catapulteert zich met gemak over de Zweedse tafel.

03.07.1966 Leerlingengouwfeest te Tielt (voetbalveld naast
Tramstraat): Atlasknapen torenen boven de deelnemers aan
het massaspektakel uit.

03.07.1966 Leerlingengouwfeest te Tielt: verantwoordelijken v.
d. deelnemende clubs voor de lens met de gewonnen bekers.
André Baekelandt (l) neemt voor Atlas de honneurs waar.

03.07.1966 ‘Leerlingengouwfeest’ t.g.v. 10-jarig bestaan
van turnkring Atlas. Het turnersdefilé aan het Hulstplein. De
Atlasvlag wordt gedragen door Georges Wullaert (met donkere
vest).

03.07.1966 ‘Leerlingengouwfeest’ t.g.v. 10-jarig bestaan van
turnkring Atlas. Het turnersdefilé in de Adolf Loosveldstraat (ter
hoogte van het Hulstplein). De Atlasvlag wordt gedragen door
Georges Wullaert (met donkere vest).

41

03.07.1966 Leerlingengouwfeest te Tielt: klaar voor het
turnersdéfilé, Luc Baekelandt, Gilbert Debie, Noël Bardoel,
Gaspard Goeminne, Joan De Meulenaere (verdoken), Albert
Wiebouw en Lionel Bardoel.

03.07.1966 Het massaspektakel v.h. leerlingengouwfeest op het
voetbalterrein van KFC Tielt (gelegen langs de Tramstraat ter
hoogte v.h. huidige Vredespark).

03.07.1966 Europastoet. Gilbert Debie hangt in de lucht na
zijn sprong uit de minitramp. Hij wordt bijgestaan door Joan
Demeulenaere (l) en Arsène Baekelandt (Markt Tielt).

10.07.1966 Tielt, Cultureel Centrum Gildhof: Atlas viert z’n
10-jarig bestaan, de tentoonstelling ‘Gymnastiek’ is een
feit. Achteraan Joan De Meulenaere, Noël Bardoel en Hugo
Martens. Vooraan Lionel Bardoel, Monique Callens en André
Baekelandt.

03.07.1966 Leerlingengouwfeest te Tielt: de heren-turners
hebben hun doel bereikt, hun piramide is een feit.
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10.07.1966 Tielt, Europastoet: de Atlas-herenafdeling demonstreert
trampolinesprongen, de zware cocosmatten en trampoline worden
meegedragen. Links, van achter naar voor: Joan De Meulenaere,
Gilbert Debie, Noël Bardoel, Luc Quintyn en Luc Baekelandt. Rechts,
van achter naar voor: Lionel Bardoel, Albert Wiebouw, Gaspard
Goeminne (verdoken) en Jimmy Blancke.

10.07.1966 Tielt, Europastoet: de
herenafdeling brengt trampolinesprongen
in de Tieltse straten, de zware cocoslandingsmatten worden meegedragen. O.a.
Joan De Meulenaere, Gilbert Debie, Noël
Bardoel en Lionel Bardoel (verdoken) zetten
hun beste beentje voor.

10.07.1966 Tielt, Cultureel Centrum Gildhof: Luc
Baekelandt, Noël Bardoel (achteraan), Yvette Van Neste en
Sonja Devos tekenen present voor de tentoonstelling ’10
jaar turnkring Atlas’.

10.07.1966 Tielt, Europastoet: de Atlas-herenafdeling brengt
trampolinesprongen, de zware cocosmatten worden meegedragen. Op de
eerste rij Arsène Baekelandt, Luc Baekelandt, Jimmy Blancke en Roland Hoste.
In de voetsporen van Arsène: Noël Bardoel, Gilbert Debie en Lionel Bardoel.
Gaspard Goeminne (verdoken) en Joan De Meulenaere zijn ook van de partij
(tafereel onder de Halletoren).

10.07.1966 Zicht op een fractie van de tentoonstelling
‘Gymnastiek’ in het Textielhuis.

10.07.1966 Tentoonstelling ‘Gymnastiek’. Atlassers en
prominenten: Noël Bardoel, Roger Vannieuwenhuyse, André
Rotsaert, Arsène Baekelandt, Lionel Bardoel, Eric Laethem
(verdoken), Marianne De Vlaminck, Luc Baekelandt (verdoken),
Georges Bruneel, Noël Callens, Noël Stevens, Daniel
Vandermeulen en burgemeester Baert.

43

In het “Juniorenkampioenschap” te Kortrijk
(12 februari 1967) leggen Sonja Thiriaux en
Andrea Vereecke beslag op de 1ste plaats bij
respectievelijk de 10- tot 13-jarigen en de 13tot 15-jarigen. Hugo Debie eindigt eveneens
primus (13- tot 15-jarigen), Ronny Bardoel en
Lucien Baekelandt eindigen in die volgorde 2de
en 3de in de categorie van de 13- tot 15-jarigen.
Op 19 februari 1967 gaat Atlas de nationale
toer op. In de “Bondskampioenschappen voor
Junioren” te Deurne eindigt Sonja Thiriaux
25ste in haar leeftijdscategorie, Andrea
Vereecke (17de) en Christiane Plettinck (19de)
leverden er strijd in de categorie “13 tot
15-jarigen”.
In het voorjaar van 1967 is Atlas aan de slag
te Gistel, in een demonstratie aldaar brengen
de knapen lange mat, minitrampoline- en
plintspringen. De juffers pakken er uit met een
baloefening en er worden tevens oefeningen
aan de barre met gelijke- en ongelijke leggers
gebracht.

08-1967 Tielt: turnen in de boomgaard achter de turnzaal van
het Textielhuis. Arsène Baekelandt springt vanuit de (grote)
trampoline.

08-1967 Tielt: Arsène Baekelandt (l) en Gilbert Geerolf
(r) in hoeksteun (in de boomgaard achter de turnzaal v.h.
Textielhuis).

Atlas helpt uiteraard ook in 1967 de
1-Mei-optocht opluisteren, daags voordien
demonstreerden Atlasleden uitgebreid hun
kunnen tijdens het avondfeest. Roland Hoste
is ook terug van weggeweest, met het behalen
van het diploma van “voorturner” plaatst hij
zich onmiddellijk terug in de kijker.
Op 20 en 21 mei 1967 is Atlas aan het werk
te Luik ter gelegenheid van de bondsfeesten
aldaar. Er wordt aangetreden met de
afdelingen “knapen”, “juffers”, “heren” en
“dames”.
Ter gelegenheid van de Europafeesten
van 1967 is er geen avondfeest voorzien,
de Europastoet heeft echter wel plaats
(zondag 9 juli 1967). Tussen de dichte
drommen toeschouwers dragen onze leden
van de afdelingen knapen en heren de lange
tumblingmat langs het parcours. Getooid in
wedstrijdkledij, weekt onze indrukwekkende
groep heel wat applaus los bij de kijklustigen.
Onze kring is er op volle getalsterkte
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08-1967 Tielt: Gilbert Geerolf (l) en Arsène Baekelandt (r) in
gespreide hoeksteun (in de boomgaard achter de turnzaal v.h.
Textielhuis).

08-1967 Tielt: Gilbert Geerolf (l) en Noel Bardoel (r) in
gespreide hoeksteun (in de boomgaard achter de turnzaal v.h.
Textielhuis).

bij in een optocht te Wakken (7 oktober
1967), na afloop van die mars geven
de knapen er een demonstratie mat,
trampolineen
plintspringen.
Onze
meisjes bekoren het publiek dan weer
met een gesmaakte baloefening. In het
“Volwassenenkampioenschap” te Izegem
(19 november 1967) wordt met Christiane
Plettinck (1ste), Ronny Bardoel (3de) en Christ
De Boever (2de) weer erg goed gescoord.

08-1967 Tielt: Arsène Baekelandt werkt zich naar handenstand
aan het ringenstel in de boomgaard achter de turnzaal v.h.
Textielhuis.

Na
verloop
van
het
“Juniorenkampioenschap” te Harelbeke (28 januari
1968) kunnen de Atlasgymnasten ettelijke
keren het podium op. Bij de 10- tot 13-jarigen
leggen Sonja Thiriaux en Christa L’Hoost
respectievelijk beslag op de 1ste en 2de plaats.
In de categorie “13- tot 15 jaar” eindigen
Solange Plettinck en Marc Van Bruwaene 1ste,
Magriet De Craemer en Lucien Baekelandt
veroveren de 2de plaats, Hugo Debie stapt
als 3de op het podium. In de wedstrijden
van de nationale “Bondskampioenschappen
voor Junioren” (Vilvoorde, februari ’68)
ontgoochelenen Sonja Thiriaux (10de) en
Marc Van Bruwaene (13de) helemaal niet in de
leeftijdscategorie 13- tot 15-jaar.
Een nieuwe afdeling ziet het levenslicht
op 1 maart 1968, de afdeling “Blijf-Fit”
recruteert haar leden onder de huismoeders
en juniores-dames. Op 3 maart 1968 staat
het elfde Atlassportbal op het programma,
twee maanden nadien wordt de 1-mei-stoet
geopend door de trommelaars van het pas
opgerichte Atlastrommelkorps, in hun zog
stappen onze gymnasten doorheen de Tieltse
straten. In april 1968 werkt Roland Hoste zich
opnieuw op het voorplan, hij slaagt er in het
diploma van “turnleider” te behalen.

Gistel, voorjaar 1967. Trainer Roland Hoste begeleidt een lid
van de knapenafdeling bij de sprong over de plint.

Ook in de gouwfeesten te Grembergen (19
mei 1968) zijn onze afdelingen aan de slag, de
juffers worden primus in de “1ste categorie”,
de dames eindigen eveneens als eerste,
evenwel in de “2de categorie”. De knapen
turnen zich naar een 3de plaats in de “1ste
categorie”. Van de organisatie ontvangt Atlas
er tevens de ereprijs voor orde en tucht. Het
ereplakket voor hoogste puntengemiddelde
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09.07.1967 Tieltse Europastoet. Een imposante groep knapen en
heren-turners, geflankeerd door juffers en dames, dragen de lange
tumblingmat langs het parcours. Op eerste rij de turners Gilbert Geerolf
en André Baekelandt, 2de rij: Gilbert Debie en Noël Bardoel, 3de rij Carlos
Dedeurwaerder en Luc Baekelandt.
Gistel, voorjaar 1967. Marc Van Bruane springt over
de ‘bemande’ plint onder toezicht van Roland Hoste
(l) en Arsène Baekelandt.

12.07.1968 Opening Europafeesten, avondfeest. Gilbert Debie springt
vlot over de ‘bemande’ Zweedse tafel (Hulstplein)

12.07.1968 Opening Europafeesten, avondfeest.
Demonstratie aan de barre met ongelijke leggers.

14.07.1968 Europastoet Tielt: Vooraan Hugo Debie
en Lucien Baekelandt met gymnast aan draagstok.
Centraal dragen o.a. Gilbert Geerolf (l) en Gilbert
Debie de barre met gymnast in handenstand.
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14.07.1968 Europastoet Tielt: Noël Bardoel met jonge gymnast op
de schouder (l), centraal Jean-Pierre Dierckens en Frans Verstraete
ter hoogte van het Vijverhof. Achter hen wordt Marc Van Bruwaene
gedragen. Links Noël Bardoel met een jonge gymnast op de schouders.

van de deelnemers kan eveneens meegebracht
worden naar Tielt.
De wedstrijden volgen zich in snel tempo
op. Op 25 en 26 mei 1968 kampt Atlas in de
gouwfeesten te Kuurne. Onder leiding van
Marleen Paret eindigen onze juffers er 1ste in
de “1ste categorie”. Onze knapen willen daar
blijkbaar niet voor onderdoen, onder leiding
van Roland Hoste worden ze eveneens primus
in de “1ste categorie”.
Op 12 juli 1968 wordt voor de 8ste keer
deelgenomen aan de Europafeesten, tijdens
het avondfeest brengt de herenafdeling
sprongen over de Zweedse tafel, de
juffers demonstreren een baloefening en
turnen ook individueel aan de barre. In de
praalstoet worden baloefeningen en ook een
partneroefening met stokken gebracht (14 juli
1968).
In de loop van 1968 wordt, naast de eerder
kleine turnzaal van het Textielhuis, tevens
gebruik gemaakt van de gymnastiekzaal
van de rijksmiddelbare school in de
Gruuthusestraat
(nu
Frenetschool).
Daar worden meestal de “vrije reeksen”
geoefend en traint men de sprongen en
grondoefeningen. Later, midden de jaren
zeventig, zal daar tevens een olympische
balk en een dubbele barre geïnstalleerd
worden. Vanaf dat ogenblik zal het mogelijk
worden ook in die zaal een meer uitgebreid
oefenprogramma aan te bieden.
Sinds 1966 kan ook worden gebruik
gemaakt van een lokaal van het Gildhof (SintMichielstraat). Dat lokaal wordt enkel gebruikt
als oefenruimte voor onze beoefenaars
van trampolinespringen vanuit de grote
trampoline.
Op 28 december 1968 kent het
leerlingenkerstfeest zijn verloop, een traditie
waarvan niet wordt afgeweken. Na afloop
van de gouwkampioenschappen te Harelbeke
(9 februari 1969) komt Atlas met een pak
eremetaal naar huis, in de catgegorie “13 tot
15 jaar” pakt juffer Sonja Thiriaux het goud, de
knaap Marc Vanbruwaene turnt zich eveneens

14.07.1968 Europastoet Tielt: Jean-Pierre Dierckens en Frans
Verstraete als ‘drager’ in de Kortrijkstraat ter hoogte v.h.
voormalige Postgebouw (nu ING-bankfiliaal). Uiterst links
turner Lionel Bardoel.

14.07.1968. Europastoet Tielt. De voorhoede van de
Atlasdelegatie. André Baekelandt (l) ziet dat het goed is… (Felix
D’Hoopstraat).

naar winst. Ingrid Decraemer eindigt tweede,
Solange Plettinck eigent zich het brons toe,
beiden juffers maken aldus het succes voor
Atlas compleet. In de categorie “10 tot 13
jaar (afdeling “kleine meisjes”) trekt Nadine
Thiriaux het laken naar zich toe, Caroline
Decraemer weet in Harelbeke beslag te leggen
op de 3de plaats.
Het 12de Atlassportbal is op 15 maart
1969 een feit, de financiële baten
komen ten goede van de kringkas. In de
“Adultenkampioenschappen” te Tielt (7 april
1969) wordt bij de aspiranten een 1ste plaats
opgetekend voor Christiane Plettinck, een
2de voor Lucien Baekelandt en een 3de voor
Christian Deboever. Gilbert Debie eindigt
primus bij de “heren 2de categorie” en schrijft
bijgevolg de titel van “Kampioen van WestVlaanderen” op zijn naam.
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30.04.1969 Ieperstraat Tielt: Juffers- en damesturnsters
poseren aan overzijde van café Textielhuis n.a.v. een
turndemonstratie in het kader van de 1-meiviering. V.l.n.r.
Andréa Vereecke, Christiane Plettinck, Ingrid Wullaert, Herlinda
Casteleyn, Marianne Verhamme, Solange Plettinck, Carine
Baekelandt, Arlette Vereecke, Nina Vander Perren, MarieRose Plovie, Martine Van Neste, Van Paemel Caroline en Sonja
Thiriaux.

In het kader van de 1-Meiviering
brengen knapen en juffers een geslaagde
turndemonstratie (30 april 1969) en het
verbaast natuurlijk niemand dat daags nadien
achter het Atlasvaandel wordt opgestapt in de
1-meistoet. Op vrijdag 4 en zondag 6 juli 1969 is
Atlas opnieuw present tijdens de Eurofeesten;
in de Europapraalstoet zijn de Atlassers
dragers van de 24 Europavlaggen.
Op 1 september 1969 noteert Atlas een
getalsterkte van 82 leden met inbegrip van
de zes bestuuursleden en vier trommelaars
die niet actief turnen. Noël Callens neemt
nog steeds de functies van voorzitter en
spaarmeester waar. Samen met Eric Laethem
investeert Noël ook heel wat tijd in de
huisbezoeken die worden afgelegd n.a.v. de
inschrijving van nieuwe leden. Baekelandt
Arsène vervult de opdrachten van secretaris,
econoom en is tevens algemeen leider. Op
de stoel van de penningmeester zit nu Eric
Laethem, het werk van de materiaalmeester is
nog steeds in handen van André Debie. Andere
leden van de bestuursploeg zijn Lionel Bardoel,
André Heytens en Joan De Meulenaere. Het
is voor iedereen werken geblazen, met de
vele taken die op hem rusten gaat Arsène
Baekelandt zelfs gebukt onder het werk.
Men gaat over tot de aankoop van een
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30.04.1969 Ieperstraat Tielt: de knapen poseren aan overzijde
van café Textielhuis n.a.v. een turndemonstratie in het kader
van de 1-meiviering. Vooraan v.l.n.r. Ronny Bardoel, Eddy
Buyck, Christian Deboever, Hugo Debie, Joan Gelaude, Hendrik
Wullaert, Patrick Deblauwe en Marc Van Bruwaene. Achteraan
v.l.n.r. Jean-Pierre Dierckens, Eddy Van Gelder, Patrick
Wouters, Luc Callens, Eric Verhamme, Roland Hoste, Frans
Vanderstraeten, Lucien Baekelandt, Johan Wullaert en Rudi
Thys.

nieuwe barre, de oude barre wordt omgevormd
tot een barretoestel voor kinderen voor wie
de gymlessen daardoor meteen een stuk
aantrekkelijker worden. Ook in 1969 wordt
het leiderskader nog steeds aangevoerd
door Arsène Baekelandt, inmiddels kan hij
rekenen op meerdere afdelingsleiders (Lucien
Baekelandt, de gediplomeerde monitoren
Gilbert Geerolf, André Baekelandt, Roland
Hoste en kersverse hulpmonitrice Marianne
Verhamme).
Elf kleuters en kinderen, die tot nu samen
les kregen, worden in afzonderlijke afdelingen
opgesplitst; een enorm pluspunt natuurlijk.
De veertien “kleine jongens” en tien
“kleine meisjes” worden geleid door Lucien
Baekelandt. Toch is het niet al goud wat blinkt,
de afdeling “knapen” , met 10 leden, maakt
een moeilijke periode door, meerderen leden
bereiken de 15-jarige leeftijd, verlaten de kring
of muteren naar de afdeling van de adulten.
De dertien “juffers” zijn kwalitatief de beste
afdeling. De afdeling met zes dames dreigt
te verdwijnen ingevolge talrijke ontslagen
wegens school verlaten, uit werken gaan...
Anderen haken dan weer af , gewoon omdat
een vriendin haar lidmaatschap opgeeft.
Ook binnen de afdeling “heren” heerst een
malaise, slechts 6 turners komen nog effectief
en regelmatig oefenen.

André Baekelandt deed tot tweemaal toe
een poging om een afdeling “huismoeders”
en “veteranen” op te richten. Steeds stelt men
een hoopvolle start vast, doch de opdagers
geven er na verloop van tijd toch de brui aan.
De keurturnersploeg beschikt dan weer over
enkele zeer goede elementen, de betrokkenen
afzonderlijke trainingen aanbieden is een
noodzaak doch hiervoor ontbreken (wegens
tijdsgebrek) de nodige krachten. Ook bij de
trampolinespringers rijzen er problemen,
de dikwijls door andere activiteiten bezette
locatie in het Gildhof heeft onregelmatig
gegeven oefenstonden tot gevolg; van een
sterke trampoline-ploeg is daarom geen
sprake. Wanneer komt hierin verandering?
stelt hoofdleider Arsène zich de vraag.

Ook de 11.11.11-aktie brengt Atlas op de
been. Op 10 november 1969 werken ze, net
als andere Tieltse verenigingen, mee aan
een avondfeest dienaangaande. De meisjes
verzorgen er een demonstratie lange-mat en
ongelijke barre, voor een volle zaal turnen de
heren er aan de brug met gelijke leggers. De
jaarlijkse klassieker, het kinderkerstfeest in de
turnzaal van het Textielhuis, wordt door de
jongeren erg gesmaakt (27 december 1969).
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DEEL II: 1970 - 1974
In het “Interclubkampioenschap” te Kuurne
(7 februari 1970) zijn onze ploegen juffers en
knapen heer en meester, in beide categorieën
wordt beslag gelegd op de zowel de 1ste als
de 2de plaats.
Ook het “sportbal” in de turnzaal van het
Textielhuis wordt opnieuw een succes (5 april
1970). Voor de TV-uitzending “Tielt in Europa”
van de BRT (Belgische Radio en Televisie)
trekken onze juffers en knapen naar het
Amerikaans Theater van Brussel. De nationale
zender brengt een optreden van onze juffers
en knapen tot in de Belgische huiskamers.

07.02.1970: Interclubkampioenschap Kuurne: Ook Arsène
Baekelandt (in witte shirt) slaat de Atlasturnster gade.

Niets nieuws onder de zon op 1 mei 1970,
Atlas stapt mee op in de Tieltse 1 meistoet.
Op organisatorisch vlak liep er blijkbaar
iets grondig fout tijdens de gouwfeesten
in Gent (10 mei 1970), hoofdtrainer Arsène
Baekelandt noteert met enig sarcasme
dat wegens niet-uitvoeren van een niet-inhet-wedstrijdprogramma-aangekondigde
‘algemene reeks’ behaalden wij slechts een
3de plaats bij juffers en knapen. Het is duidelijk,
doordat zijn gymnasten ingevolge een fout van
de organisatie niet op hun werkelijke waarde
werden beoordeeld, raakt Arsène zichtbaar
geprikkeld.
Veel tijd om daarover te blijven tobben is
er evenwel niet, de nodige voorbereidingen
dienen getroffen voor de wedstrijden van het
“Leerlingengouwfeest” te Kortrijk (25 mei
1970). Onze juffers rijven er de overwinning
binnen, de Atlasknapen eindigen eveneens
op het hoogste schavotje! Ook tijdens de
“Bondsfeesten” in Antwerpen (30 mei 1970)
treden onze knapen en juffers aan. Naast een
5de en een 3de plaats voor de knapen behalen
onze juffers een 11de en een prachtige 1ste
plaats in dit nationaal treffen. Er wordt ter
plaatse overnacht, daags nadien neemt Atlas
zeer actief deel aan het massafeest.
Naar aanleiding van de Tieltse Europafeesten
verzorgt Atlas op vrijdag 3 juli 1970 een
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01.05.1970 1-meistoet Tielt: o.a. Florent ‘Flor’ Wouters leidt
de Atlasgroep doorheen de Sint Michielstraat ter hoogte
van de firma Gaspard Demeyer (nu doorsteek naar de
Ontvangersstraat), bedrijf van busvervoer.

01.05.1970 1-meistoet Tielt: ook in de Sint Michielsstraat
trommelen o.a. Gilbert Geerolf, Noël Callens, Eric Verhamme
en Luc Baekelandt er duchtig op los.

06.07.1970 Tielt, Rameplein. Atlassers bevolken het ‘levend’
schaakspel. Centraal Lionel Bardoel.

optreden op het Hulstplein, ’s zondags worden
in de praalsstoet opnieuw de 24 Europese
vlaggen gedragen. Tijdens de apotheose, op
maandags 6 juli, geeft Atlas in een “menselijk
schaakspel” gestalte aan de schaakpionnen.
Op 29 augustus 1970 neemt onze kring deel
aan een vlaghuldiging in Aarsele en verzorgt
er tevens een korte turndemonstratie op
het Marktplein. In het najaar van 1970 wordt
een uitstap naar het Melipark te Adinkerke
ondernomen.
De grootste vernieuwing van het
toestellenpark heeft plaats in 1971, op
het ogenblik dat de door de socialistische
coöperatieve “De Volharding” bekostigde
nieuwe feest- en turnzaal zijn voltooiing nadert.

De nieuwe zaal wordt tevens voorzien van een
kleedkamer, een lokaal voor de theoretische
lessen van de provinciale monitorleergangen,
afzonderlijke wc’s voor jongens en meisjes en
een stel stortbaden. Eens temeer is het “De
Volharding” die Atlas van een opmerkelijke
duw in de rug voorziet! Atlas investeert bij die
gelegenheid voor 150.000 frank aan materiaal,
o.a. voor het aanschaffen van twee draaibare
wandrekken, vier rekstokken, een aluminium
evenwichtsboom, twee Zweedse banken
en grondpotten om de eveneens nieuwe
aluminium rekpalen in te bevestigen. Het
betreft een aankoop die moet worden afgelost
binnen een periode van vijf jaar en waarvoor
enkele bestuursleden zich persoonlijk borg
moeten stellen. Door die even noodzakelijke

30.01.1971 Kuurne. Gouwkampioenschappen Jeugdturnen: Ludwig
Claeys, Sonja Thiriaux, Gerrit Verhamme, Arsène Baekelandt en Caroline
Baekelandt.
1971 Tielt: de nieuwe turnzaal v.h. Textielhuis
is bijna voltooid, Arsène Baekelandt turnt er de
reuzedraai aan de rekstok.

01.05.1971 1-meistoet Tielt: Atlas stapt op in de St.
Michielsstraat met o.a. Marianne Verhamme (l) en centraal
Caroline Van Paemel gevolgd door Andréa Vereecke, Ingrid
Wullaert, Ronny Bardoel en Lucien Baekelandt (de 2 laatsten
met vlag).

01.05.1971 1-meistoet Tielt: Lucien Baekelandt met vlag, in
zijn tred de mannelijke Atlassers. Arsène Baekelandt is (zoals
steeds) ook van de partij…
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als nuttige en doordachte aankoop ontstaat er
evenwel voor jaren een gat in de clubkas. Aan
ons nu om de middelen te vinden om die put te
vullen schrijft de werklustige, nooit aflatende
Arsène Baekelandt.
Ingevolge de ingrijpende bouwwerken
aan de nieuwe zaal kan er een tijdlang niet
worden geoefend. Om die reden wordt niet
deelgenomen aan de afdelingswedstrijden
van de gouwfeesten in Gent (6 januari 1971).
Aan de optocht en het massafeest van daags
nadien verleent onze club echter wel zijn
medewerking.
Voor deelname aan het T.V.-spel “Eén van
de Drie” wordt afgereisd naar Brugge (30
januari 1971). In de trampolineproef wordt
Lucien Baekelandt 3de, in het “evenwicht
behouden boven het water” legt onze ploeg
met Sonja Thiriaux, Martine Santens en Gilbert
Geerolf beslag op de 2de plaats. Tielt behaalt
nipt de overwinning. In een voorafgaande TVuitzending voor de jeugd traden 24 van onze
turnsters en turners op als vlaggenzwaaiers.
Tijdens de “Gouwkampioenschappen”
te Kuurne (31 januari 1971) voeren onze
jeugdturners andermaal het hoge woord. Bij de
“meisjes – 13-jarigen” zijn de beste resultaten
voor Caroline Baekelandt (1ste), Nadine
Thiriaux (2de) en Margot Baekelandt (3de).
Bij de -13-jarige jongens zijn we ondermeer
vertegenwoordigd door Gerrit Verhamme
(1ste) en Dirk Vanderplaetse (2de). Bij de
afdeling “jongens +13-jaar” eindigt Ludwig
Claeys als 1ste, bij de “aspiranten-dames”
slaagt Sonja Thiriaux er eveneens in primus te
eindigen.
In de Interclubwedstrijden te Kortrijk (25
april 1971) zorgt Atlas voor een ware stunt. Er
wordt aangetreden met 6 ploegen en allen
slagen ze er in de overwinning in de wacht
te slepen. De afdelingen “knapen” (A en
B-ploeg), “juffers” (A en B-ploeg), “dames” en
“heren” zijn inderdaad een maat te sterk voor
de tegenstand.
Op mei gaat in Tielt de traditionele
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1-Meistoet uit, even traditioneel verleent
Atlas z’n medewerking aan deze manifestatie.
Omstreeks dit tijdstip wordt burgemeester
Nyffels gehuldigd te Izegem, ook daar, in de
voor die gelegenheid georganiseerde optocht,
stapt Atlas mee op.
Een openluchtuitvoering in het kader van
“Sportiva ‘71” brengt Atlas op Pinkstermaandag
naar het Tielts recreatiedomein “Watewy”.
Er wordt uitsluitend met meisjes en dames
deelgenomen. Met een gezamelijke oefening
van juffers en dames op muziek, lange-matoefeningen, de gezamelijke sluieroefening,
individueel werk aan de ongelijke barre,
volksdans,
minitrampolinespringen
en
deelname aan de marathon-aflossing “De 12
uren van Tielt”, heeft Atlas een fiks aandeel in
deze activiteit.
We schrijven 30 juni 1971, het turnseizoen
1970-1971 is achter de rug, de kringwerking was
niet altijd gespeend van moeilijkheden, toch
lezen we van een fiere Arsène Baekelandt het
volgende: Bij het overlopen van het voorbije
sportjaar kunnen we een gevoel van trots
niet onderdrukken. Het voorbije sportjaar
leverde immers opnieuw het bewijs van onze
sterke levenskracht. Laten we echter niet
vergeten dat wij dit alles slechts tot stand
konden brengen dankzij onze werkkracht
en samenhorigheid. Moge onze energie en
ons enthousiasme ook in de toekomst alle
moeilijkheden trotseren!
De praalstoet van de Tieltse Europafeesten
gaat uit op 4 juli 1971. Traditiegetrouw opent
Atlas de stoet met de nationale vlaggen
van de 24 Europese landen. Na enkele jaren
zonder komt Atlas opnieuw met een eigen
praalwagen voor de pinnen. Onze meisjes
verbluffen de duizenden toeschouwers met
mooie prestaties aan de ongelijke barre!
Met de deelname aan “Spel zonder
Grenzen” gaat Atlas zowaar de internationale
toer op (18 augustus 1971). In het Engelse
Blackpool eindigt Tielt weliswaar als laatste,
de puntjes die Tielt kan binnenhalen worden
bij elkaar gesprokkeld dankzij de onverdroten

inzet van de Atlassers en de Tieltse judoka’s.
Bij de start van het turnseizoen 1971-1972
daagt een nieuwe naam in het Atlasbestuur op,
die van Marianne Verhamme. Zij neemt de taak
van econome ter harte. Aan de zijde van Arsène
Baekelandt zien we op dat ogenblik nog Lionel
Bardoel als hulpsecretaris, heel vlug daarna zal
Lionel op eigen houtje het Atlassecretariaat
beredderen. De organisatie van de jaarlijkse
medische onderzoeken van onze leden ligt in
handen van bestuurslid Joan De Meulenaere.
Nog steeds gaan deze onderzoeken door in
de zaal van het Textielhuis, het wordt echter
steeds moeilijker een datum te vinden die
past voor iedereen. De activiteiten van het
trommelkorps zijn te beperkt, er dienen
dringend maatregelen worden getroffen om
het korps er weer bovenop te helpen. Naast
de turnzaal van het Textielhuis wordt nog
steeds gebruik gemaakt van de turnzaal van de
Rijksmiddelbare school (in de Gruuthusestraat)
en een zaal van het Gildhof ten behoeve van
de trampolinespringers.
Het ledenaantal klimt op tot 86, vooral bij de
kinderafdelingen “kleine meisjes” en “kleine
jongens” wordt een aanwinst geboekt, de
herenploeg raakt echter niet uit het slop. Bij
de afdelingen “juffers”, “knapen” en “dames”
worden geen problemen vastgesteld,
hun respectievelijke getalsterkte gaat van
bevredigend tot uitstekend, ook de kwaliteit
is aanwezig.
Voor het keurturnen beschikt men over
meerdere zeer goede elementen, Caroline
Baekelandt en Gerrit Verhamme zijn veruit
de sterkste elementen. Het is absoluut
noodzakelijk dat er opnieuw regelmatig
trainingen voor de keurgroep worden
ingevoerd maar de hamvraag blijft: wie
kan desgevallend de algemene leider
Arsène Baekelandt van andere trainingen
ontlasten? Ook voor het trampolinespringen
is er voldoende belangstelling, men slaagt
er echter niet in kwaliteitsvolle springers te
vormen, trampolinespringen wordt trouwens
als aanvullende gymnastiek beoefend. En ja,
de elementen die aanleg hebben voor deze
specifieke gymnastiektak zijn doorgaans

11.03.1972 Westvlaamse Juniorenkampioenschappen te Tielt.

11.03.1972 Westvlaamse Juniorenkampioenschappen. (met de
turnzaal v.h. Textielhuis in het stadium van de eindafwerking).
Arsène Baekelandt begeleidt de turnster bij haar afsprong.

1972 Gilbert
Debie in
de recent
vernieuwde
turnzaal.
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dezelfden die hun mannetje kunnen staan in
het toestelturnen.
Het leiderskorps is inmiddels uitgebreid met
de hulpmonitoren Herlinda Vandewijngaerde,
Sonja Thiriaux en Marianne Verhamme. Lucien
Baekelandt behaalt met grote onderscheiding
het diploma van “hulpmonitor”, Sonja Thiriaux
haalt met onderscheiding datzelfde diploma
binnen.
De “kleine jongens” trainen ’s zaterdags
van 13u15 tot 14u15 onder de leiding van
Arsène Baekelandt, de “kleine meisjes” doen
dat op hetzelfde ogenblik onder de leiding
van Herlinda Vandewijngaerde. De juffersdames oefenen ’s woendags (18u tot 19u30)
onder het toeziend oog van Arsène en Gilbert
Geerolf. ’s Zaterdags gaan ze eveneens aan
de slag van 14u15 tot 16u, opnieuw zijn dan de
leiders Arsène Baekelandt en Gilbert Geerolf
van de partij, ze krijgen dan ondersteuning
van Marianne Verhamme. De knapen zijn
op dinsdag (18u tot 19u30) aan het werk en
eveneens elke vrijdags van 18u tot 19u30. Voor
die oefenstonden tekenen Arsène en Lucien
Baekelandt. Arsène traint ook de afdeling
“heren”, dat gebeurt ’s maandags (19u30
tot 21u15) en ’s woendags (20u tot 22u.). De
trampolinespringers gaan dan weer in de
zondagvoormiddag hun gang onder de leiding
van Gilbert Geerolf en André Baekelandt. De
trainingen voor keurturnen worden gegeven
op onregelmatige tijdstippen, naargelang de
omstandigheden het toelaten en dit steeds
door Arsène Baekelandt.

schappen” in (11 maart 1972). In alle
categorieën blijft Atlas de tegenstanders de
baas. Bij de -13-jarige meisjes worden de eerste
zes plaatsen in de rangschikking ingenomen
door respectievelijk Caroline Baekelandt,
Margot Baekelandt, Christa Willemijns,
Marleen Samijn, Marleen Paret en Greta
Vankeirsbulck. Bij de -13-jarige jongens eindigt
Gerrit Verhamme 1ste, Patrick Baekelandt 2de
en Edwig Vannieuwenborgh 3de. De knapen
(13 tot 15 jaar) krijgen onze Ludwig Claeys als
overwinnaar, de Atlasjuffer Nadine Thiriaux
haalt het in de categorie “13 tot 15 jaar”.
In de “Bondskampioenschappen” te Wilrijk
(18 en 25 maart 1972) verdedigen Caroline
Baekelandt en Gerrit Verhamme onze kleuren.
Ondanks de zware tegenstand presteren
onze 2 jongeren sterk: Caroline kan de hand
te leggen op een prachtige 13de plaats (en
geeft daarmee nog 21 deelneemsters het
nakijken), Gerrit kampt zich in dit nationaal
wedstrijdgebeuren tot op een onverhoopte
12de stek!
Tradities zijn er om in ere te houden, in
de 1-Mei-optocht van 1972 wordt achter
het Atlasvaandel mee opgestapt. Bij die
gelegenheid wordt algemeen leider Arsène
Baekelandt in de bloemetjes gezet voor zijn
16-jarig leiderschap. De kring “Ontwikkeling
Kuurne” en de West-Vlaamse Socialistische
Turngouw (W.V.S.T.) sluiten zich bij deze hulde
aan.

Turnkring “Germinal Torhout” viert zijn
50-jarig bestaan (25 september 1971). De knapen
brengen er een halteroefening op muziek, de
juffers demonstreren er een nummer aan de
barre. In de “Interclubwedstrijden” te Kortrijk
(28 novembetr 1971) steken de Atlasjongens
met kop en schouder boven de tegenstrevers
uit. Onze meisjes wordt duchtig het vuur aan de
schenen gelegd, ze slepen de overwinning in
de wacht met nauwelijks 0,3 punt voorsprong
op het gevreesde Torhout!

De gouwfeesten te Gent (6 en 7 mei 1972),
een organisatie van de kring “Vrijheid door
Broederschap”, leveren voor zowel onze
juffers als knapen de overwinning op in de
“1ste categorie”. De afdeling “dames” eindigt
er 3de in de “tweede categorie”. Eén week
later is Atlas present op de gouwfeesten te
Harelbeke (13 en 14 mei 1972), onze juffers en
knapen bevestigen de in Gent geleverde puike
prestaties en laten ook in deze Harelbeekse
gouwwedstrijden
een
eerste
plaats
optekenen! Ook de dames eindigen primus,
dit in de “tweede categorie”.

Atlas-Tielt richt de “Juniorenkampioen-
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1972: de vernieuwde feest- en turnzaal v.h. Textielhuis.

(S.T.B.) worden de broers Arsène en André
Baekelandt uitgestuurd naar de bondsfeesten
van Aarau (Zwitserland van 21 tot 25 juni 1972)
Zij vertegenwoordigen er de West-Vlaamse
gouw en steken heel wat kennis op tijdens
die studiereis. Niet minder dan 30.000 herenturners zijn present op het “Bundesfest”,
1300 clubs namen het tegen elkaar op in
de afdelingswedstrijden. De belangrijkse
manifestaties leggen ze er vast met de
filmcamera, de film zal nadien dienst doen
als documentatiemateriaal voor de nationale
technische commissie van de S.T.B.
Tijdens het avondfeest van de Tieltse
Europafeesten in 1972 ziet Tielt onze juffers
synchroon turnen op de ongelijke barre en
eveneens individueel werk leveren. In de
Europastoet wordt de grote trampoline
meegerold langs het parcours (9 juli 1972).
Ten aanschouw van de vele toeschouwers
springen onze gymnasten salto’s dat het een
lieve lust is.

01.05.1972 Tielt: De Atlassers in de 1-meistoet.

In het kader van de “Sportbiënnale ’72” wordt
eveneens een turndemonstratie gegeven
voor mindervaliden en gehandicapten. Ter
opluistering van de nationale zwemdag
voor gehandicapten te Meulebeke is onze
kring eveneens op deze manifestatie
vertegenwoordigd. De editie 1972 van het
Atlassportbal wordt een waar (kas)succes!
Voor een “Interstedenspel” in het
Nederlandse Rolde (17 augustus 1972) wordt
Arsène Baekelandt aangeduid als coach van
de Tieltse ploeg, zes Atlasturners maakten
deel uit van de Tieltse équipe. Tielt eindigt er
3de, na Rolde (1ste) en Windschoten (2de).

01.05.1972 Tielt: De Atlassers in de 1-meistoet, aankomst aan
het Textielhuis. Aan de overkant …..?....., Caroline Baekelandt,
….?...., …..?......, Dorine Maes, .....?......., Gilbert Debie (met
Atlasvaandel), Joan De Meulenaere, Lucien Baekelandt en Linda
Vandewyngaerde. Op de voorgrond (rechts) Lionel Bardoel,
links kijkt Nancy Naert recht in de lens.

Incluis de negen trommelaars loopt op
1 september 1972 het ledenaantal op tot
92. Op bestuursvlak hebben er enkele
wijzigingen plaats, Eric Laethem (penningmeester) neemt ontslag om persoonlijke
redenen. Hij wordt opgevolgd door Joan De
Meulenaere. Het secretariaat is inmiddels
volledig door Lionel Bardoel overgenomen.
Marianne Verhamme (econome) verlaat Atlas
omwille van haar verhuis naar Leuven. Het
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economaat wordt voortaan beredderd door
André Baekelandt, het nieuwe bestuurslid
Herlinda Vandewijngaerde krijgt de taak van
“persverantwoordelijke” toegewezen.
In 1972 worden qua materiaal geen
aankopen gedaan, er dient immers nog een
belangrijke schuld vereffend ingevolge de
gedane investering naar aanleiding van de
ingebruikname van de vernieuwde turnzaal
van het Textielhuis. Toch is er verheugend
nieuws omtrent het turnmateriaal, het
Koninklijk Atheneum (R.M.S.) schafte een
lange mat, valmatten, minitrampoline en barre
aan, van deze toestellen kan nu ook tijdens de
Atlasoefenstonden aldaar gebruik worden
gemaakt. Dat stelt het het leiderskader,
bestaande uit Arsène Baekelandt, André
Baekelandt,
Gilbert
Geerolf,
Lucien
Baekelandt, Sonja Thiriaux en hulpmonitor
Herlinda Vandewijngaerde, in de mogelijkheid
ook in de Tieltse rijksmiddelbare school het
toestelwerk initiëren.
Sonja Thiriaux en Lucien Baekelandt behalen
na een twee jaar durende cursus het diploma
van “turnleider”, ze doen dat trouwens met
grote onderscheiding. Ook Atlasser Marianne
Verhamme, een uitstekende kracht in de
moderne gymnastiek, rijft dat diploma binnen,
Atlas zal daar echter niet de vruchten van
kunnen plukken: Marianne verlaat Tielt en
gaat andere horizonten (Leuven) opzoeken.

08-1972 Opleiding is belangrijk binnen Atlas. Ook Lucien
Baekelandt behaalt zijn diploma ‘Turnleider’.
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In de zaal wordt mooi werk geleverd, bij
de knapen is het technisch peil bevredigend,
bij de juffers beschikt men over toegewijde
turnsters en kwalitatief vormen ze zowat de
beste afdeling. Bij de dames wordt ernstig werk
geleverd, de choreografische oefening wordt
opnieuw ingevoerd en met succes gebracht
in de interclubwedstrijden. Het herenturnen
raakt moeilijk uit het slop, er moet harder
en meer geoefend worden stelt hoofdleider
Arsène vast. Binnen het keurturnen beschikt
men over meerdere goede elementen,
voornamelijk bij de junioren tot 13 jaar. Om
de gekende redenen slaagt men er echter
niet in gedurende het volledig jaar specifieke
oefensessies voor deze afdeling in te lassen,
de keurgroep moet het stellen met wat
supplementaire trainingen op het ogenblik
dat de individuele wedstrijden zich aandienen.
De trampolinespringers verhuizen van
het Gildhof naar de Europahal, dat is
geen vooruitgang, de Europahal blijkt te
dikwijls bezet door andere activiteiten. Het
trampolinespringen blijft weliswaar een
nevenactiviteit binnen Atlas, toch moet er een
oplossing worden gevonden in die zin dat er
iedere zondagvoormiddag kan gesprongen
worden. In samenwerking met de plaatselijke
harmonie De Volharding wordt een nieuw
trommelkorps opgericht dat zowel voor de
turnkring als de harmonie zal dienst doen. De
wekelijkse oefenstonden zullen worden geleid
door André Heytens.
Op de culturele kalender staan ook diverse
activiteiten genoteerd, de succesvolle reis
(97 deelnemers) naar het provinciaal domein
te Wachtebeke, het geleid bezoek aan de
tentoonstellingen “Jodenkampen” en “De
oorlog in Vietnam”, fietsuitstappen tijdens
verlofdagen en het kerstfeest voor de
leerlingenafdelingen zijn er maar enkele van.
Op 18 november 1972 wordt Sinterklaas
te Tielt binnengehaald, Atlas neemt deel
aan de optocht in de Stationstraat. Aan
het einde van het sportjaar 1971-1972 stelt
secretaris Lionel Bardoel in zijn jaarverslag een
evenwichtige financiële balans voor, bij De
Schelde -leverancier van gymnastiekmateriaal-

1973 Tielt, turnzaal Textielhuis. Een snikhete zomerdag. Ook
hoofdleider Arsène Baekelandt turnt de overslag. Gerrit
Verhamme (l) en Ludwig Claeys (r) begeleiden de beweging.

1973 Tielt, turnzaal Textielhuis. Een snikhete zomerdag. Gerrit
Verhamme turnt zijn overslag, Greta Vankeirsbilck (l) en
Marleen Heytens (r) begeleiden.

24.06.1973 Izegem. Sonja Thiriaux, Margot Baekelandt,
Marleen Heytens, Herlinde Vandewijngaerde en Plettinck
Solange.

24.06.1973 Izegem. Gilbert Geerolf, Ludwig Claeys, Freddy
Van Keirsbulck, Lionel Bardoel, Gilbert Debie, Noël Bardoel en
Arsène Baekelandt.

1973 Tielt, oefenstonden turnzaal Textielhuis: na Ange
Baekelandt (uiterst links) is het de beurt aan Patrick Baekelandt
voor de overslag. Gerrit Verhamme (l) en Ludwig Claeys (r)
begeleiden Patrick.

1973 Tielt, turnzaal Textielhuis. Een snikhete zomerdag. Ludwig
Claeys staat klaar in de saltogordel, Marleen Heytens en Arsène
Baekelandt zullen de salto assisteren. Patrick Baekelandt, Greta
Van Keirsbulck en Gerrit Verhamme kijken toe.

1973 Tielt, turnzaal Textielhuis Een snikhete zomerdag. Marleen
Heytens en Arsène Baekelandt begeleiden Ludwig Claeys. Gerrit
Verhamme (met ontbloot bovenlijf) en Greta Van Keirsbulck (op
stoel) kijken toe.
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staat Atlas evenwel nog in het krijt voor zo’n
50.000 frank. (1.239 euro) ingevolge de ruim
één jaar voordien gedane investeringen.
De “Interclubwedstrijden” te Kortrijk (26
november 1972) bevestigen nog maar eens de
sterkte van turnkring Atlas binnen de WestVlaamse gouw. Zowel de “Dames A” als de
knapen- en herenploeg zegevieren er glansrijk,
de “Dames B” eindigen 3de.
Ter gelegenheid van een jaarbeurs in de
Europahal (8 februari 1973) wordt eveneens
de medewerking van Atlas gevraagd.
Onze kring behaalt er trouwens een
denderend succes met een uiterst geslaagde
demonstratie. Vanwege het inrichtend comité
van de handelsfoor ontvangt onze leiding een
speciaal dankwoord.
Op 11 februari en 3 maart 1973 richt AtlasTielt de “Juniorenkampioenschappen” in. Dit
evement kan buigen op een puike organisatie,
de publieke belangstelling is eerder aan de
magere kant. Bij de juffers eigent Margot
Baekelandt zich de 1ste plaats toe, haar
jongere zus Caroline wil daar blijkbaar niet
voor onderdoen en pakt bij de afdeling
“meisjes” eveneens de meest gegeerde
podiumplaats. Ook bij de knapen stevent Atlas
met Gerrit Verhamme af op een 1ste plaats, na
de opgelegde oefeningen ligt hij nog aan de
leiding maar dient dan de wedstrijd te staken
wegens een opgelopen armbreuk. Nog bij de
knapen strandt Patrick Baekelandt op een 2de
plaats.

1973 Tielt, turnzaal Textielhuis. Een snikhete zomerdag.
Marleen Heytens aan het werk op de lange mat, Gerrit
Verhamme kijkt toe, Arsène Baekelandt en Ludwig Claeys (r)
begeleiden de turner.

1973 Tielt, turnzaal Textielhuis. Een snikhete zomerdag.
Marleen Heytens en Arsène Baekelandt begeleiden Caroline
Baekelandt bij haar overslag. Aan de ringen Gerrit Verhamme.

De editie 1973 van het Atlas-sportbal geniet
flink wat belangstelling, het financiële resultaat
is navenant: een succes! Ter gelegenheid
van de 1-Mei-feestelijkheden geeft Atlas een
demonstratie weg in de turnzaal van het
Textielhuis (30 april 1973). ’s Anderendaags,
stapt Atlas mee op in de 1-mei optocht.
Het gouwfeest te Kuurne is gespreid over
2 dagen. Tijdens het avondfeest geven zowel
juffers, knapen als heren een demonstratie
van hun kunnen op de barre. Ook tijdens het
massafeest is Atlas present en in de optocht
stappen al onze leden op, inclusief het volledig
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Zomer 1973, turnzaal Textielhuis. Vooraan Gerrit Verhamme
(met Peter Baekelandt op de schoot), Patrick Baekelandt,
Lucien Baekelandt en Ludwig Claeys. Op de 2de rij Caroline
Baekelandt en (achter haar verscholen) Greta Van Keirsbulck,
Dorine Maes en rechts Marleen Heytens (met Veerle
Baekelandt op de schoot). Achteraan André Baekelandt, Ange
Baekelandt en Arsène Baekelandt.

trommelkorps. In de wedstrijden gaat het Atlas
voor de wind, in de “1ste categorie” weten
onze juffers de 1ste plaats te bemachtigen, de
knapen moeten die eerste plaats delen met
een ploeg van de kring “Werkerswelzijn Gent”.
N.a.v. een organistie van het “Socialistisch
Jeugdleidersinstituut” stapt onze kring mee
op in een optocht te Oostende (12 mei 1973).
In de “West-Vlaamse kampioenschappen”
te Izegem (24 juni 1973) trekken onze dames
en heren hard van leer. Bij de “dames 3de
categorie” eindigt Sonja Thiriaux 1ste, Marleen
Heytens 3de en Solange Plettinck 5de. Bij de
“heren 3de categorie” haalt Lionel Bardoel de
2de plaats binnen, Gilbert Geerolf wordt 3de.
De editie 1973 van de Tieltse Europafeesten
is opnieuw een drukke bedoening voor
turnkring Atlas, eerst wordt door de juffers
en dames de vlaggenhijsing aangepakt,
aansluitend daarop brengen de juffers tijdens
het avondfeest een sluieroefening (vrijdag
6 juli). De dames showen barre, balk en een
choreografische oefening. De herenploeg
demonstreert op de barre met gelijke leggers.
In de praalstoet zijn alle afdelingen van onze
club present (8 juli 1973)!
Met inbegrip van drie bestuursleden-nietturners en negen trommelaars noteert Atlas
op 1 september ‘73, na afloop van het 17de
sportjaar, niet minder dan 106 namen in het
ledenbestand. De grootste ledenwinst situeert
zich bij de juffers en knapen en nog goed
nieuws: het algemeen technisch peil van onze
leden blijft stijgen. De bestuursvergaderingen
worden maandelijks gehouden, bij het
secretariaat en de spaardienst vallen geen
uitzonderlijke moeilijkheden te noteren.
Ook het trommelkorps doet het uitstekend,
in diverse optochten kan met een flink stel
trommelaars (meisjes & jongens) worden
opgestapt.
Het
leiderskader
wordt
uitgebreid
met Greta Huys, samen met Herlinda
Vandewijngaarde behaalt die trouwens het
diploma van hulpleidster. Eens temeer stelt
men vast dat men met Caroline Baekelandt,

Marleen Paret, Gerrit Verhamme, Chris
Willemyns, Patrick Baekelandt, Ludwig Claeys,
Gilbert Debie en Lionel Bardoel over een pak
bewame gymnasten beschikt die het binnen
het keurturnen ver zouden kunnen schoppen.
Supplementaire lessen zijn evenwel een
noodzaak maar er is de onvermijdelijke
hamvraag wie wil zich daarover ontfermen en
wanneer? Er volgt geen positief antwoord, de
weekkalender van het leiderskader is immers
volgeboekt.
Het is een jaarlijks terugkerende samenkomst
geworden, op 31 oktober 1973 houden de leden
van de dames- en herenafdeling hun gezellig
samenzijn. Omringd door Atlasgymnasten
doet Sinterklaas zijn intrede te Tielt, de
tocht loopt doorheen de Stationstraat (17
november 1973). In de “Interclubwedstrijden”
te Kortrijk (2 december 1973) weten de dames
en knapen beslag te leggen op de 1ste plaats,
van de juffers is het resultaat niet gekend.
Voor de jeugdafdelingen wordt het (jaarlijks)
kerstfeest ingericht. Op 30 december 1973
schuiven ze aan langs de koffietafel, halen hun
hartje op met gezelschapsspelen en het rapen
van geschenken onder de kerstboom.
Het
verloop
van
de
Europese
gymnastiekkampioenschappen van 1973
kunnen de leden middels een filmvoorstelling
bekijken in de zaal van het Textielhuis (9
januari 1974) en ook de in 1972 door Arsène
en André Baekelandt bijgewoonde Zwitserse
Bondsfeesten te Aarau volgen de Atlasleden
op 17 april ’74 op het witte doek.
Het bestuur acht zich gelukkig steeds
opnieuw te kunnen rekenen op de financiële
inspanningen van de beheerraad van de
socialistische coöperatieve “De Volharding”,
geleid door de plaatselijke B.S.P.-voorzitter
en sterke man Marcel Linclau. Die plaatselijke
coöperatieve neemt jaarlijks alle kosten qua
verlichting, onderhoud en verwarming van
de gymzaal in het Textielhuis ten laste. De
Volharding bedenkt de club daarenboven met
een jaarlijkse toelage en is niet te beroerd
in een extra dotatie te voorzien op de
ogenblikken dat het Atlasbestuur slecht bij
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kas zit. De werkzaamheden van het bestuur
nemen steeds maar toe. Nu Lucien Baekelandt
(jeugdwerking) zijn militaire dienstplicht
vervult en Herlinda Vandewijngaerde
(persverantwoordelijke, houder van het
voorturnersbrevet en sinds kort in het bezit
van het diploma van turnleider) zich wegens
beroepsverplichtingen weinig voor Atlas kan
vrijmaken, wordt het besturen van Atlas voor
de overige bestuursleden een extra-zware
dobber.
Toch start Atlas dit jaar (1974) opnieuw
met de uitgave van het clubblad “Kontakt”,
dit met het doel een nauwer kontakt tussen
de vereniging, de leden en hun ouders te
bewerkstelligen. Het vorige Kontaktnummer
blijkt immers acht jaar voordien te zijn
verschenen. Dit cluborgaan krijgt een verzorgd
titelblad met foto van de turnzaal (die zopas
van een houten muurbekleding werd voorzien)
en het toestellenpark met gymnasten.
Arsène Baekelandt steunt in hoekzit aan de
olympische ringen. De teksten komen zowat
uitsluitend uit de pen van diezelde Arsène…
In de “Juniorenkampioenschappen” te
Gistel (het opgelegde werk op 16 maart, de
vrije oefeningen komen op 17 maart 1974 aan
bod) verschijnt Atlas niet met “–13-jarigen”
aan de start, wel met de juffers en knapen.
Bij de juffers moet Caroline Baekelandt
(kampioene 72-73) forfait geven wegens een
tijdens de training opgelopen verzwikte pink,
anderzijds is Gerrit Verhamme -na de verleden
jaar opgelopen armbreuk- opnieuw paraat
in dit kampioenschap. Dat laatste laat hij
uitdrukkelijk blijken door in het kleine zaaltje
van “Germinal Gistel” de overwinning op
zijn naam te schrijven na een bloedstollende
strijd met Izegemnaar Frank Duhamel. Patrick
Baekelandt, gestart als favoriet, maar door
pech geplaagd in z’n grondoefening, wordt
3de, Edwig Vannieuwenborgh, nog een
Atlasser, eigent zich de 4de plaats toe. Bij de
juffers kan Margot Baekelandt dankzij elegant
en vlot turnwerk bekoren met een 2de plaats,
ze moet de Izegemse Rode Ster-turnster Linda
Coysman laten voorgaan. De juffers Marleen
Paret en Greta Vankeirsbulck leveren prima
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03-2014 Het voorblad van een editie ‘Kontakt’ anno 1974.

Jos Geuens, voorzitter van de S.T.B.

werk, in bepaalde opdrachten overtreffen ze
zichzelf, hun eindrangschikking is ons echter
niet bekend.

01.05.1974 Tielt: Inge Dewitte en Marianne Van Den Abeele
gaan de Atlasgroep vooraf in de 1-meistoet (ter hoogte v.d.
N.M.B.S.-stationsparking).

01.05.1974: De Atlassers in de 1-meistoet. Van de Markt gaat
het richting Textielhuis in de Ieperstraat.

Het Atlas-sportbal van 6 april 1974 (40
frank inkom) brengt opnieuw flink wat centen
in de kringkas, dat is onverhoopt want het
bestuur maakte gewag van een mindere
kaartenverkoop. Op 27 april 1974 zijn de
gebroeders Arsène en André Baekelandt
present op een academische zitting te
Antwerpen n.a.v. 70 jaar Socialistische
Turnbond van België (S.T.B.) en het 50-jarig
bestaan van het magazine “De Volksturner”.
Na de toespraken van de aanwezige ministers,
waarin de nadruk wordt gelegd op de
opvoedkundige waarde van turnverenigingen,
schetst bondsvoorzitter Jos Geuens de
geschiedenis van de turnbond. Daarna wordt
overgegaan tot de opening van een groots
opgevatte tentoonstelling “70 Jaar S.T.B. – 50
jaar De Volksturner”.
Van een namiddagfeest ter gelegenheid
van de 1-Mei-feestelijkheden te Tielt (28 april
1974) wordt gebruik gemaakt om de een week
voordien aangekochte “parterre-barre” in te
turnen. Onze beste elementen brengen een
reeks keuroefeningen op het nieuwe toestel,
de juffers showen er hun lintoefening en
turnen synchroon op twee barren, de knapen
demonstreren hun bondsreeks. Voor de paardmet-bogen-oefeningen staan de knapen en
heren garant, deze laatsten besluiten met
series zweef- en schroefsalto’s vanuit de
minitrampoline. Bij het talrijk opgekomen
publiek oogst de demonstratie veel bijval.
Qua aankoop van materiaal wordt ook
aan de mannen gedacht, leverancier van
turnmaterialen “Sporta De Waele” installeert
er een paar olympische ringen die in een
handomdraai op de gewenste hoogte kunnen
worden gebracht. De parterre-barre en de
olympische ringen zijn goed voor een kost van
35.047 frank (€ 868,79)!

26.05.1974 Bondsfeesten Antwerpen: de bondsreeks met
hoepel waarin ook de Atlasturnsters sterk vertegenwoordigt
zijn.

Op 1 mei wordt met 69 leden achter de
Atlasvlag opgestapt in de 1- Meistoet. Tijdens
de “Nationale Bondsfeesten” (Antwerpen,
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eigen trommelkorps, onze tamboers doen
het voortreffelijk! Atlas is eveneens paraat
tijdens het massafeest dat ’s namiddags
onder een enorme publieke belangstelling
in het Beerschotstadium wordt gehouden.
Ons trommelkorps, voor de gelegenheid
samengevoegd met de tamboers uit Torhout,
gooit ook daar hoge ogen. Na verloop van de
oefeningen van de respectievelijke afdelingen
wordt het massafeest door 8000 gymnasten
(!) afgesloten met de “algemene bondsreeks”:
weeral een indrukwekkend gebeuren!
26.08.1974 Daguitstap Oostende, met vooraan v.l.n.r. An
Quintijn, Greta Van Keirsbulck, Margot Baekelandt, Caroline
Baekelandt, Ange Baekelandt,....?.....,....?..... en Kathleen Claeys.

26.08.1974 Daguitstap naar Oostende.

25 mei 1974) zijn niet minder dan 52 Atlassers
actief in de afdelingswedstrijden. Die vinden
plaats op de oefenterreinen van F.C. Beerschot.
Met 144,13 punten grijpt onze juffersafdeling
nipt naast de nationale bondstitel, de club
“La Blauwputoise” uit Kessel-Lo turnt zich
met 144,33 punten naar een eerste plaats.
De knapen leggen beslag op een mooie 5de
plaats. Twee dagen voordien namen enkele
bestuursleden en ons trommelkorps deel aan
een “taptoe” op de Antwerpse Grote Markt. Ze
zijn er getuige van het défilé van de machtige
Antwerpse turngouw. Na het hijsen van de
bondsvlag overspoelen 600 trommelaars de
Grote Markt en met hun daverend geroffel
zorgen ze voor een uitzonderlijk mooi
paradenummer.
Nóg in het kader van de “Nationale
Bondsfeesten” opent op 26 mei onze kring de
indrukwekkende optocht van vele duizenden
turnsters en turners door de Antwerpse
straten. De Atlassers zijn vergezeld van hun
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De organisatie van de Tieltse Europafeesten
doet ook in 1974 (12,13,14 juli) beroep op Atlas.
Vrijdagavond stappen onze turners, in blauwe
training en in het zog van ons trommelkorps,
naar de markt. Daar wordt de vlaggenhijsing
door onze kring tot een goed einde gebracht.
Vervolgens begeven de Atlasgymnasten
zich in stoet naar het Hulstplein voor het
demonstreren van tumbling- en langematsprongen en synchroonturnen aan 3
barren! Nadat de afdeling “juffers” en de
keurelementen van de afdeling “kleine
meisjes” met de voormelde oefeningen succes
hebben geoogst, wordt een clownsfamilie
ten tonele gevoerd. Pa (Patrick Baekelandt),
ma (Ludwig Claeys) en de babyclown (Gerrit
Verhamme) zorgen voor halsbrekende toeren
vanuit de trampoline met niet weinig keer
een buiklanding tot gevolg. Hilariteit alom
bij de talrijke toeschouwers! Deze komische
act is het sein voor de herenafdeling om met
dynamische trampolinesprongen het publiek
te verbazen. ’s Zondags openen de damesen herenafdeling de stoet met de nationale
vlaggen van Europa, de andere leden leveren
turnoefeningen op het stratendek. In de
praalstoet telt de Atlasafvaardiging niet
minder dan 60 leden. Wegens een hevige
regenbui moet de Europastoet trouwens
enige ogenblikken onderbroken worden.
Tijdens het laatste weekend van juli ’74
neemt stad Tielt deel aan “Les Jeux Nautiques”
in Bretagne. Het Franse St. Malo is gast voor
deze drielandenkamp. Guernsey (Engeland),
Tielt en uiteraard St. Malo nemen het tegen
elkaar op in deze kopie van het meer gekende

“Spel zonder Grenzen”. Het Nederlandse
Rolde, dat in 1972 dit toernooi organiseerde,
geeft forfait voor deze confrontatie. Arsène
Baekelandt wordt aangeduid als coach
van de 20-koppige Tieltse ploeg die wordt
samengesteld uit judoka’s, zwemmers,
gymnasten en andere sportievelingen.
Van Atlaszijde zijn Marleen Heytens, Rita
Vandewalle en echtgenoot Patrick Penninck
van de partij. In het enorme openluchtbad,
infeite een afgebakend stuk van de zee,
worden ’s zondags diverse spelen gehouden
(28 juli 1974). Op het naburige strand, en
onder een loden zon, volgen duizenden
toeschouwers de diverse spelactiviteiten.
Na o.a. het waterbiljarten, waterkoersen,
roeien, zwemmen en “ballen in een korfbalnet
gooien”, eindigt Tielt eervol tweede op een
zucht van overwinnaar St. Malo.
Ter gelegenheid van “60ste Kermisfeesten”
van de Tieltse stationswijk brengt Atlas een
openluchtoptreden op het Stationsplein
(10 augustus 1974). In optocht vertrekken
de deelnemers aan het Textielhuis en via
de Markt, Kortrijkstraat en Stationstraat
bereiken ze het feestvierend stadsdeel. De
turndemonstratie heeft plaats naast Café
Terminus. De show wordt geopend door de
juffers met hun alombekende lintenoefening.
Door de zopas gevallen regenbui slorpen de
linten echter dermate veel water op dat deze
veranderen in kletsnatte koorden met het
gevolg dat het effect van de veelvuldige zwaaien kreitsbewegingen volledig verloren gaat.
Spijtig… Het lange-mat-turnen heeft gelukkig
meer succes. Met het synchroonturnen
aan drie barren en het trampolinespringen
(komische act incluis) zorgt Atlas voor een
heruitgave van hetgeen werd gebracht op 12
juli jongstleden tijdens de openingsavond van
de Europafeesten. Ondanks het frisse weer is
de belangstelling meer dan bevredigend.
Een week nadien neemt onze kring deel aan
het bloemencorso in de Bedevaartstraat dat
n.a.v. diezelfde “60ste Kermisfeesten” wordt
gehouden (18 augustus 1974). Atlas verzorgt er
tevens een gymnastiekdemonstratie waarvoor
36 turners op het appel verschijnen. De optocht

start aan de Seyntex, de Bedevaartstraat,
Wakkensestraat en de Kastanjelaan liggen
ook op het parcours, er wordt geëindigd in
de Dertig Zilverlingen. Bij de Atlasdelegatie
stapt voorzitter Noël Callens op kop met het
Atlasvaandel. In zijn tred lopen enkele van
onze jongste Atlasleden met bloemenkorf
, zij worden op hun beurt gevolgd door
Caroline Baekelandt die op het stratendek
rad- en overslagen brengt. De knapen torsen
de minitrampoline, bij ieder oponthoud
demonstreren de heren vrije sprongen vanuit
dit toestel. Zij worden gevolgd door een resem
juffers en dames die het publiek doorlopend
vermaken met reeksen radslagen. Een puik
Atlasoptreden (!), ook de inrichters zijn uiterst
tevreden omtrent de geleverde prestaties.
Op 26 augustus 1974 onderneemt onze kring
een reis per autocar naar de Meli (Adinkerke).
Onder een grijs wolkendek leidt de tocht eerst
naar Zeebrugge waar de imposante havenmuur
wordt bezocht. Vervolgens wordt koers gezet
richting Oostende, in de badstad volgt een
interessant bezoek aan het zeilschip Mercator.
’s Namiddags bereikt men de eindbestemming
te Adinkerke en daar genieten jong en oud van
een aangenaam verblijf.
De werking binnen de afdeling gaat zijn
gewone gang, met het trampolinespringen
gaat het evenwel bergaf wegens acuut gebrek
aan oefenmogelijkheden: de Europahal en de
zaal van het Gildhof zijn ’s zondags te dikwijls
bezet, de zaal van het Koninklijk Atheneum (in
de Gruuthusestraat) is te laag en de turnzaal
van het Textielhuis wordt ’s zondags gebruikt
voor de “SOJETI-cursus” (= vorming van
voorturners, monitoren, turnleiders…)
Met de deelname aan de “Fêtes Provinciales
te Herseaux” (22 september 1974) stapt Atlas
over de taalgrens. Ook het Atlastrommelkorps
is daar van de partij. Op uitnodiging van de
plaatselijke club “L’Avenir” demonstreren
de Atlasdames en -juffers er synchrone
gymnastiek aan de barren en het lange-matturnen. Onze knapen brengen een combinatie
van sprongen over paard, bok en in de
trampoline.
De “Kampioenschappen voor Adulten en
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Aspiranten”, voor turnsters en turners vanaf 15
jaar dus, (Izegem, 29 september 1974) leveren
voor Marleen Heytens een 3de plaats op, Sonja
Thiriaux kaapt een 4de plaats weg, Solange
Plettinck strandt op een 5de plaats. Marleen
Samijn eindigt primus bij de aspiranten. De
heren laten zich uiteraard ook niet onbetuigd,
Ludwig Claeys wordt 2de bij de aspiranten, in
de categorie “turners 2de categorie” eigent
Gilbert Debie zich de 2de plaats toe.
De show-en dansavond van de Bond
Moyson brengt Benny Evert, The Jivaro’s,
zangeres Maggie, de harmonie De Volharding
en tevens de trommelaars en gymnasten
van turnkring Atlas op het podium van de
Europahal (5 oktober 1974). Op drie barren
brengen onze juffers synchroonturnen, op de
twee lange-matten demonstreren dames en
juffers talrijke reeksen van rol tot salto, de
knapen overtreffen zichzelf met geslaagde
combinaties op z’n Zwitsers (combinatie
minitramp – plint – minitramp – bok –
minitrampoline - paard). Atlas oogst er een
daverend succes.
Op 13 november 1974 is Atlas present
te Gent, niet om zelf gymnastiek te
demonstreren, wel om er een fantastisch
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turngala van Chinese turners bij te wonen.
Ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest van
de stationswijk (16 november 1974) verleent
Atlas ook nu weer z’n medewerking. In de
“Bekerwedstrijden” te Gistel (22 december
1974) eindigt het duo Sonja Thiriaux-Margot
Baekelandt 1ste, bij de heren laat het duo
Ludwig Claeys-Patrick Baekelandt een 2de
plaats optekenen.
Tijdens het Atlas-kinderkerstfeest hebben
zowel onze jongeren als hun ouders het
opnieuw naar hun zin (28 december 1974). Er
kan aangeschoven worden aan de koffie- en
koekentafel, gezelschapsspelen houden er
opnieuw de pret in, een film-voorstelling en de
kerstboompluk doen de rest. Diezelfde avond
krijgt dat feest zelfs een verlengstuk met een
“adultenfeest”. Een mosselsouper, dans en
spel maken van die dag een topper!
Ook in de “Interclubwedstrijden” te Kortrijk
laat Atlas zich gelden (29 december 1974), de
afdelingen “dames” en “knapen” eindigen
knap 1ste, de juffers- en herenploeg dienen
zich tevreden te stellen met een 2de plaats.
Detail: de herenploeg werd verslagen door
de Torhoutse turnkring ingevolge een niet zo
denderende uitvoering van een vrije reeks…

DEEL III: 1975 - 1976
Op een congres van de W.V.S.T. wordt
Arsène Baekelandt tot “gouwvoorzitter”
herkozen, z’n broer André blijft de functie van
secretaris verder uitoefenen (1 februari 1975).
Voor het minder ernstige werk tekent Atlas
aanwezig op het 1ste Atlas-Kinderkarnaval (15
februari 1975), zo’n 60 verklede deelnemers
lopen er in een défilé en die activiteit heeft
de uiteindelijke verkiezing van een prins- en
prinses-karnaval tot gevolg. Twee weken
nadien is de karnavalkoorts nog niet gezakt
binnen Atlas, onze kring neemt deel aan de
Tieltse Kinderkarnavalstoet (1 maart 1975).
Atlas ontvangt de 1ste prijs voor de best
vermomde groep.
Opnieuw individueel werk tijdens de
“Kampioenschappen van de vrouwelijke
afdelingen” te Izegem (16 februari 1975). Bij
de “Junioren A” eindigt Dorine Maes 4de,
Nancy Naert 6de. De “jeugdturnsters” zijn
ook present en met Caroline Baekelandt
(2de), Margot Baekelandt (3de) en Marleen
Paret (5de) kan Atlas ook in deze categorie
met tevredenheid terugblikken op dit
kampioenschap. Bij de dames maken Greta
Van Keirsbulck (2de) en Ingrid Paret (3de) het
Atlassucces compleet.
Geflankeerd door het Atlas-trommelkorps
stapt Atlas in uniforme kledij mee op in een
B.S.P.-manifestatie te Brussel (15 maart 1975).
Diezelfde avond wordt een bezoek gebracht
aan het gala van de “Gymnastrade” te Deinze.
Het Atlassportbal wordt een afknapper (22
maart 1975), er komt te weinig volk over de
vloer. De datum is niet zo goed gekozen zo
blijkt, te veel andere activiteiten staan die dag
op de Tieltse kalender.
Onze kring neemt voor het eerst deel aan
de Nationale wedstrijd voor drumbands,
het tromgeroffel heeft plaats te St.-JansMolenbeek (13 april 1975). In de periode
september ’74 tot april ’75 volgden Margot
Baekelandt en Marleen Heytens iedere
zondagvoormiddag de cursus “Hulpmonitrice
Gymnastiek”, ingericht door het Bloso. Eind

01.05.1975 Tielt, 1 Meistoet. Noel Callens, met Atlasvlag,
vergezeld van Veerle en Peter Baekelandt.

07.06.1975 Tielt. De parking v.d. Europahal, de juffers oefenen
hun ‘sluieroefening’.

07.06.1975 Tielt. De parking v.d. Europahal, de juffers oefenen
hun ‘sluieroefening’.
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april 1975 slagen beiden in hun eindexamen
en voor Atlas is dat uiteraard een goede zaak.
Voor Marleen en Margot is dit tevens het sein
om zich vanaf nu toe te leggen op de cursus
van “Turnleider”.
Opstappen in de 1-Meistoet van 1975 is voor
Atlas een vanzelfsprekendheid. Vanaf zondag
25 mei 1975 wordt er verbroederd met een
jeugdgroepering uit het Engelse Kings-Lynn.
Gedurende een week herbergt onze vereniging
de Engelse meisjes en jongens en de 4 leiders
die hen vergezellen. Ze worden ondergebracht
in de turnzaal van het Textielhuis. De
betrokkenen brengen ook hun 2 minibussen
mee van over Het Kanaal en bijgevolg stellen er
zich geen vervoerproblemen om de geplande
uitstappen te maken. ’s Maandags bezoeken
de Britse vrienden Ieper en maken daarna
een rondrit doorheen Frans-Vlaanderen.
De terugreis verloopt langs de Rode- en de
Zwarte Berg. Ook het Koninklijk Atheneum
wordt aangedaan en meer in het bijzonder
de klas waar de leerlingen op dat ogenblik
de Engelse taal wordt onderricht. Met de
voetbalwedstrijd “Atlas-Engeland” (eindstand
3-6), tafeltennis en zwemmen staat ook sport
en spel op de agenda. In het Nederlandse
Middelburg wordt een marktdag meebeleefd
en Brugge is de daaropvolgende bestemming
voor een geleid stadsbezoek. Herlinda
Vandewijngaerde is er gelegenheidsgids. De
vrijdagavond wordt gevuld met een “English
party” in de turnzaal van het Textielhuis,
die werd omgetoverd tot een stemmig
feestlokaal. Dansen wordt afgewisseld met
gezelschapsspelen en iedereen doet zich
tegoed aan de belegde broodjes, taartjes,
pudding. ’s Anderendaags worden de meest
bijzondere bezienswaardigheden in Brussel
bezocht. Op zondag 1 juni nemen onze
Atlassers al om 7u30 afscheid van de Engelse
vrienden, de deelname aan het gouwfeest te
Grembergen staat immers op het programma.
In een dankbriefje drukt David Cawston,
de leider van de Engelse vereniging, zijn
dank uit voor de formidabele ontvangst en
het prettig verblijf. De gasten uit Kings-Lynn
zijn dermate opgetogen over de gastvrijheid
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van de Atlassers, dat deze terstond voor een
tegenbezoek worden uitgenodigd.
De gouwfeesten te Grembergen, ingericht
door de kring “Morgenrood”, zijn op 31 mei
en 1 juni 1975 de bestemming van onze Tieltse
gymnasten. Zaterdagmiddag wordt met
personenwagens afgereisd. Na aanmelding
aan het rekenbureel nemen de juffers alvast
een goede start; ze brengen een voortreffelijke
vrije reeks en die werd voorafgegaan door
een zowat perfecte “ordeoefening”. Ook de
paardsprongen verlopen uitstekend, enkel de
toestelproef slaagt in ietwat mindere mate.
Plankenkoorts op de balk leidt tot enkele
afstapjes, hier gaan kostbare punten verloren.
De dames laten tijdens de ordeoefening en
de vrije reeks een paar steekjes vallen doch
hernemen uitstekend bij het synchroonturnen
aan de dubbele barre. Hun sprongen over
het paard zijn dan weer van een uitstekende
kwaliteit! Voor de herenploeg verloopt de
vrije oefening niet helemaal naar wens, de
opgelegde synchronisatie loopt niet helemaal
lekker. De langematsprongen beantwoorden
daarentegen volledig aan de verwachtingen.
Mede door het feit dat er niet kan opgewarmd
worden, mislukken er een paar onderdelen
van de barre-oefening. Gezien ook de
tegenstrevers met dezelfde handicap af te
rekenen krijgen, zetten onze heren-turners in
verhouding toch nog een erg goede prestatie
neer.
Met een laatste handdruk en een kort
“good-bye” wordt zondagochtend afscheid
genomen van de gasten uit Kings-Lynn. Met
een propvolle bus wordt opnieuw koers
gezet richting Grembergen (1 juni 1975). Ter
plaatse teisteren regenvlagen de repetities
voor het massafeest. Na de ontvangst van
dat de clubdelegaties op het stadhuis start
de traditionele turnersoptocht. Ook het
Atlas-trommelkorps is van de partij en nog
maar eens wordt er los doorheen de grote
trom geslagen... Na het gezamelijk verorberd
middagmaal gaat het massafeest van start in
het (voetbal)stadion. De honderden juffers
zorgen met hun sluieroefening voor een
kleurrijk tafereel. Ook de reeks van de mannen

slaagt opperbest en het synchroonturnen aan
de barre is zonder meer voortreffelijk. Onze
heren-turners nemen tevens deel aan het
spektakelstuk bij uitstek: trampolinespringen
over de Zweedse tafel. In de slotplechtigheid
worden de resultaten van de daags voordien
geturnde wedstrijden geproclameerd en voor
Atlas zijn die een regelrecht succes. Onze
“dames 2de categorie”, “heren 2de categorie”
en “juffers 1ste categorie” leggen beslag op de
1ste plaats! Euforie alom, de trofeeën worden
hoog boven de hoofden gedragen…

12.07.1975 Tielt, oud voetbalplein: het Interstedenspel.

Turnkring Atlas wordt door de legendarische
Nonkel Bob uitgenodigd om op te treden
in het TV-programma “J van Jong”. De
opnames voor dit jeugdprogramma vinden
plaats op zaterdag 7 juni 1975 in de Europahal.
Gezien het een uitzending in kleur betreft,
wordt geopteerd de vrije oefening met de
veelkleurige sluiers te brengen. Onze meisjes
leveren een vlotte demonstratie. Ook andere
verenigingen, o.a. “de Tieltse balletgroep”,
verlenen hun medewerking. De uitzending
van de geregistreerde beelden heeft plaats op
9 juli 1975.
De Tieltse Europafeesten staan jaar na jaar
met rood aangeduid op de kalender. Ook
op 11, 12 en 13 juli 1975 is onze kring actief
binnen deze activiteit. Met de vlaggenhijsing
en een turndemonstratie met sluier- en
hoepeloefening op het Hulstplein, steekt
Atlas weeral een pak energie in deze
jaarlijks weerkerende festiviteiten. Onze
Europastad richt tevens een internationaal
“Interstedenspel” in. Arsène Baekelandt wordt
aangeduid als coach van de Tieltse ploeg en
onder zijn leiding levert deze op zaterdag 12 juli
een prachtprestatie. Tielt haalt de overwinning
binnen en gaat aldus de 6 buitenlandse
delegaties van Gross Gerau, Brignoles, Brunico,
Guernsey, Rolde en St. Malo vooraf. Naast
ploegleider Arsène treden in deze 7-kamp
voor de Tieltse ploeg niet minder dan zeven
Atlassers aan: Patrick Baekelandt, Ludwig
Claeys, Margot Baekelandt, Patrick Penninck,
Marleen Heytens en Rita Vandewalle. In de
Europapraalstoet geeft Atlas met een 40-tal
leden gestalte aan de historische uitbeelding

12.07.1975 Tielt, oud voetbalplein: het Interstedenspel.

12.07.1975 Tielt, oud
voetbalplein: het
Interstedenspel.
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13.07.1975 Europastoet Tielt. Atlassers figureren.

10.08.1975 Bezoek aan de Efteling.

10.08.1975 Bezoek aan de Efteling.
13.07.1975 Europastoet Tielt: ook Rita Warnez en Gilbert Debie
figureren in vol ornaat, links Marc Naert, rechts Gilbert Geerolf
(Polenplein).

13.07.1975 Europastoet Tielt. Atlassers figureren met o.a.
centraal André Baekelandt.
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17.08.1975 Tielt, Stationswijkfeesten: Marc Naert, met
‘bebloemde’ Atlastoorts (Gruuthusestraat).

van “Diederik van de Elzas verheft Tielt tot
stad”.
Noël Callens, voorzitter, bode en
verantwoordelijke voor de spaardienst is een
tevreden man. Hij heeft zonet alle leden aan
huis bezocht om hen de staat van de door
hen gespaarde sommen (50 frank/maand)
voor te leggen. Deze bezoeken, uitgesponnen
over meerdere weken, verliepen vlot en
dat is uiteraard het gevolg van het feit dat
de gespaarde bedragen en de afgeleverde
turnkledij juist werden geboekt. Noël maakt de
nodige verrekeningen en het blijkt dat tijdens
het sportjaar 1974-1975 een totaalbedrag van
66.750 frank door de leden bij elkaar werd
gespaard. Daarvan vloeit 23.240 frank naar de
kringkas als lidgeld en verzekeringsbijdrage.
De aangekochte kledij vertegenwoordigt dan
weer de som van 23.475 frank en allerhande
andere voorgeschoten kosten zijn goed voor
1.360 frank. De resterende gelden worden
uiteraard naar de individuele spaarkaarten
van de leden geboekt om hun toekomstige
uitgaven te dekken. In een bericht aan onze
leden laat voorzitter Noël Callens niet na
Remi Biebouw, mutualiteitsbode van de Bond
Moyson, te danken voor de medewerking die
hij aan de spaardienst van turnkring Atlas
verleent.
De fietstocht naar het Boudewijnpark te
Brugge, een sportief uitstapje zeg maar,
geniet weinig belangstelling (16 juli 1975).
De deelnemers krijgen er de gelegenheid
het gerenomeerde dolfinarium te bezoeken.
Bij Atlas geeft men de moed nooit op, dus
wordt er op 30 juli opnieuw gefietst, nu langs
het parcours van de “molenlandroute”.
Het Atlasbestuur zorgt voor belegde
boterhammen. Met de feestelijkheden in
de Stationstraat op 9 agustus verschijnt
Atlas opnieuw in het straatbeeld, op het
Stationsplein geven onze leden nog maar
eens een openluchtvoorstelling. Op het
programma staan langematsprongen voor
dames, juffers en heren. Aan de barre en balk
wordt individueel werk geleverd.
Het is vakantie, tijd voor ontspanning dus.

17.08.1975 Tielt, Stationswijkfeesten: het met bloemen
versierd Atlasembleem met Patrick Baekelandt (achteraan,
verdoken), Gilbert Debie, Ludwig Claeys en Gilbert Geerolf
(Gruuthusestraat).

17.08.1975 Tielt, Stationswijkfeesten: Gerrit Verhamme
en Peter Baekelandt gaan Marleen Heytens en Herlinda
Vandewijngaerde vooraf in de bloemencorso (Gruuthusestraat).

17.08.1975 Tielt, Stationswijkfeesten: in de ’30 Zilverlingen’
met (vooraan) Sabine Wiebouw, Gerrit Verhamme, Mia Roose,
Peter Baekelandt en (achteraan) Marleen Heytens, Marc Naert
en Herlinda Vandewijngaerde.
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Op 10 augustus 1975 wordt afgereisd naar
“de Efteling” in Zuid Nederland. De prijs voor
deelname aan deze uitstap beloopt nauwelijks
250 frank (€ 6,20) en dit inclusief de bijdrage
voor de busreis en het entreegeld. Een groot
aantal deelnemers tekent in en onze leden
genieten van het prachtige park en het zonnige
weer. Ook op zondag 17 augustus worden
de Atlasleden opgetrommeld want die dag
wordt deelgenomen aan het bloemencorso in
de Bedevaartstraat. Dat wordt een daverend
succes over de ganse lijn en Turnkring Atlas
houdt er zowaar een 1ste prijs aan over!

17.08.1975 Tielt, Stationswijkfeesten: Katrien Vandewalle,
Sabine Vandewalle, ….....?........., Solange Plettinck, en vooraan
Nancy Naert, Rita Warnez, Greta Van Keirsbulck, Caroline
Baekelandt, Carine Neirinck (Gruuthusestraat).

Op 1 september 1975 bestaat het
trainerskorps uit algemeen leider Arsène
Baekelandt, de monitoren André Baekelandt,
Gilbert Geerolf, Sonja Thiriaux, Lucien
Baekelandt en hulp-monitrices Greta Huys,
Marleen Heytens en Margot Baekelandt.
Inclusief de 9 trommelaars laat turnkring Atlas
een getalsterkte van 114 leden optekenen.
Noël Callens fungeert als voorzitter
en spaarmeester, aan zijn zijde neemt
Lionel Bardoel nog steeds het secretariaat
voor z’n rekening, Joan De Meulenaere
(schatbewaarder),
André
Baekelandt
(econoom), André Debie (materiaalmeester)
en Lucien Baekelandt (persverantwoordelijke)
behartigen de overige bestuursfuncties. Van
trainerszijde bezetten ook Arsène Baekelandt,
Gilbert Geerolf en Marleen Heytens een zitje
in de bestuursvergadering die iedere 1ste
dinsdag van de maand haar verloop kent.
De bijeenkomsten van het West-Vlaams
gouwbestuur worden bijgewoond door de
gebroeders Arsène en André Baekelandt,
nogal logisch want beiden oefenen er een
bestuursmandaat uit.
“De Volksturner” is een maandelijks
tijdschrift dat uitgegeven wordt door de
“Socialistische Turnbond van België” (S.T.B.).
Dit magazine belicht het turngebeuren op
internationaal-, nationaal-, gouw- en clubvlak.
Voor technische informatie en medische raad
kan men er ook terecht. De schijnwerpers
worden eveneens op Atlas gericht, er verschijnt
een korte historiek in het bondsmagazine
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17.08.1975 Tielt, Stationswijkfeesten: de ‘juffers’ en ‘dames’
in de Dertig Zilverlingenstraat. Vooraan de bloemrijk
versierde hoepels: Nancy Naert, Carine Neirinck, Dorine
Maes. Achteraan: Sabine Vandewalle, Agnes Kindt, Katrien
Vandewalle, Greta Van Keirsbulck, Solange Plettinck, Caroline
Baekelandt, Rita Vandewalle, ….?....... en Rita Warnez

omtrent onze kring.
Ter gelegenheid van de “Hoogserleifeesten”
tekent Atlas op 7 september 1975 present
op het Tieltse Watewyterrein. Onze kring
pakt uit met een resem demonstraties. Met
het Zweedse tafelspringen van de heren,
de sluieroefening van de juffers en dames,
barre-heren, balk-meisjes, synchroonturnen
ongelijke barre juffers en dames en de
hoepeloefening-dames haalt Atlas zowat
alles uit de kast om dit feest te doen slagen.
De “brevetdag olympische gymnastiek” te
Torhout van 27 september is een succes, niet
minder dan 31 Atlassers behalen het zilveren
of bronzen turnbrevet.
Ook in de “Bondskampioenschappen
Afdelingsturnen” op 28 en 29 september

1975 in Hoboken gooit Atlas hoge ogen. Door
de behaalde overwinningen te Grembergen
worden een dames- en herenploeg van
Atlas geselecteerd voor dit eerste nationaal
“bondskampioenschap
afdelingsturnen”.
Bij de voorbereiding wordt door de leiding,
zowel voor de dames als heren, onmiddellijk
geopteerd voor de oefeningen van de
moeilijkste graad. Onze herenploeg start
om 9 u. aan het rek, ook de algemene leider
Arsène Baekelandt turnt mee in de hoge
moeilijkheidsgraad. Alles verloopt naar wens
en er wordt overgestapt naar de barre waar
toch enkele ernstige fouten in de oefening
sluipen. Vervolgens komt het langematturnen
aan de beurt en daar draaien onze heren vlot
hun flic-flac’s.
De Atlasdames springen met stijl en het
nodige dynamisme over het paard en er wordt
niets anders dan prachtig turnwerk aan de
ongelijke barre geleverd en wel in die mate
dat toeschouwers en kamprechters onze
leiding spontaan feliciteren met het optreden
van deze gymnastes! Na de show van het
“IVOLO-trommelkorps” maakt federaal S.T.B.voorzitter Jos Geunens de resultaten bekend.
Onze dames Marleen Heytens, Rita Vandewalle,
Margot Baekelandt, Solange Plettinck, Sonja
Thiriaux, Marleen Paret, Jeannine Paret,
Rita Warnez en Greta Vankeirsbulck) grijpen
er met 96,43 % de overwinning! Een triomf!
Atlas heeft een nationale kampioenenploeg
“afdelingsturnen” in z’n rangen!
De herenploeg behaalt een eervolle 3de
plaats, ze stranden met 139,78 op 150 punten,
nauwelijks één punt van de winnaars! Ook voor
Lucien Baekelandt, Arsène Baekelandt, Patrick
Baekelandt, Gilbert Debie, Gilbert Geerolf,
Ludwig Claeys en Gerrit Verhamme is het een
schitterend resultaat dat met hoofdletters op
hun palmares mag worden ingeschreven.

Met de “Gouwbeker Tielt” van 9 november
1975 is onze kring gastheer van deze
wedstrijddag. De vloeroefeningen en de
sprongen hebben plaats in de Europahal, de
toestelproeven worden vervolgens afgelegd
in de turnzaal van het Textielhuis. Onze
gymnasten laten zich verre van onbetuigd,
getuige daarvan de resem podiumplaatsen
die Atlas alweer op z’n conto kan schrijven. Bij
de “junioren A” eindigt de ploeg met Dorine
Vanbiesbrouck, Dorine Maes en Nancy Naert
primus. Samen met ploeggenote Caroline
Galle eindigt Sabine De Vriendt 2de in diezelfde
afdeling. De jeugdturnsters triomferen met het
duo Caroline Baekelandt - Marleen Paret. Er is
voor Atlas nog meer succes weggelegd want
bij de turnsters legt het tweespan Margot
Baekelandt - Greta Vankeirsbulck eveneens
beslag op de 1ste plaats. En nog is de zegereeks
niet afgelopen: met Gerrit Verhamme en
Patrick Baekelandt haalt Atlas ook binnen de
afdeling “jeugdturners” de overwinning naar
zich toe. Bij de turners eindigt de ploeg Gilbert
Debie – Ludwig Claeys op een eervolle 2de
plaats, ze dienen “Germinal Torhout” te laten
voorgaan.

Ook in het uitgesteld “Gouwkampioenschap
voor heren” in Izegem op 5 oktober 1975
verdedigen onze turners de Atlaskleuren,
Ludwig Claeys legt beslag op de 2de plaats
(80,95/120), Patrick Baekelandt eindigt 3de
(76,10/120) en gaat daarmee Gerrit Verhamme
(64,85/120) vooraf.

Om het hoofd te kunnen bieden aan steeds
maar stijgende prijzen allerhande, wordt vanaf
1976 gestart met de “Atlasvriendenkring”.
Het is een groep steunende leden die jaarlijks
een bedrag ‘naar believen’ aan turnkring
Atlas overmaken. En mits het leveren van
een jaarlijkse financiële bijdrage van minimaal
500 frank (€ 12,39) wordt men als erelid

Jaar na jaar wordt opnieuw duchtig in
turnmateriaal geïnvesteerd, in 1975 is dat goed
voor ruim 64.000 frank schrijft secretaris Lionel
Bardoel in zijn jaarverslag. Het programma
van de “Interclubwedstrijden” te Kortrijk (28
december 1975) omvat een “vrije reeks” voor
alle deelnemers, vijf individuele uitvoeringen
aan balk en barre voor juffers, barre en rek voor
knapen, vier individuele oefeningen aan balk
en barre voor de dames en tot slot paard en
rek voor de heren. De meeste lauwerkransen
gaan naar “Germinal Torhout” (juffers, knapen
en heren), Atlas Tielt legt beslag op de 1ste
plaats bij de afdeling “dames”.
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opgenomen. Leden van de Atlasvriendenkring
krijgen gratis toegang tot de manifestaties die
door de kring ingericht worden.
Het “Gouwkampioenschap voor mannelijke
categorieën” heeft plaats in Izegem op 1
februari 1976. Op het “Gouwkampioenschap
voor vrouwelijke afdelingen” op 8 februari,
ook te Izegem, tekent onze kring eveneens
aanwezig en laat diverse mooie tot uitstekende
resultaten optekenen. Bij de “junioren A”
eindigt Nancy Naert 3de, Sabine De Vriendt
4de, Caroline Galle 5de en Dorine Maes 6de. Bij
de jeugdturnsters eindigt Caroline Baekelandt
3de en Marleen Paret 5de. Bij de turnsters is
succes weggelegd voor Margot Baekelandt
(1ste). Greta Vankeirsbulck eigent zich de 2de
plaats toe.
Eind februari verschijnen Marleen Heytens
en Margot Baekelandt, na een cursus
“turnleider” van twintig zondagen, voor een
examenkommissie met o.a. twee inspecteurs
van Bloso. Naast schriftelijke vragen omtrent
de
theoretische
vakken
(methodiek,
reglementenleer) leggen de kandidaten
vaardigheidstesten
in
de
olympische
disciplines af, geven ze les in basisscholing,
stellen ze een vrije reeks op muziek samen
en demonstreren die tevens. Tot slot voeren
ze een individuele oefening met knotsen uit.
Blijkens het resultaat, pas geruime tijd later
bekendgemaakt, zijn we in één klap twee
turnleidsters rijker, de inspanningen van
Marleen Heytens (79 %) en Margot Baekelandt
(76,9 %) worden beloond.
Ook voor het Tieltse kindercarnaval op
20 maart 1976 stuurt Atlas zijn jongeren
uit, er zijn maar liefst 52 deelnemers! Velen
defileren opnieuw voor de verkiezing van
prins- en prinses carnaval en vervolgens
wordt deelgenomen aan deze stedelijke
carnavalstoet. Verscheidene Atlassers kapen
individuele prijzen weg.
Eén week later, op 28 maart, wordt de
Tieltse socialistische voorman Marcel Linclau
gehuldigd voor zijn 30-jarige loopbaan als
B.S.P.- gemeente- en provincieraadslid. Maar
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28.03.1976 De gehuldigde Marcel Linclau.

28.03.1976 Feestzitting met o.a. Roger Van Steenkiste
(Provinciaal B.S.P.-secretaris), de gehuldigde Marcel
Linclau (Provincie- en gemeenteraadslid), Gustaaf Wyffels
(volksvertegenwoordiger) en Willy Claes (B.S.P.-voorzitter).

voor Atlas is Marcel bovenal een weldoener.
Door zijn toedoen kan turnkring Atlas
gratis gebruik maken van de accommodatie
van het Textielhuis, de electriciteits- en
verwarmingskosten incluis! Zonder mecenas
Marcel Linclau en zijn v.z.w. “De Volharding”
had turnkring Atlas hoogstwaarschijnlijk nooit
kunnen blijven bestaan!

In perfect uitgaansuniform stappen die
kille zondagochtend reeds vanaf 8u45
circa 165 gymnasten achter de vrienden
van de harmonie “De Volharding”. Marcel
Linclau, partijvoorzitter van de Tieltse B.S.P.afdeling, wordt ten huize afgehaald en
door de bijzonderste centrumstraten van
Tielt geleid. Tijdens de academische zitting
in de feest- en turnzaal van het Textielhuis
vormen juffers en knapen een (vlaggen)
haag rond de daar opgestelde eretribune.
Atlas zorgt voor een stijlvol optreden en is
zo medeverantwoordelijk voor het welslagen
van deze plechtigheden. Dat mag ook wel,
iedereen is er zich terdege van bewust dat
deze vooraanstaande mandataris van de
socialistische partij turnkring Atlas sinds z’n
ontstaan een warm hart toedraagt, getuige
daarvan de enorme steun waarin Marcel
Linclau onze vereniging jaarlijks voorziet!
Atlas steelt de show tijdens de viering
van 25-jarig bestaan van de “Federatie van
Socialistische Gepensioneerden van Zuiden Midden West-Vlaanderen” in de Hallen
van Kortrijk (10 april 1976). Met individuele
knotsoefeningen, balk dames, choreografie
van de dames, synchroonturnen op de
lange mat door juffers en dames weet Atlas
inderdaad de aanwezigen te bekoren. Na
afloop van hun geslaagd optreden krijgen de
Atlasjongeren van de ruim 2500 toeschouwers
een daverend applaus. Diezelfde avond zet
Atlas de feestmuts op, het Atlassportbal staat
immers op het programma. Ook die activiteit
wordt een meevaller.
Onze gymnasten stappen mee op in
de 1-Meistoet van ’76. In het Koninklijk
Atheneum
wordt
de
tentoonstelling
“Belgische meesterwerken van de 15de
eeuw tot heden” omlijst door sport, spel,
gym en volksdans (Tielt, 16 mei 1976). Atlas
neemt het turngedeelte voor zijn rekening
en pakt uit met een resem demonstraties.
Aan de toeschouwers wordt een greep uit
de turnlessen aan de miniemen geshowd
(rollen en springen over plinten). De knapen
zorgen voor spektakel met de combinatie
minitrampoline, bok en paard, de heren tonen

01.05.1976 Atlas in de Tieltse 1-Meistoet. Lucien Baekelandt
draagt het Atlasvaandel.

16.05.1976 Tielt, Koninklijk Atheneum: Marleen Paret in
sprietzit tijdens de Atlasdemonstratie.

16.05.1976 Tielt, Koninklijk Atheneum: ook Marleen Heytens
voelt zich in haar sas.
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16.05.1976 Tielt, Koninklijk Atheneum: de miniemen in de weer
met hun oefening op de bank. Katrien Vandewalle kijkt toe.

16.05 .1976 Tielt, Koninklijk Atheneum: de miniemen met hun
bankoefening (vervolg).
16.05.1976 Tielt, Koninklijk Atheneum: Marleen Heytens in
volledige balans tijdens haar waagstand.

16.05.1976 Tielt, Koninklijk Atheneum: Marleen Paret zwaait
naar waagstand.

16.05.1976 Tielt, Koninklijk Atheneum: De turnsters met hun
synchrone hoepeloefening.

16.05.1976 Tielt, Koninklijk Atheneum: de sluieroefening van
de juffers staat bol van de choreografie
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16.05.1976 Tielt, Koninklijk Atheneum: Marleen Heytens
krijgt een steuntje v.d. altijd alerte Arsène Baekelandt bij de
opsprong.

flitsende bewegingen aan de barre. De dames
hanteren de hoepels op voortreffelijke wijze
en met het choreografisch turnen geven ze
blijk over een flinke dosis lichaamsbeheersing
te beschikken. Onze keurturnsters staan
op de balk en tonen ook aan de ongelijke
brug heel wat in petto te hebben. In een
individuele knotsoefening wordt moderne
ritmische gymnastiek gebracht, de juffers
en dames demonstreren klassikale tumbling
op de 2 lange matten. De juffers brengen als
apotheose hun sluieroefening. Opdracht over
de ganse lijn geslaagd!
Sinds enkele jaren beschikt het economaat
over
een
voorraad
trainingspakken
(koningsblauw met witte streep). De
meerderheid van de Atlasleden beschikt
reeds over deze uniforme kledij. Ook de
anderen, en zeker deze die de 10-jarige leeftijd
overschrijden, worden nu aangeraden een
dergelijk trainingspak aan te schaffen. Met
het oog op demonstraties en wedstrijden
wordt voor de knapen en heren een paars
“singlet” aangekocht. De knapen turnen in
korte zwarte broek, de herenturners met
de witte “puikturnersbroek”. In het geval
dat onze turners met wit singlet moeten
aantreden, wordt gymnastiek bedreven in een
wit mouwloos onderhemd.
De dames turnen in een blauw maillot
en beschikken over een bijpassend blauw
oefenbroekje. Ze gaan akkoord een tweede
maillot aan te kopen, de snit, kleur en kwaliteit
dient evenwel nog door het economaat
worden bepaald. Tijdens de individuele
wedstrijden zijn de gymnasten vrij m.b.t. de
keuze van hun gymkledij, bijgevolg kunnen
ze bij dergelijke gelegenheden een turnoutfit
dragen die afwijkt van de clubkledij.
Als uitgaanskledij geldt voor alle leden de
rode polo, meisjes, juffers en dames dragen
hun korte witte rok, jongens en knapen een
korte witte broek. De heren gaan de straat op
in (lange) puikturnersbroek. Alle turnkledij kan
worden aangeschaft via André Baekelandt,
beheerder van het Atlaseconomaat, en dit
aan zeer economische prijzen. Bij Atlas is het

16.05.1976 Tielt, demo Koninklijk Atheneum. Caroline
Baekelandt op de balk.

steeds de wens geweest de leden goed en
goedkoop van sportkledij te voorzien. Dat
wordt o.a. mogelijk gemaakt door Margaretha
Desseyn (echtgenote Deblauwe Nestor)
die zicht ontfermt over de fabricatie van de
nodige rokken en broekjes, Margaretha levert
haar werk volledig gratis!
In het kader van “50 jaar Oostvlaamse
Socialistische Turngouw” (O.V.S.T.) kennen
op 22 en 23 mei 1976 de Oost- en WestVlaamse gouwfeesten hun verloop in Gent. De
concentratie van de turnjeugd heeft plaats op
de prachtige terreinen van de Rijksuniversiteit,
gelegen langs de watersportbaan. In de 1ste
categorie treedt Atlas aan met 18 juffers, 12
dames demonstreren hun talent in de 2de
catg.
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De dames starten zaterdagnamiddag met
een vlotte ordeoefening, ook de “vrije reeks”
vertoont geen noemenswaardige foutjes. Het
synchroonturnen aan de 3 dubbele barren
baart de Atlasturnsters en hun leiding meer
zorgen. Eén van de toestellen blijkt dermate
oud, is licht van structuur en uiterst moeilijk
regelbaar (leider Arsène loopt bij het instellen
van dit museumstuk zelfs een handkwetsuur
op) dat optimaal turnen uitgesloten is. Het
resultaat laat niet lang op zich wachten: door
de onvoldoende afstand tussen de barrelopers
mist Caroline Baekelandt tijdens het rugwaarts
overspreiden met één hand de hoge barre en
loopt een spierverrekking op. Desondanks
wordt het een geslaagde wedstrijd voor de
Atlassers die zowel qua uitvoering, afwerking
en moeilijkheid, niet moeten onderdoen voor
de andere ploegen. Ook de paardsprongen
verlopen uitstekend en de verwachtingen zijn,
wat de damesploeg betreft, hoog gespannen.
De juffers overtreffen zichzelf tijdens
hun feilloos geturnde “ordeoefening” en
de keurig gebrachte “sluierreeks”. Met het
synchroonwerk op de balk raken de Atlasjuffers in moeilijkheden. Door gebrek aan
balkvastheid vallen er enkele afstappen te
noteren, hier en daar worden fouten begaan
tegen de gelijktijdigheid. Het paardspringen
beantwoordt dan weer volledig aan de
verwachtingen en een hoge kwotering voor
dit toestel is zowat een zekerheid.
Hoe presteerden de tegenstrevers en kon
men in de goed geturnde proeven voldoende
afstand van de tegenstanders nemen om
een ereplaats te veroveren? Het antwoord
volgt de volgende ochtend. Zondagochtend
is de Atlasdelegatie al om 9 uur opnieuw
present op de terreinen langs de Gentse
watersportbaan (23 mei 1976). Onmiddellijk
worden de algemene herhalingen voor
het massafeest aangevat, het middagmaal
(belegde broodjes met soep) wordt verorberd
in de ruime refters van de universiteit. Onder
daverend tromgeroffel doen om 14u30 een
1000-tal gymnasten hun intrede in het stadion.
Van de diverse gymnastieknummers springen
vooral de volgende demonstraties in het
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25.05.1974 Bondsfeesten Antwerpen. Atlas is geland in
Beerschot (Links Patrick Baekelandt en Gerrit Verhamme).

25.05.1974 Bondsfeesten Antwerpen met vooraan Sabine
Vandewalle, Sonja Valcke, Katrien Vandewalle, Marleen Paret,
Ange Baekelandt, Marleen Heytens, André Baekelandt en
Arsène Baekelandt.

25.05.1974 Bondsfeesten Antwerpen met o.a. trainer Gilbert
Geerolf (l) met een deel van de Atlastroepen.

oog: de algemene reeks, de sluieroefening,
de mozaïek toestelturnen, het Spel zonder
Grenzen tussen Oost en West-Vlaanderen
(dat nipt wordt gewonnen door “Germinal
Gistel” die de Atlasknapen voorafgaan) en de
apotheose met de pyramides. De proclamatie
van de wedstrijdresultaten heeft plaats na
de algemene reeks en niet echt overwacht

komen onze dames als eerste uit de bus. Daar
blijft het evenwel niet bij, ook onze juffers
worden tot overwinnaar in de 1ste categorie
uitgeroepen! De leiding mag de prachtige
beker, geschonken door de Bond Moyson, in
ontvangst nemen. Atlas vaardigde “knapen”
noch “heren” af naar het wedstrijdgebeuren
van ’s zaterdags.
Totaal andere kost op 13 juni 1976. Turnkring
Atlas speelt een voetbalwedstrijd tegen café
“Het Zonneke”. De match heeft plaats aan
’t Hoveke in Meulebeke. Het Atlasteam is
samengesteld uit Gilbert en Hugo Debie, José
Lassuy, Gilbert Geerolf, Norbert Plettinck,
Patrick Baekelandt, Luc Van Biesbrouck,
Renaat Verkest, Gerrit Verhamme, Ludwig
Claeys, Marc Naert en Roland Heytens. Deze
laatste scoort via het hoofd, nadien trapt José
Lassuy de voetbal nog tegen de netten. De
spannende match eindigt op een gelijkspel (2
– 2).

Van 01 tot 08.08.1976 De Atlassers te Kings-Lynn (Engeland).

Voor de viering van het 55-jarig bestaan
van de Brugse club “School voor Lichamelijke
Opvoeding” (26 juni 1976) duikt Atlas op in de
Brugse St. Jozefswijk, waar de feestelijkheden
plaatsvinden. Alleen onze damesafdeling is
hier aan de slag. De namiddagdemonstratie,
vindt plaats in een snikhete reuzentent. Dit
belet niet dat Gistel, Kortrijk, Oostende,
Torhout, Atlas Tielt en uiteraard ook de Brugse
jubilerende vereniging, er een geslaagde
turnshow brengen. Onze damesafvaardiging
is uiteindelijk de enige groep die moderne
damesgymnastiek brengt (knotsoefening
en choreografie). In zijn hoedanigheid van
provinciaal secretaris van de “West-Vlaamse
gouw” voert Arsène Baekelandt er het woord.

Op 3 juli 1976 is coach Arsène Baekelandt
aan de slag op het Kanaaleiland Guernsey.
Onder zijn aanvoering neemt een Tieltse ploeg
sportievelingen deel aan het befaamde “Spel
zonder Grenzen”. In de Tieltse ploeg zijn er
met Ludwig Claeys, Roland Heytens, Marleen
Heytens, Caroline Baekelandt, Margot
Baekelandt, Patrick Baekelandt en uiteraard
Arsène Baekelandt als coach-ploegleider,
niet minder dan zeven Atlassers van de partij.
Reeds op donderdag 1 juli werd er, via de
Franse havenstad St. Malo, afgereisd naar
Guernsey. ’s Vrijdags bracht de boot, na een
tussenstop op de eilanden Jersey en Sark, de
Tieltse ploeg ter plaatse. Zaterdag, na een
hevige strijd, eindigt Tielt 2de op nauwelijks
1 punt van de overwinnaar. Het nipte
verlies wordt ’s avonds weggedronken en
weggedanst tijdens een party. De dag nadien
krijgen de buitenlandse ploegen vanwege
Guernsey nog een middagmaal aangeboden in
een plaatselijk hotel. Na het afscheid wordt
de terugreis naar Tielt aangevat.

Diezelfde dag is een Atlasdelegatie present
te Meulebeke voor deelname aan de huldiging
van de plaatselijke socialistische voorman
Achiel Descheemaeker. In keurig uniform
marcheren er een 60-tal Atlassers achter
de kringvlag en dwingen door hun ordelijk
optreden respect af bij de vele toeschouwers.
Het bestuur verheugt zich over de toewijding
en discipline waarvan onze leden andermaal
blijk hebben gegeven.

De editie 1976 van de Europafeesten kent
haar verloop op 9, 10 en 11 juli. ’s Vrijdags
wordt de vlaggenhijsing verzorgd en daarna
palmt Atlas het Hulstplein in voor verzorging
van het avondfeest. De “kleine meisjes”
werken aan de Zweedse banken, de jongetjes
gymmen aan bok en plint: er wordt op
duidelijke wijze geïllustreerd hoe het er in
deze leeftijdsfase aan toe gaat binnen Atlas
en hoe bewegingservaring in verschillende
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1.07.1976. Europastoet. Ook Peter Baekelandt en Karen De
Meulenaere zijn van de partij.

09-1976 Het omslagblad van een editie van Kontakt, het
periodiek ledenblad van turnkring Atlas.

24 en 25.09.1976 Tielt: een deel van de juffers- en damesafdeling in de turnzaal v.h. Textielhuis. Op de 1ste rij (v.l.n.r.) Dorine Van
Biesbrouck, Carine Neirinck, Ria Roose, Sonja Valcke, Mia D’Hoop, Christel Wille, Carine Vereecke, …...?........., Jannick Vereecke,
Marleen Valcke. Op de 2de rij Marleen Heytens, Inge Verbrugge, Sabine De Vriendt, Inge Dewitte, Chantal Heggerick, Sabine
Vandewalle, Patricia Dewitte en Ingrid Paret. Vooraan op de barre Ange Baekelandt, Marleen Paret en Greta Van Keirsbulck.
Achteraan Margot Baekelandt, Caroline Baekelandt en Katrien Vandewalle. Hoofdtrainer Arsène Baekelandt

78

oefensituaties wordt opgedaan. Voor de
moderne noot zorgt onze damesafdeling
met hun choreografie, een nummer dat
echt wel weet te bekoren. Voor de knapen
werden de toestellen in serie opgesteld (plintminitrampoline-bok-minitrampoline-paard) en
met dit Zwitsers klassikaal nummer zorgen
zij voor enige sensatie! Als toetje krijgen
de vele toeschouwers nog een individuele
“knotsoefening” geserveerd.
De zondagse praalstoet staat in het teken
van de muziek. Atlas is weer superinventief,
de dames dragen hoepels die tot muzieknoten
zijn omgevormd, de afsluiter van de praalstoet
wordt de Atlaspraalwagen die een reuzeharp
torst.
De juffers spelen blokfluit welke met roodwitte linten aan de praalwagen bevestigd zijn.
Die praalwagen wordt dan weer bevolkt door
onze miniemen die de toeschouwers anjers
toewerpen. De wagen, de muzieknoten en
de instrumenten, alles wordt zowaar onder
de bloemen bedolven,. In het zog van de
praalwagen sluit de afdeling heren het geheel
af met guitargetokkel. De knapen dragen de
naambordjes van de talrijke deelnemende
verenigingen. De bloemenpracht kwam er
dankzij de ouders van onze leden die massaal
ingingen op de vraag bloemen af te leveren,
echt een succes en dit ondanks de heersende
langdurige droogte in de zomer van 1976.
De Atlasfietstocht langs de Molenlandroute
wordt als succesrijk ervaren, er worden 21
deelnemers geteld (27 juli 1976). Om 9 u. wordt
het startschot gegeven van de 75 km. lange
fietstocht. Op het middaguur wordt er aan km.
35 geluncht, na meerdere tussenhaltes kan in
de Herentmolen te Meulebeke het vieruurtje
worden verorberd. Het voltallig peloton biedt
zich om 17 u. opnieuw in de Tieltse straten aan.
Er staat inmiddels 20 jaar “Atlasturnen”
op de teller en ook in 1976, het is tot dusver
eigenlijk nooit anders geweest, kampt men op
bestuurs- en trainersvlak met een tekort aan
krachten. Atlas lukt er wel in nieuwe lesgevers
aan te trekken, andere trainers vallen echter
weg om redenen van opgeslorpt door andere

werkzaamheden. Men slaagt er wel in de
opvolging te bestendigen maar van een reële
uitbreiding van het leiderskorps is in feite geen
sprake...
Ook binnen het bestuur komt men nog
steeds handen tekort om de uiteenlopende
opdrachten tot een goed einde te brengen,
naast het zuiver administratief beheer zijn
er inderdaad nog de taken als ophaling der
bijdragen, het economaatbeheer, opvolgen
van de spaardienst, onderhoud van zaal en
materiaal en de voorbereiding van (gouw)
feesten en wedstrijden. Besturen is bij ons niet
enkel rond de tafel zitten, maar de opgenomen
taak correct vervullen en de handen uit de
mouwen steken, stelt de verslaggever. En hij
vervolgt met: niettegenstaande sommigen
bergen werk verzetten is het algemeen
rendement onvoldoende.
De dag dat hun trainer Lucien Baekelandt
met Christine Claerhout in het huwelijksbootje
stapt zijn ook de “knapen” aanwezig, zij
vormen een erehaag aan de kerk waar de
plechtigheid plaatsgrijpt (30 juli 1976).
Van 1 tot 8 augustus 1976 maakt Atlas
een uitstap naar Kings-Lynn (Engeland),
met dit tegenbezoek zijn ze te gast bij
de Engelse vrienden die in 1975 in de
turnzaal van het Textielhuis logeerden naar
aanleiding van een uitwisselingsprogramma
voor jeugdgroeperingen. Reeds op 31 juli,
omstreeks 23 u., wordt in Zeebrugge afscheid
genomen van de familieleden en met zo’n
1000-tal passagiers zet de boot koers richting
Felixtown. Daar worden de Atlassers om 8 u.
door de vrienden uit Kings-Lynn opgewacht
en samen wordt de (auto)trip naar het 130
km. verder gelegen Kings-Lynn gemaakt.
Kings-Lynn wordt de uitvalsbasis voor vele
uitstappen, die brengen Atlas o.a. naar
Norwich (bezoek kathedraal en kasteel
met bijhorend museum), Cambridge en
Londen (bezoek aan de Towerbridge en het
wassenbeeldenmuseum, kennismaking met
Buckingham Palace, Trafalgar Square, bustrip
doorheen de Engelse hoofdstad enz.). Ook
een kuststadje Huntstanton krijgt de Atlassers
79

op bezoek en in Sandringham vergapen onze
bestuursleden, trainers en gymnasten zich
aan de woning van de queens mother. De
dagen worden ook volgemaakt met sporten
(basketbal, zwemmen, minivoetbal), dans- en
feestavonden staan eveneens op de kalender.
Vrijdagavond 6 augustus demonstreren
onze juffers en dames op de lange-mat, de
Atlasdames vervolgen met een partij modern
gym en besluiten met een choreografische
oefening. Daarna volgt een gezellig samenzijn
met de Engelse vrienden. Met inbegrip van
de reis Tielt-Kings-Lynn heen en terug slaagt
het Atlasbestuur erin deze achtdaagse trip
aan de leden aan te bieden voor de all-inprijs van amper 2.000 frank. (49,58 euro). De
27 deelnemers genieten van een prachtige,
aangename en tevens leerrijke reis.
Atlas blijft de ontspanning opzoeken
en trekt er op 28 augustus 1976 weer op
uit. Nederland is de bestemming en met
niet minder dan twee volle autobussen en
vier personenwagens reist men naar “de
Beekse Bergen”, gelegen tussen Tilburg en
Hilvarenbeek. Daar geniet groot en klein van
de talrijke attracties die dit ontspanningsoord
te bieden heeft. Het is prachtig weer. Na 16 u.
wordt iedereen echter getrakteerd op een fikse
regenbui en meteen is dit de eerste neerslag
die de Atlassers in de droge en zonnige zomer
van ’76 te zien krijgen. Nadat de hemel is
opgeklaard wordt in het safaripark gewandeld
en kennis gemaakt met de honderden (wilde)
dieren. De daguitstap verloopt uitstekend,
om 21u30 deponeren de bussen hun reizigers
opnieuw aan het Textielhuis.
1 September 1976 is de startdatum van een
nieuw turnseizoen, de bestuursploeg wordt
aangevoerd door voorzitter en spaarmeester
Noël Callens. Secretaris Lionel Bardoel,
penningmeester Joan De Meulenaere,
econoom André Baekelandt, materiaalmeester
André Debie en persverantwoordelijke Lucien
Baekelandt zijn ook nog steeds op post. Het
ledenaantal is exact 129 waarvan een 90-tal de
leeftijd van 14 jaar niet bereiken, 26 leden zijn
14 jaar of ouder en naast die actieve gymnasten
worden nog 9 niet-turnende leden van het
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trommelkorps en 4 eveneens niet-turnende
bestuursleden geteld.
Een probleem is dat de activiteiten van André
Baekelandt flink zijn teruggeschroefd binnen
Turnkring Atlas en dit wegens ontplooide
politieke activiteiten (B.S.P.-mandataris). In
de zaal leiden de Baekelandt’s Arsène, André,
Lucien en Margot, samen met Gilbert Geerolf
en Marleen Heytens de oefenstonden. Ook
de namen van Katrien Vandewalle, Caroline
Baekelandt en Luc Vanbiesbrouck duiken nu
op als lesgever. Sonja Thiriaux haakt af als
leidster, Atlas moet het voortaan ook zonder
voorturnster Griet Huys stellen.
Het kringblad Kontakt verschijnt een 4-tal
keren per jaar, het zijn verzorgde uitgaven
maar te dikwijls het werk van één man: Arsène
Baekelandt. Gezien de voortdurende inflatie
slaagt de penningmeester er niet meer in de
eindjes aan elkaar te knopen. Prijsstijgingen
allerhande zijn de oorzaak, doch vooral de
verplaatsingskosten naar de wedstrijden en
de aankoopkosten van nieuw turnmateriaal
zijn zeer zware uitgaveposten. Steunacties
zoals het sportbal brengen onvoldoende geld
in het zaadje om de meeruitgaven te dekken.
Sedert ruim tien jaar beloopt het lidgeld 5
frank per week. Vanaf het sportjaar 1976-1977
wordt de ledenbijdrage op 30 frank per maand
gebracht (hetzij 360 frank per jaar). Om de pil
wat zachter bij de leden (en hun ouders) te
laten aankomen lezen we in de aankondiging
omtrent de aanpassing van het lidgeld:
“de verhoging tot 30 frank is zeer miniem,
nauwelijks de prijs van twee pilskens, vader…
en dit voor vele uren lichamelijke opvoeding
voor uw zoon of dochter!”
Op 3 september 1976 zoeken een 12-tal
Atlassers het avontuur op in een Maldegemse
dropping, ingericht door het “V.J.H.”
(vereniging m.b.t. Vlaamse Jeugdherbergen).
Om 20 u. wordt ter plaatse gestart, na
een nachtelijke wandel- en zoektocht van
30 km. bereiken de moedigen omstreeks
5 u. ’s ochtends de eindmeet. Tijdens het
weekend van 25-26 september ‘76 staan de
opendeurdagen naar aanleiding van 20 jaar

Bij de start van het turnseizoen 1976 is dit het schema van de wekelijkse
oefenstonden:
Dag
Uren
Afdeling Lokaal Trainer
Maandag

19u30 – 21u30

Dames

Textielhuis

Arsène Baekelandt

Dinsdag

17u00 – 19u00

Juffers

Atheneum

Arsène Baekelandt & Marleen Heytens

18u00 – 19u30 Knapen
Woensdag 13u45 – 15u15

Textielhuis

Keurturnen Textielhuis

Lucien Baekelandt & Luc Vanbiesbrouck
Margot Baekelandt

Miniem.meisjes
17u30 – 19u00

Keurturnen Textielhuis

Marleen Heytens

Juniorenmeisjes
19u30 – 21u30

Heren

Donderdag 18u00 – 19u30 Knapen
17u30 – 19u00

Textielhuis

Arsène Baekelandt

Atheneum

Lucien Baekelandt & Luc Vanbiesbrouck

Keurturnen Textielhuis

Arsène Baekelandt

Juffers &
dames
Zaterdag

Zondag

09u15 – 10u30

Jongens

Textielhuis

Arsène & André Baekelandt

10u30 – 11u45

Meisjes

Textielhuis

Katrien Vandewalle & Caroline Baekelandt

13u45 – 15u15

Juffers

Textielhuis

15u30 – 17u00

Dames

Arsène & Margot Baekelandt
Marleen Heytens

Textielhuis

Arsène Baekelandt

Trampo09u00 – 10u00
meisjes

Gildhof

Gilbert Geerolf

Trampojongens

Gildhof

Gilbert Geerolf

10u00 – 11u00
10u45 – 11u45

Keurturnen Textielhuis

André Baekelandt

Miniem.jongens

turnkring Atlas op het programma. Ouders
en andere belangstellenden worden in de
mogelijkheid gesteld de lessen te volgen.
Tevens worden de behaalde trofeeën
tentoongesteld. Voor het Sinterklaasfeest van
de “Tieltse Stationswijk” (20 november 1976)
levert Atlas niet minder dan elf zwarte Pieten,
zij helpen de optocht aan de zijde van de Sint
opluisteren.
In de “Gouwbekerwedstrijd” te Torhout
(28 november 1976), wordt aangetreden met
de “puikturners”, de beste gymnasten dus
uit verschillende categorieën. Bij de “junioren
A” brengt Atlas Caroline Galle, Sabine De
Vriendt en Dorine Vanbiesbrouck in stelling,
bij de “junioren B” zijn Dorine Maes, Inge
Dewitte en Marleen Valcke van de partij. Bij
de “aspiranten-meisjes” zijn we dan weer
vertegenwoordigd door Caroline Baekelandt

19.12.1976 Kortrijk, Interclub. Lionel Bardoel gaat gezwind over
het paard. Materiaalmeester André Debie (uiterst rechts) kijkt
toe.
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en Carine Neyrinck. Marleen Paret, Margot
Baekelandt en Katrien Vandewalle verdedigen
onze kleuren bij de “dames-turnsters”.
In de gloednieuwe sporthal verlopen de
kampen zeer vlot, alleen de dames-turnsters
slagen er in de wisselbeker te behouden, alle
andere Tieltse ploegen moeten zich tevreden
stellen met een 2de plaats. In verhouding
met voorgaande jaren gaat het technisch
peil van onze vrouwelijk gymnasten er zeker
niet op achteruit, wel integendeel. Ze zijn
echter niet meer opgewassen tegen de zeer
gespecialiseerde clubs van Torhout en Izegem.
Op 4 december ’76 staat in de zaal “R.I.S.O.”
te Assebroek-Brugge de brevetdag op de
agenda. Vanuit de clubs komen er niet minder
dan 163 inschrijvingen. In totaal worden er
104 getuigschriften afgeleverd, daar heeft
Atlas, met 11 x zilver en 38 x brons, een erg
ruim aandeel in! In de “Interclubwedstrijden”
te Kortrijk (19 december 1976) treffen de
gymnasten van flink wat West-Vlaamse clubs
elkaar, in de categorie “juffers” gaat Atlas met
de winning aan de haal. Voor wat betreft de
dames, knapen en heren moeten ze de eer
laten aan respectievelijk Gistel, Izegem en
Torhout.
Tijdens het kerstfeest in de turnzaal van
het Textielhuis (26 december ‘76) worden
opnieuw de gezelschapsspelen bovengehaald,
wordt aan de koffietafel aangezeten en
ook film gekeken. Met de kerstboompluk
ontvangen alle aanwezige jongeren tevens
een verrassingsgeschenk.
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19.12.1976 Kortrijk. Gilbert Debie met z’n sprong over het
paard. Gilbert Geerolf (l) kijkt toe. Daarna komt Lionel Bardoel
aan de beurt…

19.12.1976 Interclub te Kortrijk: met o.a. de Atlassers (vooraan
v.l.n.r.) Herlinda Vandewyngaarde, Freddy Van Keirsbulck,
Ludwig Claeys, Patrick Baekelandt, Gilbert Debie, Noël Bardoel
en (op 2de rij) Marleen Heytens, Margot Baekelandt, Chantal
Dewitte, …?.... Vande Papeliere , Solange Plettinck en Rita
Warnez.

DEEL IV: 1977 - 1978
Atlas
tekent
present
op
het
“Gouwkampioenschap
voor
Turnsters”
te Izegem (20 februari 1977). Aan het
meesterschap van Torhout en Izegem valt
niet te tornen, ze beschikken over enkele
“superstars”. Onze Dorine Vanbiesbrouck
wordt dankzij een vlot geturnde vrije oefening
3de bij de juniors A, Sabine De Vriendt wordt
4de.. Ook Dorine Maes (5de bij de juniors
B), Caroline Baekelandt (2de bij de dames
1ste categorie, na haar Izegemse opponente
Linda Coysman) en de onbetwistbaar sterke
Marleen Heytens (1ste bij de dames 2de catg.)
gaan aan de slag in Izegem en dat resulteert in
zeer puike resultaten.
Twee weken voordien had, eveneens te
Izegem, het “Gouwkampioenschap voor
Turners” plaats. Gezien het trio Patrick
Baekelandt - Ludwig Claeys - Gerrit Verhamme
recent de turnpantoffels aan de haak heeft
gehangen, beschikt Atlas over geen turners
meer die hun kans kunnen gaan in de
individuele wedstrijden. De leiding betreurt
uitermate het feit dat de betrokken turners
een einde stelden aan hun turnloopbaan…

27.02.1977 Torhout. Caroline Baekelandt schittert op de balk
tijdens de Bondskampioenschappen.

Nauwelijks 1 week na hun bevredigend
resultaat van Izegem, maken Caroline
Baekelandt en Dorine Vanbiesbroeck hun
opwachting in de “Bondskampioenschappen”
te Torhout (27 februari 1977). In dit nationaal
treffen slagen Dorine Vanbiesbroeck (19de
bij de juniors A) en zeker Caroline Baekelandt
(5de bij de turnsters 1ste catg.!) er in een sterke
prestatie leverden.
Atlas heeft nu meer dan twee decennia
kringwerking op zijn actief, binnen de
respectievelijke afdelingen valt er zowel
goed als teleurstellend nieuws te noteren:
de afdeling “kleine jongens”, 23 leden in
aantal, is een aangename werkgroep, er
stellen zich geen specifieke problemen. De
“kleine meisjes” vormen -met niet minder
dan 40 leden- de grootste afdeling, het zijn
enthousiaste leerlingen maar de turnzaal is
veel te klein om hen behoorlijk les te kunnen

27.02.1977 Torhout. Caroline Baekelandt op de balk tijdens de
Bondskampioenschappen.
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geven. Zelfs de opsplitsing in drie afzonderlijke
groepen biedt geen oplossing voor dit
probleem. Voor het eerst worden ook min-6jarigen toegelaten voor het turnonderricht,
van de lesgever vergt het een grondige kennis
van de kleutergymnastiek.
De afdeling “juffers” vormt een flinke
afdeling, het zijn 27 aandachtige lesvolgers
waarmee goede resultaten worden geboekt.
Met de afdeling ‘knapen’ is het een stuk
moeilijker werken. Onder de 24 leden van
deze afdelingen bevinden zich immers een
aantal jongens die een gebrek aan discipline
vertonen. De afdeling “dames”, met een
getalsterkte van 10, haalt technisch een hoog
peil. Het verlies van enkele leden (wegens
huwelijk e.a.) en regelmatige afwezigheden
(ingevolge studies, huiselijke verplichtingen)
zijn dan weer de handicaps waarmee deze
afdeling te kampen heeft. De afdeling “heren”
verkeert in een malaise, deze voorheen zeer
sterke afdeling is herleid tot een groep van
nauwelijks negen turners. Verliefd, verloofd,
verloren stelt de toenmalige verslaggever
als oorzaak van deze teloorgang. Men
blijft evenwel energiek verderwerken met
de resterende turners. De leden van de
voornoemde afdelingen, de zeven niet-actief
turnende bestuursleden en negen niet-actief
turnende trommelaars zijn samen goed voor
een totaal van 149 Atlasleden.
Meerdere gymnasten van de voormelde
categorieën zijn eveneens actief binnen
het keurturnen. Bij de “miniemen-meisjes”
beschikt men over negen elementen (van
8-jarige leeftijd) en dat is hoopvol voor de
toekomst. De “junioren-meisjes” hebben
enigszins de neiging te verzwakken, die
keurgroep blijkt niet voldoende inzet aan
de dag te leggen en dit niettegenstaande de
bijzondere inspanning van lesgeefster Marleen
Heytens. Toch blijft deze afdeling goede
wedstrijdresultaten voorleggen. Wegens
gebrek aan onderrichters kan Atlas niet
uitpakken met heren-keurturners. Turnsters
heeft Atlas wel binnen deze categorie, maar
studies en toenemend lichaamsgewicht spelen
de turnsters dan weer parten in het veeleisend
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keurturnen. In de mate van het mogelijke
wordt er evenwel doorgedreven getraind in
deze afdeling.
Het trampolinespringen (grote trampoline)
blijft een nevenactiviteit, het is tevens een
gymnastiektak die gespecialiseerde trainers
vereist. Binnen Atlas zijn die wel te vinden
doch ze zijn reeds overbelast door het
lesgeven in andere afdelingen. In de W.V.S.T.(
West Vlaamse Socialistische Turngouw) is
turnkring Atlas zowat de eerste die zich waagt
aan “Moderne Damesgymnastiek”. De tijdens
diverse demonstraties geshowde individuele
oefeningen modern gym kennen heel wat
bijval.
Ook aan de kadervorming wordt
onverminderd gesleuteld, zowel Caroline
Baekelandt,
Marleen
Paret
en
Luc
Vanbiesbrouck, allen reeds “voorturner”,
behalen het diploma van “hulpleider”, een
getuigschrift dat Bloso-erkenning geniet.
Marleen Heytens blijft ook niet bij de pakken
zitten en slaagt er in het “A.B.O.-diploma” op
zak te steken!
Voor het kinderkarnavalfeest van 20 maart
1977 hebben de Atlasjongeren hun fantasie
uitgebreid laten werken, vermommingen
als Oosterse schonen, indianen, cowboys en
oude pekes zijn daarvan het resultaat. Met
zijn wiegend achterwerk oogst Franky Carron
heel wat succes, hij wordt “prins carnaval”.
Inge Verbrugge ziet er schattiger uit dan ooit
en wordt gekroond tot prinses. Ondermeer
Peter Baekelandt, Vicky Maertens, Sherly
Bouckaert, Michèle Dupont, Tom Lemey,
Dorine Vanbiesbrouck, Els Dedeurwaerder
en Ange Baekelandt tonen zich van hun
meest originele kant en eindigden in de
eerste gelederen van hun respectievelijke
leeftijdscategorie. Na deze verkiezing stapt de
bonte verzameling carnavaleske Atlasleden
op in de Tieltse carnavalstoet.
Het Atlassportbal staat opnieuw op de
agenda (26 maart 1977), de toegangsprijs
bedraagt 60 frank. Ook een monstertombola
moet de nodige centen opbrengen en juist

met dat doel worden een 100-tal prijzen bij de
plaatselijke middenstand opgehaald. Het bal
wordt een financiële meevaller.
In 1977 heeft de ingrijpende gemeentelijke
herindeling
plaats,
de
voorheen
autonome gemeentes Kanegem, Aarsele,
Schuiferskapelle en Tielt worden gefusioneerd.
Voor turnkring Atlas maakt dat uiteraard niets
uit, zoals van oudsher trekt de 1-mei-optocht
door de centrumstraten van de (nieuwe)
fusiegemeente Tielt, in de volksmond ook
“Groot Tielt” genoemd. In deze optocht is
Atlas ruim vertegenwoordigd.

De Gouwfeesten van 4 en 5 juni ’77 worden aangekondigd
langs de Tieltse Ringlaan.

Op maandag 2 mei 1977 wordt in een
demonstratie op de Tieltse handelsfoor
uitgepakt met lange-matturnen, bok-,
paard- en trampolinespringen, synchroon
ongelijke barre, vlagoefening voor de dames
en individuele knotsoefeningen. Deze show
geniet ruime publieke belangstelling.

Een
openluchtoptreden
n.a.v.
de
“Reuzenfeesten” brengt Atlas in de Ieperstraat
(28 mei 1977). Het programma omvat de
bondsreeks van de knapen, ongelijke barre
synchroon door juffers en dames, Zweedse
tafelspringen voor de herenturners, balk
dames, keurploeg kleine meisjes lange mat,

28.05.1977 Tielt, Polenplein. Atlas is paraat tijdens de Reuzenfeesten. Op de 1ste rij: Patricia Vandewalle, Martine Vereecke, Sandy
Martens, Sabine Wiebouw, Ann Roose, Patricia Wiebouw, Mia Roose, Evelyn Carron. 2de rij: Carine Neirinck, Dorine Maes, Dorine
Vanbiesbrouck, Yannick Vereecke ?, Alain Vandewalle, Alain Wiebouw, Hedwig Van Nieuwenborgh, Yves Callens, Xavier Vroman,
…….?........, Ronny Paret en ……?......... 1ste rij rechtstaand: Caroline Baekelandt, Marleen Valcke, Christel Demeulemeester, Ria
Roose, Nancy Naert, Nicole Van Raak, Mia D’Hoop, Caroline Galle, Chantal Heggerick, Ange Baekelandt en Carine Vereecke.
Achterste rij: Gilbert Debie, Gilbert Geerolf, Luc Vanbiesbrouck, Lucien Baekelandt, Rita Warnez, Inge Dewitte (verdoken), Marleen
Heytens, Greta Van Keirsbulck, Marleen Paret, Katrien Vandewalle, Patricia Dewitte, Erika Van Raak en Arsène Baekelandt.
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vlagoefening dames, lange mat dames en
juffers. Ook deze demonstratie lokt een enorm
pak kijkers.
Het sportjaar 1976-1977 staat volledig in
het teken van de West- en Oostvlaamse
gouwfeesten 1977 waarmee Atlas in Tielt
meteen z’n meerderjarigheid viert. Tijdens die
tweedaagse (4 en 5 juni) zet Atlas inderdaad
zijn 21-jarig bestaan in de verf door resoluut
de schouders onder die organisatie te steken.
Oorspronkelijk was voorzien dat Atlas reeds
in 1976, n.a.v. het 20-jarig bestaan, deze
turntweedaagse voor z’n rekening zou
nemen, doch gezien de “O.V.S.T.” (OostVlaamse Socialistische Turnbond) datzelfde
jaar een halve eeuw op z’n palmares kon
schrijven, deed Atlas bereidwillig afstand van
het organisatietijdstip in 1976.
Uitstel is geen afstel en voor het bestuur en de
trainers worden het zeven maanden intensieve
voorbereiding. Vanaf november ’76 werd
gestart met het samenstellen en vervolgens
uitgifte van de brochures ten behoeve van
de deelnemende clubs. Een reclamebrochure
met het volledig activiteitenprogramma
beslaat ruim 50 pagina’s (de 4400 exemplaren
werden gedrukt op eigen persen) en wordt
door Atlasmedewerkers verspreid in alle
woningen van Tielt. Ook de clubs hebben
zich terdege voorbereid, niet minder dan 18
Oost- en Westvlaamse kringen vaardigden
hun gymnasten af naar het Tieltse strijdtoneel.
Het gouwfeest van de beide provinciën groeit
uit tot een ware machtsontplooiing als ons
Europastadje wordt overspoeld door ruim
1300 turners en turnsters.
Ondanks het gure weer marcheren alle
Atlassers ’s vrijdagavond (3 juni) in de
openingstocht achter de socialistische
harmonie De Volharding en hun majoretten.
Onze leden worden dan weer gevolgd
door hun ouders en de zowat 100 vrijwillige
medewerkers die bereid werden gevonden
de organisatie van dit gouwfeest van de
beide Vlaamse provinciën te ondersteunen.
Zaterdag, van 14 u. tot 17 u., hebben de
afdelingswedstrijden plaats op het Hulstplein
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28.05.1977 Tielt, Reuzenfeesten in de Ieperstraat. Keurploeg
‘kleine meisjes’ o.l.v. Margot Baekelandt: Annick Bardoel, Sandy
Maertens, Veerle Baekelandt, Ann Roose, Mia Roose, Patricia
Wiebouw, Sabine Wiebouw en Evelyne Carron.

04.06.1977 Afdelingswedstrijden op het Hulstplein.

04.06.1977 Afdelingswedstrijden op het Hulstplein.

04.06.1977 Afdelingswedstrijden op het Hulstplein.

05.06.1977 Tielt, terrein van Watewy. Het massafeest, Atlas is
er klaar voor…
04.06.1977 Stadhuis Tielt. Burgemeester Van Der Meulen
overhandigd de stadswimpel aan Atlasvoorzitter Noël Callens.

05.06.1977 Trainers Lucien Baekelandt (centraal) en Marleen
Heytens sturen een meute jongeren de juiste richting in
(Wattewy).

05.06.1977 Gouwfeesten te Tielt. Het Hulstplein als decor van
de groepswedstrijden.

05.06.1977 Turnkring Atlas is meer dan prominent aanwezig
(Watewy).

04.06.1977 De kringafgevaardigden tekenen present in de
raadszaal v.h. stadhuis. Op de eerste rij de Atlasdelegatie met
Noël Callens, André Baekelandt, Luc Vanbiesbroeck, Gilbert
Debie, Lionel Bardoel, Arsène Baekelandt, diens echtgenote
Marianne De Vlaeminck en Gilbert Geerolf.

05.06.1977 De clubafgevaardigden ontvingen hun
herinneringsplakket uit handen van gemeenteraadslid Gentil De
Witte, senator Van Nieuwenhuyze en provincieraadslid Marcel
Linclau (allen achteraan, met das, op het podium). Eveneens
achteraan, met bril, Atlasvoorzitter Noël Callens. Hij neemt de
honneurs voor turnkring Atlas waar.
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(synchroonturnen aan barren, balken en
rekken, sprongen over plint, paard en aan de
lange mat, vrije- en tuigoefeningen op muziek).
De zon is gelukkig wel van de partij en de
kampen kunnen in de beste omstandigheden
plaatsgrijpen. Het tijdschema wordt strikt
gerespecteerd en om 17u. vertrekken alle
kringdelegaties, in het zog van de harmonie
“De Volharding”, naar het stadhuis (traject:
Hulstplein, Grote Hulststraat, Kortrijkstraat,
Markt.) Daar worden de afvaardigingen en
de Atlasbestuursleden hartelijk ontvangen
door de burgemeester en het stadsbestuur.
In zijn toespraak schetst Atlasvoorzitter
Noël Callens er even later de groei en bloei
van onze vereniging en benadrukt dat bij
Atlas de klemtoon niet alleen op de sport,
maar ook op de algemene ontwikkeling
wordt gelegd. Burgemeester Daniël Vander
Meulen is verheugd turnkring Atlas te mogen
ontvangen. Met de wetenschap dat Stad Tielt
nooit tevergeefs beroep doet op Atlas, is hij
vol lof over onze vereniging, de burgervader
stelt eens temeer vast dat Atlas een zinvolle
invulling van het vrijetijdsleven biedt.
Zondag
zijn
de
weergoden
de
Atlasorganisatie opnieuw niet goed gezind, na
de algemene herhaling doet een donkergrauwe
hemel de turners naar de bussen vluchten. In
regen en wind wordt om 12 u. op het Generaal
Maczekplein gestart met de turnersdéfilé
doorheen de centrumstraten van Tielt (traject:
Gen. Maczekplein, St. Janstraat, Markt,
Kortrijkstraat, St. Michielstraat, Ieperstraat,
Markt). Met “Germinal Gistel, Ontwikkeling
Tielrode, Omer Saelens Rekkem, de School
Lichamelijke Opvoeding Brugge, Verbroedering
Gent, Germinal Harelbeke, Voorwaarts Gent,
De Rode Ster Izegem, Willen is Kunnen
Ledeberg, Jean Jaurès Gent, Volksrecht
Kortrijk, Rust Roest Geraardsbergen, Vrijheid
door Broederschap Gent, Germinal Torhout,
Olympia Marke, Morgenrood Grembergen,
Werkerswelzijn Gent, Vooruit Lokeren, De
Keygnaert Oostende”” en Atlas Tielt is het een
indrukwekkende turnersoptocht die de macht
van de gouwen van Oost- en West-Vlaanderen
duidelijk onderstreept. Net als turnkring Atlas,
zijn vele clubs vergezeld van hun trommelkorps.
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Na het défilé heeft in de Europahal de
gezamelijke maaltijd plaats. In minder dan
een uur slagen de Atlasmedewerkers van
de cel “voeding” er in de vele hongerige
magen te vullen! Ondanks de aanhoudende
barre weersomstandigheden wordt, na enig
wikken en wegen, beslist het massafeest toch
te laten doorgaan op de Watewyterreinen.
De drumband van “Germinal Gistel” opent
met een denderend optreden, dan volgt
de voorstelling van de leiderskorpsen en
de overhandiging van het gouwvaandel.
De respectievelijke bondreeksen worden
gebracht door kinderen, juffers en knapen.
Aansluitend daarop wordt synchroonturnen
gedemonstreerd en vervolgens kent de
“Romeinse wagenren”, een loopspel voor de
knapen, zijn verloop. Achtereenvolgens staan
dan de bondsreeksen voor de herenturners,
het spel van de kinderen (vogelverschrikker),
de trommelparade, de selectie lange mat
o.l.v. Chris Catteceur (gouwleider W.V.S.T.),
touwtrekken knapen en synchroonturnen aan
zes ongelijke barren o.l.v. Arsène Baekelandt
(een stunt van onze juffers- en damesafdeling)
op het programma. Daarna worden de
loopwedstrijden op de sintelbaan afgewerkt
en krijgen de bondsreeksen voor dames
en huismoeders hun verloop. Dan volgen
de sprongen over de Zweedse tafel, na dit
nummer wordt Turnkring Atlas 21 jaar jong! aan
deelnemers en toeschouwers voorgesteld,
Atlas doet dit aan de hand van een algemeen
optreden..
Zonder de andere nummers onrecht
aan te doen, kunnen de bondsreeksen
van de Dames en de selectie lange-mat als
bijzonder geslaagd gecatalogiseerd worden.
Uiteraard gooit ook het synchroonturnen
aan de zes ongelijke barren hoge ogen! Heel
wat toeschouwers trotseren de koude en
belonen de talrijke uitvoerders met een
hartelijk applaus. Vooraleer over te gaan tot
de proclamatie van de wedstrijdresultaten
brengt onze voorzitter Noël Callens hulde aan
het Atlas-leiderskader en de bestuursleden,
allen worden ze in de bloemetjes gezet. Ook
de talrijke medewerkers worden in Noël’s
dankwoord betrokken. Het is 17u30, senator

haalt “Germinal Torhout” het. “Voorwaarts
Gent” triomfeert bij de dames 1ste categorie,
in de 2de categorie gaat “Willen is Kunnen
Ledeberg“ met de overwinning aan de
haal. Ook bij de afdeling “huismoeders 1ste
categorie” is “Willen is Kunnen Ledeberg“
de sterkste, in de 2de categorie moeten de
deelnemende ploegen “Germinal Gistel” laten
voorgaan. Als inrichtende vereniging komt
Atlas niet in aanmerking voor de medailles.
05.06.1977 Atlasbestuursleden en –trainers worden in
de bloemetjes gezet. Links algemeen leider (hooftrainer)
Arsène Baekelandt, verder Noël Callens, Lionel Bardoel, Joan
Demeulenaere, Eric Verhamme, Marc Naert, Gilbert Debie e.a.

05.06.1977 De Gouwfeesten zijn afgelopen, voorzitter Noël
Callens betrekt algemeen leider Arsène Baekelandt nadrukkelijk
in zijn dankwoord. Z’n broer André Baekelandt (r) ziet dat het
goed is…

Vannieuwenhuyze,
B.S.P.-provincieraadslid
Marcel Linclau en B.S.P.-gemeenteraadslid
Gentil De Witte (allen Tieltenaars) assisteren
bij de uitreiking van de prijzen n.a.v. de daags
voordien gehouden afdelingswedstrijden.
Bij de “knapen 1ste categorie” haalt de
“Brugse School L.O”. de overwinning binnen,
in de 2de categorie is dat “Werkerswelzijn
Gent”. “Verbroedering Gent” is primus bij
de “kleine jongens 2de categorie”. Ook de
herenploeg van “Werkerswelzijn Gent” staat
op het hoogste schavotje. Bij de afdeling
“kleine meisjes” haalt de “School Lichamelijke
Opvoeding Brugge” het in de 1ste categorie,
in de 2de categorie is “Volksrecht Kortrijk”
iedereen de baas. Bij de afdeling “ meisjes
1ste categorie” trekt “Werkerswelzijn Gent”
aan het langste eind, in de 2de categorie

Alle prijzen zijn uitgereikt, als apotheose
heffen de deelnemende gymnasten uit volle
borst het afscheidslied aan. Deze grootse
manifestatie is een enorme promotie voor
Turnkring Atlas en mede door de financiële
steun van vele Tieltse neringdoeners
(advertering in een reclamebrochure) en Atlassympatisanten boorde de organisatie van de
gouwfeesten 1977 geen gat in de clubkas.
Dankzij de inzet van velen groeien deze
gouwfeesten uit tot een regelrecht succes.
Algemeen leider Arsène Baekelandt, danig
onder de indruk van het gepresteerde, wordt
er na afloop van deze mammoetorganisatie
zowaar lyrisch van, getuige daarvan zijn
woorden: Het past onze dank te betuigen aan
allen, bestuursleden en leiding, die dag-in daguit in de branding staan om de bloei van onze
vereniging te waarborgen. De arbeidsvreugde
en de voldoening de opgenomen taak tot
een goed einde te hebben gebracht is hun
enige beloning. Zij verdienen ten volle onze
erkentelijkheid. Wij vertrouwen erop dat wij
op hen mogen blijven rekenen. Dat zij niet
zullen versagen, maar hun beste krachten
blijven aanwenden voor de verdere uitbouw
van onze geliefde turnkring Atlas. Voor allen
moet de spreuk gelden: Je maintiendrai, Ik zal
volharden!
De “jazz-gymnastiek” is een nieuwe stroming
binnen de gymnastiek. In juni 1977 volgt Arsène
Baekelandt een driedaagse initatiecursus
omtrent deze moderne bewegingsvormen.
Roland Kerremans, bondsverantwoordelijke
voor deze discipline, is de lesgever van dienst.
Arsène is onmiddellijk gewonnen voor de
bewegingsleer van de jazz-gym maar is er zich
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van bewust dat momenteel de mogelijkheid
nog ontbreekt om deze nieuwigheid in te
voeren binnen Atlas.
Net als in het verleden opent turnkring Atlas
de Europafeesten met een turndemonstratie
(1 juli 1977). Op het Hulstplein verzorgen onze
dames een optreden, met o.a. synchroonturnen
aan de ongelijke barre en de “vlagoefening”
palmen ze probleemloos het publiek in. Met
de deelname aan de Europapraalstoet staat
onze kring in voor de uitbeelding van “het
sportfeest” (3 juli). Er treedt opnieuw een
grote Atlasdelegatie aan, de olympische
fakkel, de olympische ringen en de Atlasletters
worden meegedragen. De Atlasfiguur wordt
met bloemen versierd en is vergezeld van onze
kringvlag en het vaandel van de West-Vlaamse
Socialistische Turngouw. De vlaggen van de
Europese landen worden gedragen door de
knapen, de kleine meisjes brengen radslagen,
de kleine jongens demonstreren met succes
touwtrekwedstrijden in de Tieltse straten.
De dames brengen hun vlagoefening, op de
turnwagen staat de ongelijke barre opgesteld
en daarop demonstreren de juffers gezwind
hun kunsten.
Op 1 september 1977 ziet het bestuurkader er
uit als volgt: Noël Callens hanteert nog steeds
de voorzittershamer en behartigt tevens de
functie van spaarmeester, Lionel Bardoel
beheert het secretariaat en de overige functies
worden ingevuld door Joan De Meulenaere
(penningmeester),
André
Baekelandt
(econoom), André Debie (materiaalmeester),
Lucien Baekelandt (persverantwoordelijke),
Gilbert Debie, Eric Verhamme, Naert Marc en
Carlos Dedeurwaerder. De drie laatsten werden
aangetrokken om het hoofd te kunnen bieden
aan de talrijke materiële werkzaamheden die
met het beheer van een turnvereniging gepaard
gaan. Het leiderskader bestaat uit Arsène
Baekelandt (algemeen leider) en de monitoren
André Baekelandt, Gilbert Geerolf, Lucien
Baekelandt, Margot Baekelandt en Marleen
Heytens. Die worden op hun beurt bijgestaan
door de hulpleiders Caroline Baekelandt,
Marleen Paret en Luc Vanbiesbroeck. Wegens
zijn drukke mutualistische- en politieke
90

activiteitenkalender geeft André Baekelandt
zijn ontslag als voorzitter van de WestVlaamse Socialistische Turngouw (W.V.S.T.).
Als kamprechters binnen de olympische
gymnastiek fungeren Lucien Baekelandt en
Luc Vanbiesbrouck. Beiden jureren ook binnen
het afdelingsturnen, in die reeksen krijgen ze
tevens assistentie van Lionel Bardoel, Noël
Callens en Gilbert Geerolf.
Voor de trainingen kan men onverminderd
terecht in de met gymmateriaal goed uitgeruste
zaal van het Textielhuis doch gezien het groot
ledenaantal binnen sommige afdelingen wordt
deze locatie toch als te klein ervaren. Ook de
turnzaal van het Koninklijk Atheneum (R.M.S.
in de Gruuthusestraat) wordt nog steeds
wekelijks aangedaan. Niet alleen worden er
vrije reeksen, vloerturnen en toestelspringen
beoefend, gezien de aanwezigheid van een
dubbele barre en een olympische balk kan ook
daar een meer uitgebreid oefenprogramma
worden aangeboden. Onder de leiding van
Arsène Baekelandt en Marleen Heytens gaat
de afdeling “juffers” er dinsdags aan de slag,
op donderdagavond worden de leden van de
afdeling “knapen” er door Lucien Baekelandt
en Luc Vanbiesbrouck ondergedompeld in
de oefenstof. In een (hoge) zaal van het C.C.
Gildhof (nu de Vander Plaetsezaal) wordt
onder het toeziend oog van Gilbert Geerolf
’s zondagsvoormiddag onverminderd op de
grote trampoline gesprongen. De veerkracht
van dit toestel laat toe spektakulaire
oefeningen te brengen, niet alleen op de
voeten maar ook op de knieën, zitvlak, buik
en rug kan er geveerd worden. Gymnastische
delen, zoals salto’s, die op de lange mat enkel
voor de beteren zijn weggelegd, liggen op
deze trampoline ook binnen het bereik van
minder begaafde turners. Vanaf de 15-jarige
leeftijd kan men terecht in deze afdeling die
de naam “De Trampo’s” meekrijgt.
Het
jaarlijks
“Kampioenschap
Afdelingsturnen” van de Socialistische
Turnbond van België (S.T.B.) brengt Atlas
naar het domein De Drie Fonteinen te
Vilvoorde (25 september 1977), de inrichting
van deze wedstrijd is in handen van de club

“Excelsior Koningslo”. Er werd voorzien het
wedstrijdgebeuren in openlucht af te wikkelen,
het barslechte weer noopt de organisatie
evenwel naar overdekte ruimtes te vluchten.
Het Atlas-damesteam presteert er feilloos,
de paardsprongen verlopen immers naar
wens en met het nummer synchroonturnen
op pianomuziek (drie turnsters gelijktijdig!)
aan de ongelijke barre slaagt de Atlasploeg er
zowaar in de jury en de vele toeschouwers te
imponeren. Ook met het ordentelijk aan- en
aftreden oogst onze ploeg succes, zowel bij
de toeschouwers als de tegenstrevers ontlokt
het Atlasoptreden een spontaan applaus! De
leiding ontvangt gelukwensen vanwege de
jury. Het verwonderd niemand dat Atlas hier
uiteindelijk als eerste uit de bus komt (de score
beloopt 96,28 %) en bijgevolg de bondstitel
op zak kan steken. In zijn toespraak steekt
bondsvoorzitter Geuens zijn bewondering
voor de Tieltse prestaties niet onder stoelen
of banken, méér, hij stelt de Atlasprestatie als
voorbeeld van hetgeen het afdelings-turnen
infeite moet zijn. Voor onze kring wordt deze
proclamatie uiteraard een hartverwarmende
ceremonie.
In een “Intergouwwedstrijd keurturnen
in ploegverband” (Izegem, 30 oktober
1977) behaalt de West-Vlaamse ploeg de
overwinning bij de dames en dit dankzij de
prestaties van Caroline Vandenbroucke, Sabine
Mortier, Hilde Deceuninck en Atlasser Caroline
Baekelandt. De West-Vlaamse herenploeg
(zonder Atlasafgevaarde) eindigt tweede in
deze wedstrijd.
Turnkring Atlas wordt door “Olympia
Marke” uitgenodigd om er in de plaatselijke
sporthal een demonstratie te verzorgen
(19 november 1977). Ook de kringen van
Moeskroen en Herseaux zijn van de partij. Met
korte bekoorlijke nummers geeft Atlas het
publiek een zicht op hetgeen er in een gymclub
zoal te bereiken valt. Onze dames openen met
een stijlvolle vlagoefening, onder de leiding
van Margot Baekelandt toont de keurgroep
van de kleine meisjes vervolgens dat ze niet
moet onderdoen voor de meer volwassen
gymnasten.

Op de balk slagen Caroline Baekelandt en
Marleen Heytens er in acrobatie en sierlijkheid
tot een kunstig geheel te verweven. Als
toetje presenteert Caroline een dynamische
grondoefening van de bovenste plank,
Marleen houdt de zaal dan weer in haar ban
met een ritmische oefening waarin ze vol
overgave haar vaardigheden demonstreert
bij het bespelen van de knotsen. Met een
puike choreografische oefening zorgt de
afdeling dames voor een waardig slot van een
succesvolle demonstratie. Leiding en bestuur
van “Olympia Marke” zijn vol lof omtrent het
Atlasoptreden, ze feliciteren en danken Atlas
voor het geleverde werk.
In de persoon van Greta Van Keirsbulck,
Marleen Heytens en Caroline Baekelandt is
Atlas present te Torhout en kampt er voor de
“West-Vlaamse Gouwbeker” bij de afdeling
“Dames” (20 november 1977). In de voorbije
twee laatste jaren slaagde Atlas er reeds in
deze begeerde trofee naar Tielt te halen, de
wisselbeker wordt definitief eigendom van
onze kring mits het onze drie turnsters lukt
ook nu de overwinning in de wacht te slepen.
Greta neemt barre en sprong voor haar
rekening, Marleen gaat haar kans op de balk en
in de vrije oefening. Caroline wordt op al deze
toestellen uitgespeeld en brengt haar diverse
oefeningen tot een goed einde, ook Marleen
en Greta turnen een mooie prestatie bij elkaar.
Het Atlastrio triomfeert en ja, de wisselbeker
verhuist definitief naar Tielt!
Net als bij de voorbije edities vinden de
jaarlijkse “Interclubwedstrijden” plaats in de
sporthal van Heule-Kortrijk (4 december 1977).
De wedstrijd staat open voor de afdelingen
juffers, knapen, dames en heren. Alleen bij
de heren is Atlas niet vertegenwoordigd.
De vrouwelijke afdelingen turnen balk,
barre, sprong en een vrije reeks, de knapen
kampen aan het rek, barre, sprong en dienen
eveneens een vrije reeks te brengen. Tijdens
het inoefenen aan de barre komt Greta Van
Keirsbulck spectaculair ten val, er wordt voor
een breuk gevreesd en Greta wordt door
de hulpdiensten (de dienst 900) naar het
ziekenhuis overgebracht. Daar worden, na een
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radiologisch onderzoek, echter geen letsels
vastgesteld en “bleekjes doch ongedeerd”
verschijnt Greta opnieuw in de sporthal.
Reeds van in de eerste proef, het rek, is
het duidelijk dat de Atlasknapen met kop en
schouder boven de tegenstand uitsteken,
qua samenstelling en moeilijkheid liggen hun
oefeningen op een hoger niveau. Ook aan de
andere toestellen brengen onze jongens het
er goed vanaf en halen het hoogste schavotje
(115,75/160 punten). De juffers acteren
uitstekend aan de ongelijke barre en de sprong,
op de balk wordt een stuk onzuiverder geturnd
dan we van deze afdeling gewend zijn. Na een
voortreffelijke vrije reeks (met strandbal!)
behalen de Atlasjuffers uiteindelijk toch de
zege (100,70/160 punten). Na puik geturnde
oefeningen wordt algemeen verwacht dat
ook onze afd. dames de overwinning in de
wacht zal slepen, doch daar beslist de jury
anders over. Met 92,45/120 punten strandt de
damesploeg op de 2de plaats met nauwelijks
0,16 punt minder dan “Germinal Gistel”.
Het jaarlijks Atlaskerstfeest gaat door op
maandag 26 december 1977. In de turnzaal van
het Textielhuis worden de “kleine jongens” en
“kleine meisjes” verwacht van 13u30 tot 16 u.,
de leden van 10 tot 15-jarige leeftijd komen er
aan hun trekken van 16 u. tot 18u30. Op het
programma staan gezelschapsspelen, dans,
wedstrijden, quiz, film en de kerstboompluk.
Er worden lekkere puddingkoeken met koffie
geserveerd. Het bestuur biedt alle aanwezige
leden een geschenkje aan, teneinde de kost
daarvan in te dijken wordt aan de deelnemers
een tussenkomst van 50 frank gevraagd
(met een maximum van 100 frank per gezin).
De leden wordt opgedragen zelf in een
kleine verrassing te voorzien om aldus de
kerstboompluk nog een stuk aangenamer te
maken.
De Stedelijke turnzaal van Izegem
is het decor van de “West-Vlaamse
Gouwkampioenschappen
Olympische
gymnastiek” (29 januari 1978). De organisatie
ligt in handen van de plaatselijke kring “De
Rode Ster”. Het deelnemersveld bestaat uit 14
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turners en 20 turnsters, Atlas participeert enkel
met vrouwelijke leden in dit kampioenschap
en die deelname gaat in Izegem helemaal niet
onopgemerkt voorbij. Met Sabine Wiebouw
(1ste) en Mia Roose (2de) drukt Atlas zijn
stempel op de strijd bij de miniemen. Ook
Sabine De Vriendt laat zich opmerken, een
Torhout’s trio bevolkt dan wel het volledige
podium, onze Sabine wordt knap 4de.
Ook bij de jongeren eindigen Dorine
Vanbiesbrouck (4de) en Dorine Maes (5de)
naast het schavotje, maar Atlasster Carine
Neyrinck wint dan weer de strijd bij de
turnsters 2de categorie. De West- Vlaamse
turngouw heeft redenen tot juichen, de
geboekte algemene vooruitgang binnen
het keurturnen is dermate overdonderend
dat West-Vlaanderen in geen geval meer
als een zwak broertje in deze discipline kan
beschouwd worden!
Halverwege maart 1978 verschijnen
Caroline Baekelandt, Marleen Paret en Luc
Vanbiesbrouck met nog tal van andere
kandidaat-turnleiders te Gent voor de centrale
examencommissie en een inspecteur van Bloso.
Na een 20 zondagen durende cursus m.b.t. de
“leidersleergang” is dit voor onze Atlassers het
moment van de waarheid: naast schriftelijke
tests leggen ze er vaardigheidsproeven af in
meerdere olympische disciplines, onderwijzen
ze basisscholing en demonstreren ze een
zelf samengestelde vrije reeks op muziek. De
theoretische en praktische kennis die Caroline,
Marleen en Luc vanuit Tielt van lesgever
Arsène Baekelandt meekregen werpt z’n
vruchten af, ze slagen allen voor het examen
van “Turnleider”, Caroline Baekelandt laat in
Gent een resultaat van niet minder dan 84 %
optekenen!
De jazz-dance-microbe heeft Arsène
Baekelandt nog helemaal in zijn greep.
Arsène zocht en vond een zevental kandidaat
jazz-dancers. Sinds enkele maanden traint
deze ploeg de moderne bewegingsvormen.
Meer kennis opdoen omtrent deze nieuwe
stroming binnen de gymnastiek is evenwel de
boodschap, met dat doel volgen de jazzers
een initiatiecursus op 31 maart, 1 april, 21 en

22 april, 5 en 6 mei 1978 te Gistel. Hoofdleider
Arsène heeft er zowaar een nieuwe afdeling
en… een pak werk bij.
Ter gelegenheid van de Tieltse 1-meifestiviteiten stapt turnkring Atlas op in
de daaraan gekoppelde stoet. Onder het
motto we gaan naar de bondsfeesten wordt
een openluchtdemonstratie gegeven in de
Ieperstraat (13 mei 1978), ondanks de frisse
temperatuur is Atlas er gedurende anderhalf
uur non-stop in de weer. Het programma
omvat in hoofdzaak de oefenstof die tijdens
de komende (Antwerpse) bondsfeesten zal
worden gebracht; de vrije- en tuigoefeningen,
synchroonturnen aan de ongelijke barre, balk,
paard met bogen en de sprongen.
Margot Baekelandt ’s selectie “kleine
meisjes” geeft tevens het beste van zichzelf
op de lange mat, het kan niet anders dat
uit die jonge lichting puike wedstijdturners
zullen groeien. Als toemaatje presenteert het
duo Marleen Heytens - Caroline Baekelandt
een door de toeschouwers erg gesmaakte
baloefening. Pas sinds enkele maanden is men
binnen Atlas gestart met het uitbouwen van
een jazz-dance-ploeg voor dames en heren.
Niettegenstaande het feit dat er nog flink moet
geschaafd worden aan de verworven techniek
en de ontwikkelde stijl, hield de nieuwbakken
jazzploeg er aan in de Ieperstraat hun eerste
optreden te verzorgen, goed voor een
waardige apotheose van de turndemonstratie.
Ter gelegenheid van een avondfeest in
openlucht zijn onze jazzers present te Brugge
(24.05.78) en dit als voorbereiding van het
eind deze week geplande optreden tijdens de
bondsfeesten. Samen met de globale WestVlaamse jazzploeg, die recent ook trainde
te Torhout, Bornem en Tielt, brengen ze het
nummer dat ze eerstdaags zullen vertonen voor
duizenden toeschouwers. Er wordt niet alleen
geïnvesteerd in personen, ook turnmateriaal
wordt geregeld aangekocht. Naast valmatten,
een plint en een trainingsbalk van drie meter
lengte, wordt een olympische balk van het
merk Reuther aangeschaft, een toestel dat
volledig beantwoordt aan de voorschriften
die door de internationale turnbond worden

11.03.1978 Tielt: N.a.v. het huwelijk van Marleen Heytens
met Luc Penninck troepen een pak Atlassers samen aan de
St. Pieterskerk. Gehurkt: Claudine Verhelst, Ria Roose, Carine
Vereecke, An Nuttinck, Dorine Vanbiesbrouck, Sonja Valcke,
Patricia Vandewalle, Nadine Devolder, Conny Vanthournout,
Martine Verhamme, Hilde Heytens, Anja Blancke, Christel
Demeulemeester. Staand 1ste rij: Jannick Vereecke, Ange
Baekelandt, Caroline Galle, Dorine Maes, Claudine Penninck,
Greta Van Keirsbulck, Nicole Van Raak, Marleen Paret, Caroline
Baekelandt, Chantal Heggerick, Chantal Blancke, Inge Dewitte.
Staand 2de rij: Erika Van Raak, Luc Van Biesbrouck, Marc Naert,
Jozef Van Biesbrouck, Gilbert Geerolf, Margot Baekelandt,
Arsène Baekelandt, Sabine De Vriendt (verdoken) en Marleen
Valcke (verdoken).

13.05.1978 Tielt. Namiddagdemonstratie in de Ieperstraat.
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13.05.1978 Tielt. Namiddagdemonstratie in de Ieperstraat
(vooraan links Caroline Baekelandt, rechts Patricia De Witte
13.05.1978 Tielt. Namiddagdemonstratie in de Ieperstraat.

13.05.1978 Tielt. Namiddagdemonstratie in de Ieperstraat.

gesteld. Dat nieuwe evenwichtstoestel is
alleen al goed voor een uitgave van 32.039
frank.
Atlas geeft trouw gehoor aan de oproep van
het nationale turnbond S.T.B. zich volledig in te
zetten voor de vierjaarlijkse bondsfeesten te
Antwerpen (27 en 28 mei 1978). Ingevolge de
klinkende overwinning van onze damesploeg
in het “kampioenschap afdelingsturnen” te
Vilvoorde van september ‘77 is deze equipe
door het federaal bestuur uitgenodigd om hun
nummer “klassikaal turnen aan de ongelijke
barre” te brengen tijdens het internationaal
turngala in de stedelijke feestzaal op de Meir
te Antwerpen, voorwaar een hele eer voor
turnkring Atlas. Op zaterdag 27 mei is Atlas
paraat voor het betwisten van de (nationale)
afdelingswedstrijden. Op de oefenterreinen
van voetbalclub Beerschot treden onze
afdelingen juffers en dames aan onder leiding
van hoofdtrainer Arsène Baekelandt, de afd.
knapen wordt aangevoerd door hun leider
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28.05.1978 Antwerpen, Beerschotstadion. De ‘algemene reeks’
wordt synchroon gebracht door duizenden gymnasten…

Lucien Baekelandt. Na de eerste proef (de
sprong) overtreffen de dames zowaar zichzelf
op de evenwichtsbalk. Deze proef kent een
uitstekend verloop, de moeilijkheidsgraad
en de samenstelling van de oefening steekt
boven deze van de concurrenten uit. Zelfs
de acrobatische elementen worden foutloos
uitgevoerd. Vol goede moed wordt de
bondsreeks (vlagoefening) aangevat, ook
hier zorgen de dames voor een vlot en
sierlijk vertoon. Een ereplaats wordt tot de
mogelijkheden geacht.
De knapen laten bij de sprongen enkele
steken vallen, wellicht spelen de zenuwen
hen parten. De vrije reeks, niet zo geliefd bij
onze belhamels…, wordt met overtuiging
gepresenteerd. Het paard-met-bogen zijn ze
helemaal de baas, leider Lucien ontvangt voor
de uitvoeringen op dat toestel zelfs felecitaties
vanwege de jury. Maken de Atlas-boys ook
een kans op een ereplaats?
De juffers werpen zich onmiddellijk op

Atlas leeft men op hoop. De terugreis naar
Tielt kan worden aangevat.

28.05.1978 Antwerpen, Beerschotstadion. De ‘algemene reeks’
wordt synchroon gebracht door duizenden gymnasten…

28.05.1978 Antwerpen, Beerschotstadion. Arsène Baekelandt
ontvangt een beker uit handen van toekomstig burgemeester
Bob Cools. Links deelt Louis Major eveneens trofeeën uit.

als kanshebbers voor het podium! De reeks
met strandballen wordt met de vereiste
sierlijkheid gedemonstreerd. Ook bij de
paardsprong presteert Atlas uitmuntend,
de sprongen worden beheerst en met ruime
vluchtelementen uitgevoerd. Daarna vatten
onze juffers het synchroonturnen aan de
ongelijke barre aan. Dit klassikaal nummer
(met drie tegelijk) is meteen onze troefkaart,
de Atlasmeisjes hebben immers reeds
herhaaldelijk bewezen aan dit toestel echt
wel hun mannetje te kunnen staan. Eventjes
dreigen de moeilijk verstelbare toestellen
nog roet in het eten te komen gooien doch
onze eigen kordate Atlas-toestelploeg weet
de toestand recht te zetten. Zowel het open aftreden als de barre-oefening verloopt
rimpelloos, alles gebeurt perfect op maat
van de muziek, de juffers werken synchroon,
geconcentreerd en beheerst hun bewegingen
af. De jury laat zich nadien ontvallen dat
geen enkele andere afdeling een dergelijk
vaardigheidspeil aan de dag had gelegd, bij

De volgende dag wordt om 8 u. verzamelen
geblazen in de turnzaal van het Textielhuis,
om 9u45 lossen twee bussen de groep
Atlassers aan het Beerschotstadium. Na de
algemene herhaling van het massafeest dat
’s namiddags z’n verloop zal kennen, zet
om 12 u. de indrukwekkende optocht van
duizenden gymnasten zich in beweging. Aan
de formidabele stoet van de massa turners
in kleurige uniformen, wuivende vlaggen
en daverende drumbands lijkt geen einde
te komen. Opgesplitst per provincie loopt
André Baekelandt voorop met de WestVlaamse gouwvlag, hij wordt geëscorteerd
door de andere leden van ons gouwbestuur
en bijgevolg ook door algemene leider Arsène
Baekelandt. In de koningsblauwe trainings
met witte streep blinkt turnkring Atlas uit
door het ordelijk marcheren, de verzorgde
uniforme kledij is daar vanzelfsprekend niet
vreemd aan.
Na afloop van dit overweldigd optreden
vinden de belegde broodjes en de
tomatensoep probleemloos hun weg naar de
hongerige magen. Na een uurtje verpozen in
de graskant wordt opnieuw de weg richting
Beerschotstadion ingeslagen, iedereen wordt
daar verwacht voor het massafeest. Om 15
u. doen de eerste turners hun intrede in het
Olympiastadion, zij zijn de kop van een stoet
van niet minder dan 10.000 fier opstappende
gymnasten, vaandeldragers en roffelende
drumbandleden. In de tribunes zorgt de
imposante groep bij de talrijke toeschouwers
voor een overweldigende indruk. Met dat
turnersdefilé wordt meteen ook een groet
gebracht aan het bondsvaandel van de S.T.B.
dat (omringd door een erewacht) pal in het
midden van het terrein staat opgesteld.
Bondsvoorzitter Jos Geuens dankt en
feliciteert gymnasten en medewerkers,
Minister Louis Major -tevens algemeen
voorzitter van het organisatiecomitéonderstreept nadrukkelijk de doelstellingen
van de 75-jarige Socialistische Turnbond. Het
massafeest wordt geopend door de senioren
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met een “oefening met stok”. Daarna volgt
een parade van de trommelkorpsen, liefst
600 tamboers zorgen voor een zowel letterlijk
als figuurlijk overdonderend schouwspel.
Het grastapijt wordt vervolgens overspoeld
met een grote groep kinderen die met hun
speelse bondsoefening een prachtig schilderij
vormen en daarvoor een stormachtig applaus
oogsten. Juffers en dames brengen zwierige
volksdansen, ook de knapenreeks (met o.a.
onze jongens) verloopt echt naar wens. Voor
de “reeks met strandbal” vult een massaal
aantal juffertjes de arena, met de Atlasjuffers
in de voorste rijen leveren ze een prachtig en
kleurrijk spektakel af. Jazz-gymnastiek (met
inmiddels elf Atlas-uitvoerders in hun rangen)
krijgt eveneens z’n plaats in dit massafeest.
Het applaus is nog niet uit de lucht als een
gedisciplineerde groep dames-huismoeders
de aandacht opeist en aantoont dat lepel
en bakvorm er niet alleen zijn om taarten
te bakken. De dynamische (en moeilijke!)
reeks van de heren-turners wordt gebracht
en ook dat spektakel geniet heel wat bijval.
Aansluitend hierop brengen de kleine meisjes
een leuke volksdans en vervolgens krijgt het
enthousiaste publiek alweer een pittig tafereel
geserveerd: de vlagoefening van de dames.
Ook bij dat onderdeel staan Atlasturnsters in
de voorste gelederen, de zee van duizenden
vlaggen overspoelt de diepgroene grasmat als
een rood-witte golf. Dat kleurrijk schouwspel
slaat erg aan bij de toeschouwers, het wordt
één van de meest gewaardeerde uitvoeringen.
Dan zorgen de turners nog voor een brok
sensatie met sprongen op de lange mat
en over de Zweedse tafel, dat optreden
luidt meteen de overweldigende slotfase
van het massaspektakel in: de algemene
reeks. Het terrein is zowaar te klein als
duizenden gymnasten synchroon de binnen
de clubs aangeleerde “algemene reeks”
demonstreren! De massaoptredens zijn dan
wel achter de rug, onder deze Antwerpse
bondsfeesten kan nog geen streep worden
getrokken. Immers, de bekendmaking van
de resultaten van de afdelingswedstrijden
komt er aan en tijdens deze proclamatie kan
Atlas liefst twee keer victorie kraaien! Zowel
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onze afdeling “dames” (145,67/150 punten)
als deze van de “juffers” (145,17/150 punten)
behalen een eerste plaats en dat is een
onverhoopt succes. Niettegenstaande de
geleverde puike prestaties dient onze afdeling
“knapen” zich tevreden te stellen met een
zevende plaats, met nog geen twee punten
minder dan de overwinnaars. Onze algemene
leider is duidelijk in zijn nopjes, de vreugde in
het Atlaskamp kent geen grenzen als Arsène
Baekelandt tot tweemaal toe de begeerde
trofee uit handen van Minister Louis Major
in ontvangst mag nemen. Atlas is twee titels
van “Bondskampioen” rijker! Indrukwekkend
allemaal en na de proclamatie galmt uit de
vele kelen het afscheidslied:
Hier staan tot afscheid weer de broers
in ’t rond bijeengeschaard
en deze vrome dagen
blijven diep in ’t hart bewaard
Ik zeg u geen vaarwel, mijn broer,
dra zien w’elkander weer
Zodra de lente komt in ’t land,
zien wij elkander weer.
De Antwerpse bondsfeesten zitten er op,
in triomftocht trekken onze gymnasten naar
de bussen, de mondvoorraad wordt nog even
aangesproken, de terugreis aangevat en om
20u30 belandt turnkring Atlas opnieuw in de
Europastad.
In het “Rijkssportcentrum Julien Staelens”
te Brugge staat de “West-Vlaamse Provinciale
Brevetdag” op het programma (24 juni
1978). Met het “1ste en 2de voorbereidend
brevet”, “het bronzen, zilveren en gouden
turnbrevet”, “het bronzen, zilveren en gouden
keurturnbrevet” kunnen de gymnasten hun
kans gaan in de opgelegde oefeningen die
verbonden zijn aan deze serie uiteenlopende
getuigschriften. De Atlasleden worden
opgeroepen niet te hoog te mikken en aldus
niet te vlug voor zilver of goud te gaan, er
worden immers zeer hoge eisen gesteld qua
beheersing van de onderdelen. Voor deze
brevetdag stelde Arsène Baekelandt een 31
pagina’s tellende brochure samen waarin niet
minder dan 80 geïllustreerde oefenreeksen
in
klimmende
moeilijkheidsgraad
zijn

opgenomen. Aan de realisatie van dit enorme
werk offert Arsène ook de laatste week van
z’n verlof op. Uiteindelijk zijn enkel de kringen
van Gistel, Brugge, Kortrijk en Torhout van de
partij op deze brevetdag.
De 20ste uitgave van de Europafeesten kent
haar verloop op 8, 9 en 10 juli 1978. Traditioneel
verzorgt Atlas de vlaggenhijsing op de
marktplaats en staat onze kring tevens in voor
het aanbrengen van de brandende toorts,
dit laatste met het oogmerk de Europavlam
te ontsteken. Nog ter gelegenheid van de
opening van de Europafeesten neemt onze
kring diezelfde avond op het Hulstplein een
optreden voor zijn rekening dat bestaat uit de
volgende ingrediënten: synchroonturnen aan
de ongelijke barre, paardsprongen, oefening
met strandballen, keurploeg kleine meisjes op
de lange mat en een jazz-dance-uitvoering. Het

10.07.1978 Tielt, Europastoet. André Baekelandt, Noël Callens,
Lucien Baekelandt en Gilbert Geerolf maken zich op om in de
groep ‘Lanceloot van Denemarken’ mee op te stappen.

10.07.1978 Tielt. Atlas in de Europastoet. De narrengroep
bij de opstelling in de Felix D’Hoopstraat (onderdeel v.d. act
‘Lanceloot van Denemarken’)..

10.07.1978 Tielt. De buitelende (Atlas)narren in actie (Sint
Janstraat).

is een kille avond, de gladheid van het grasperk
levert zelfs enig gevaar op bij de uitvoering
van de sprongen. De demonstratie slaagt
echter volledig, er wordt voor onze meisjes en
jongens uitbundig geapplaudiseerd.
Voor de praalstoet van 10 juli wordt Atlas
geacht een narrengroep te leveren bestaande
uit volwassen figuranten. Met turnsters
en turners wordt een act ingeoefend, de
Atlassers zullen worden ingeschakeld in
een historisch verhaal rond Lanceloot van
Denemarken dat door het Vlaams Tienerballet
wordt uitgebeeld. Pas een tweetal dagen voor
het verloop van de Europastoet blijkt dat er
voor onze deelnemers enkel narrenpakken
voor 10- tot 14-jarigen beschikbaar zijn. In een
hels tempo worden de gewenste ‘kleinere’
figuranten bij elkaar gezocht. Met het opde-handen-lopen en de gebrachte radslagen
oogsten onze kunstenmakers veel succes bij de
toeschouwers. Dat welslagen straalt echter zo
goed als volledig af op het Vlaams Tienerballet
gezien noch in het programmaboekje, noch
op het schildje dat de groep voorafgaat, enige
melding wordt gemaakt van de Atlasdeelname.
De boog moet niet altijd gespannen zijn,
Atlas organiseert een fietstocht naar de
Stockmanshoeve te Sijsele (24 juli 1978). Met
de trip naar deze locatie, bekend door de
reclamespots op de radio(piraten)zender Mi
Amigo, hoopt het bestuur een flink aantal
deelnemers aan de start te krijgen. De opkomst
is echter meer dan ondermaats, naast de
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bestuursleden komt slechts één deelnemer
opdagen (Rudy Paret). De zon is van de partij
en om 9 uur wordt de tocht richting Sijsele
aangevat. Via omwegen is men anderhalf uur
later reeds ter plaatse. Op de recreatiehoeve
met z’n vijvers, z’n grote verzameling vogels
en tal van hofdieren, wordt de tijd verdreven
met wandelen.
De organisatoren van de “Kloeffeesten”
zetten een kampioenschap “fietsen op
rollen” op poten (29 juli 1978). De wedstrijd
staat open voor alle verenigingen van Groot
Tielt. Arsène Baekelandt schrijft Atlas in voor
deelname maar gezien de vakantieperiode
heeft hij de grootste moeite om aan de vereiste
tienkoppige ploeg te raken. Uiteindelijk
slaagt hij daar toch in en met Danny Paret,
Luc Penninck, Rudy Penninck, Carlos De
Deurwaerder, José Lassuy, John Vermeulen,
Stefaan en Dominique Vermeulen, Marc Naert,
Luc Van Poucke en reserve André Baekelandt
verschijnt hij aan de start. Het worden
spannende races, net als de deelnemers van
de elf andere ploegen geven ook onze renners
het beste van zichzelf. Na de diverse slopende
wedstrijden wordt de Atlasploeg uiteindelijk
zesde. De dorst wordt gelest tot in de late
uurtjes.
De volgende Atlasuitstap leidt naar
het “Provinciaal domein Puyenbroeck”
te Wachtebeke (12 augustus 1978). De
deelnemingsprijs wordt zeer laag gehouden
en met de 55 inschrijvers kan één bus worden
gevuld. Wachtebeke ligt niet zover af, door
het Gentse stadscentrum te doorkruisen
wordt bewust een ommetje gemaakt. De
buschauffeur verschaft er enige toeristische
uitleg en via de Gentse zeehaven wordt
Wachtebeke bereikt. De slogan we reizen
om te leren wordt tijdens de heenreis alle
eer aangedaan! Het ontspanningsoord
Puyenbroeck op het 400 ha. groot domein
met z’n vaak ongerepte natuur heeft onze
Atlassers heel wat te bieden. Er is voor elk
wat wils: een wandelpark met speeltuin, een
verkeerspark, de vijver met roeibootjes en
waterfietsen, vijvers met fonteinen, dierenpark
en het prachtig openluchtzwembad. De zon
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29.07.1978 Kloeffeesten Tielt: De Atlasdeelnemers met
achteraan Rudi Penninck, Arsène Baekelandt, Luc Penninck,
Marc Naert, André Baekelandt, Carlos De Deurwaerder en
vooraan Luc Vanpoucke, Stefaan Vermeulen, José Lassuy,
Dominique Vermeulen, Johan Vermeulen en Danny Paret.

is in een beste dag en uiteraard genieten de
bootjes en waterfietsen flink wat aandacht
van de Tieltse bezoekers. Om 18u30 wordt
de terugreis aangevat, via het “begoniadorp”
Lochristie belandt de buslading één uur later
aan het Textielhuis.
Voor heel wat kijklustigen demonstreert
Turnkring Atlas tijdens het feest van de
Tieltse wijk “De Dertig Zilverlingen” (20
augustus 1978). Op het programma staat
de vlagoefening van de afdeling “dames”,
ongelijke barre met zowel individuele als
synchrone uitvoeringen, trampoline knapen,
lange-mat juffers en dames, een individuele
knotsoefening en barre voor heren.
Bij de start van het turnseizoen 1978-1979
wordt de leden bericht dat voortaan enkel
het blauwe trainingspak als uitgaanskledij in
aanmerking komt (reeds 95 % van de leden is
ervan in bezit). De rode blouse heeft afgedaan
voor dit doel, de leden kunnen dit vestje
uiteraard nog gebruiken als vrijetijdskleding. Er
wordt tevens een kringkenteken ontworpen
en ingevoerd: een rond insigne met rood
Atlasfiguur op een witte achtergrond. De
maillots en singlets dienen bij het economaat
ingeleverd te worden, de kentekens zullen er
op de juiste plaats worden bevestigd.
Tijdens een leden- en ouderbijeenkomst
(14 oktober 1978) worden diploma’s

14.10.1978 Turnzaal Textielhuis: de leden-jaarvergadering van
turnkring Atlas wordt voorgezeten door het Atlasbestuur met
Joan De Meulenaere, Marc Naert, Lucien Baekelandt, Gilbert
Geerolf, Gilbert Debie, Tieltse B.S.P.-voorman Marcel Linclau
en, uiterst rechts, lesgever Luc Van Biesbrouck. De B.S.P.-vlag is
prominent aanwezig…

14.10.1978 Turnzaal Textielhuis, de leden-jaarvergadering:
voorzitter Noël Callens op het spreekgestoelte.

14.10.1978 Turnzaal Textielhuis, de leden-jaarvergadering:
algemeen leider Arsène Baekelandt spreekt de aanwezigen toe.
14.10.1978 Turnzaal Textielhuis, de leden-jaarvergadering met
uiterst links materiaalmeester André Debie en Eric Verhamme.
Rechts Marleen Heytens, Hugo Martens, Patrick Penninck, Luc
Van Biesbrouck, Marcel Linclau, Gilbert Debie….

14.10.1978 Turnzaal Textielhuis, de leden-jaarvergadering met
(v.l.n.r.) materiaalmeester André Debie, Eric Verhamme, Joan
De Meulenaere, Marc Naert en Lucien Baekelandt.

14.10.1978 Turnzaal Textielhuis, de leden-jaarvergadering:
secretaris Hugo Martens neemt eveneens het woord.

14.10.1978 Turnzaal Textielhuis, de leden-jaarvergadering:
een gedeeltelijk zicht op de zaal met de prominent aanwezige
B.S.P.-vlag.

14.10.1978 Turnzaal Textielhuis, de leden-jaarvergadering:
kersvers gediplomeerd turnleider Luc van Biesbrouck ontvangst
een presentje uit handen van voorzitter Noël Callens.
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In de “Bekerwedstrijd” te Torhout (22
oktober 1978) leggen onze miniemenploegen
in de algemene rangschikking beslag op
zowel de 1ste als de 2de plaats (Ann Roose
& Sandy Maertens eindigen 1ste, het duo
Annick Bardoel - Veerle Baekelandt wordt 2de
). Mia Roose en Nicole Van Raak vormen de
Atlasploeg bij de “juniores B”, zij slagen er in
de 2de plaats te bemachtigen.
In de “Interclubwedstrijden” te Kortrijk
(3 december 1978) turnen de Atlasjuffers en
dames dezelfde onderdelen: een gezamelijke
vrije reeks, de ongelijke barre, balk en de
paardsprong. Na afloop van deze confrontatie
zijn de zegebloemen voor onze dames- en
juffersploeg.
26.12.1978 Het Atlas-kinderkerstfeest krijgt veel bijval (in de
feest- en turnzaal v.h. Textielhuis).

26.12.1978 Het Atlas-kinderkerstfeest krijgt veel bijval (in de
feest- en turnzaal v.h. Textielhuis).

uitgereikt aan de deelnemers van de verlopen
Antwerpse bondsfeesten. De leden van de
juffers, dames- en knapenafdeling die op deze
wedstrijden prachtige resultaten boekten,
worden in de turnzaal van het Textielhuis
bijzonder in het zonnetje gezet. Voorzitter
Noël Callens geeft tevens een historisch
overzicht van de 22-jarige kring en stelt ook
het trainerskader en bestuursleden voor. Ook
algemeen leider Arsène Baekelandt voert
het woord op deze bijeenkomst, hij geeft de
aanwezigen een beknopt activiteitenverslag
en ook zijn belichting van de kringwerking
krijgt een luisterend oor bij de genodigden.
De samenkomst wordt afgerond met een
receptie.
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Een turndemonstratie van een Chinese
turnploeg te Oostende wordt bijgewoond in
groep, onze Atlassers zijn er getuige van een
fantastisch schouwspel (4 december 1978).
De turnwedstrijd tussen de Franse club
“La Madeleine” en de “Rode Ster Izegem”
is een echte publiekstrekker (9 december
1978). Voor deze Internationale ontmoeting
tussen de Franse kampioenenclub en onze
toonaangevende Izegemse gouwgenoot
zijn vele Atlassers bereid 50 frank inkomgeld
neer te tellen, in de stedelijke turnzaal te
Izegem volgen zij met z’n allen aandachtig
het hoogstaand wedstrijdgebeuren waarin
Frankrijk’s beste internationale gymnasten
present tekenen.
Op dinsdag 26 december kunnen de
Atlasjongeren weer aanschuiven voor
het jaarlijkse kerstfeest. Met de vaste
bestanddelen
als
gezelschapsspelen,
wedstrijden, koffietafel en de kerstboompluk
is de namiddag goed gevuld.

DEEL V: 1979 - 1980
In het “gouwkampioenschap” te Izegem
(14 januari 1979) trekt turnkring Atlas hard
van leer. Bij de miniemen (de min-10-jarigen)
worden zowaar de eerste vier plaatsen
ingepalmd: Ann Roose, Veerle Baekelandt,
Sandy Maertens en Annick Bardoel beëindigen
in die rangvolgorde hun kampioenschap! Bij de
junioren (de min-12-jarigen) mag Atlasser Mia
Roose op het hoogste trapje, onze Nicole Van
Raak wordt 2de. Na de kamp bij de “turnsters
1ste categorie” blijkt Caroline Baekelandt de
sterkste. Ook met Carine Neyrinck wordt een
overwinning geboekt, dat gebeurt weliswaar
bij de “turnsters 2de categorie” en bij die
laatste mag Marleen Paret met de behaalde
3de plaats mee op het schavotje.
Urenlange voorbereiding en stevig
sleurwerk met matten gingen het optreden
vooraf dat in de Europahal wordt gebracht ter
gelegenheid van een “Volksavond” (10 februari
1979). Door de deskundige leiding van Arsène
Baekelandt en de uitstekende vertolking van
onze meisjes-, juffers- en damesafdeling wordt
de voorstelling een enorm succes.
Als opening van de show wordt op
gepaste muziek de Atlasvlag ontrold, menige
turnvriend in de zaal voelt op dat ogenblik
een innerlijke gloed van trots. De brugstanden
van de ‘kleine meisjes’ leiden de diverse
uitvoeringen in, nadien krijgen de stilgeworden
toeschouwers zonder enige verpozing
gesynchroniseerde lange-matoefeningen en
sprongen voorgeschoteld. Ophefmakend
is zeker de “handstand-overslag” van
Caroline Baekelandt, wegens een opgelopen
kwetsuur zowaar uitgevoerd op één hand.
Als apotheose van het nauwelijks 10-minuten
durend optreden verschijnt de volledige
demonstratiegroep ten tonele en showt er
ter plekke een veelvoud aan gymnastische
standen. Het publiek is enthousiast, de reacties
zijn overweldigend.
Niet lang daarna ontvangt algemeen leider
Arsène Baekelandt een schrijven in zijn bus
met de volgende bewoordingen:

Mijnheer,

De volksavond van 10 februari 1979 is
uitgegroeid tot een waarachtig succes. Dit
vooral dankzij Uw medewerking en hulp. Bij
deze willen wij U, Uw bestuur en Uw leden zeer
hartelijk danken voor al hetgeen U presteerde
deze avond. De reacties van het publiek
zijn eenparig lovend. Tielt heeft andermaal
bewezen dat het iets aandurft en kan. Met
herhaalde dank voor Uw inzet verblijven wij
intussen met de meeste hoogachting.
Daniel Van der Meulen (Burgemeester),
Alfons Vermeersch ( secretaris VVV), Jozef
Tack (Stadssecretaris).
De S.T.B. organiseert hun” Nationaal
kampioenschap” te Vilvoorde (11 februari
1979), de plaatselijke kring “Strijd en Vreugde”
is gastheer van dit gebeuren. Als afgevaardigde
van de West-Vlaamse turngouw werd ook
de “min-12-jarige” Atlasser Mia Roose
geselecteerd, zij laat in Vilvoorde een prachtige
10de plaats in de eindstand optekenen.
In een wedstrijd “minitrampolinespringen”
(8 april 1979) zorgen Sabine De Vriendt en
Caroline Baekelandt voor de ereplaatsen. Ze
laten er respectievelijk een 3de en een 2de
plaats optekenen, Sabine doet dat bij de “min14-jarigen”, Caroline bij de “plus-14-jarigen”.
Renaat Verkest is onze afgevaardigde bij de
plus-14-jarige jongens, zijn sprongen zijn goed
voor de 12de plaats in de eindrangschikking.
Voorafgaand aan de Tieltse carnavalstoet
houdt Atlas opnieuw een feestje met
verkiezing van een eigen Atlasprins en -prinses
(17 maart 1979). In het Tieltse centrum wordt
daarna opgestapt in de carnavalstoet.
Het Atlasturnbal geniet ruime belangstelling,
we schrijven 21 april 1979. Op 1 mei wordt
achter het Atlasvaandel mee opgestapt in de
Tieltse 1-mei-optocht, voor het eerst gebeurt
dit in het nieuwe (blauwkleurig met witte
streep op mouw en broek) trainingspak.
Tijdens de gouwfeesten te Gent (12 en 13
mei 1979) trekken onze afdelingen ‘juffers’ en
‘dames’ in de afdelingswedstrijden het laken
volledig naar zich toe, de juffers (140,56/150
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de bankoefening onder het motto “spel
en beweging” van de ‘kleine meisjes’, de
vlagoefening van de ‘dames’, de oefening op
de gekruiste lange mat van ‘juffers’ en ‘dames’,
het “touwtrekken jongens”, een baloefening
en het synchroonturnen aan de barre door
de ‘dames’ en het door onze beste springers
gebracht nummer ‘trampolinespringen’, heeft
Atlas een flink aandeel in het programma van
deze festiviteiten.

Aankondiging.

punten) en ook de dames (191,10/200 punten)
zegevieren er onder het toeziend oog van
een massa toeschouwers. Na de wedstrijden
wordt zonder dralen koers gezet richting Tielt,
onze gymnasten worden datzelfde etmaal nog
verwacht te Gistel. Tijdens het namiddagfeest
van de volgende dag nadien zijn onze dames in
de weer met een vlagoefening. De Atlasjuffers
en -dames demonstreren synchroonturnen
aan de ongelijke barre en samen met de
Oostendse dansers verzorgt de Atlas-jazzploeg
er een optreden.
Op 12 mei 1979 viert de kring “Germinal
Gistel” hun 20-jarig jubileum met een gymshow.
Bij die gelegenheid demonstreert turnkring
Atlas aldaar ’s avonds een jazzoefening en
dit opnieuw samen met de collega’s van “De
Keygnaert Oostende”. De afdeling ‘dames’
brengt er tevens synchroonturnen aan de
ongelijke barre.
Naar aanleiding van de “Reuzenfeesten”
in de Ieperstraat (2 juni 1979) ontplooit Atlas
er nogal wat activiteiten. Inderdaad, met
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Op het einde van het turnseizoen 1978-1979,
eind juni 1979 dus, troepen er donkere wolken
samen boven het Atlasbestuur. Wegens
persoonlijke redenen zet voormalig secretaris
en huidig verslagschrijver Lionel Bardoel een
streep onder zijn bestuursfunctie, als klap
op de vuurpijl wordt turnkring Atlas ook
geconfronteerd met het ontslag van voorzitter
Noël Callens. Ingevolge een reorganisatie van
de binnen het Textielhuis gevestigde openbare
uitleenbibliotheek “Volksontwikkeling” (Noël
fungeert er als secretaris-bibliothecaris),
dient Noël Callens wegens tijdsgebrek willens
nillens een einde te stellen aan het mandaat
van voorzitter van turnkring Atlas. Bij het

Noël Callens
anno 1964. Tot
1979 bleef deze
harde werker en
uitstekende kracht
het voorzitterschap
bij turnkring Atlas
uitoefenen.

Atlasbestuur komt dit vertrek zeer hard aan,
voorzitter Noël Callens is immers een gedreven
persoon, een man die gedurende vijftien jaar
de onvermoeibare motor is geweest van onze
Tieltse gymnastiekvereniging. Noël wordt
algemeen geprezen om zijn organisatietalent,
zijn energiek beleid en zijn enorme inzet.
Typerend hieromtrent is een uitlating van
algemeen leider Arsène Baekelandt, zelf een
werkbeest, omtrent de verdiensten van de
ontslagnemende Atlasvoorzitter: Zonder Noël
had ik er het bijltje reeds lang bij neergelegd.
Die uitspraak, hij dateert van één jaar voordien,
spreekt uiteraard boekdelen.
Wegens zijn hoge leeftijd geeft André Debie,
materiaalmeester sinds het ontstaan van
turnkring Atlas, de fakkel over aan zijn zoon
Gilbert. Samen met Marc Naert zal Gilbert Debie
voortaan optreden als materiaalbeheerder en
zaalverantwoordelijke. Anderzijds verdwijnen
Eric Verhamme en Carlos Dedeurwaerder
geruisloos uit het bestuur.
Het Atlasbestuur beleeft woelige tijden,
zoveel is zeker, tussen de donkere wolken
duikt er evenwel een lichtpunt op. Hugo
Martens, die wegens beroepsredenen Atlas
in 1960 diende te verlaten, kan zijn militaire
loopbaan nu verder in België uitbouwen. In
september ’79 neemt hij prompt de functie
van Atlassecretaris op. Hij wordt tevens onze
vertegenwoordiger in de Tieltse sportraad
en woont bijgevolg op regelmatige basis
de vergaderingen van deze Stedelijke raad
bij. Als gediplomeerd “voorturner” beschikt
Hugo over een gedegen gymnastiekkennis
en dankzij die bagage kan hij ook aan de
slag als trainer. Van zijn oversten krijgt Hugo
Martens de toelating iedere dinsdag zijn
dienst vroeger te verlaten, dat stelt hem in
staat de trainingen van de afdeling “knapen”
te leiden. Het is natuurlijk geen toeval dat
Hugo’s kinderen (Nancy, Nathalie en Franky)
omstreeks datzelfde ogenblik bij turnkring
Atlas aansluiten.
In het Gildhof hadden er recent ingrijpende
verbouwingen plaats, de trampolinespringers
kunnen voortaan niet meer terecht in deze

accommodatie. Tevens wordt er grotendeels
afstand gedaan van het gebruik van de
turnzaal van het Koninklijk Atheneum in de
Gruuthusestraat, dit omwille van het feit dat
voor het overgrote deel van de turners deze
locatie te ver van de woonplaats is hetgeen
vooral in de winterperiode een nadelige
invloed heeft op de aanwezigheden in de
turnzaal. Enkel het jazz-dance-onderricht
zal (maandags) nog plaatsgrijpen in het
turnzaaltje van deze school.
Gedurende enkele maanden worden
“werkdagen” ingevoerd, op die tijdstippen
wordt
het
volledig
bestuurskader
opgevorderd om herstellingen aan het
materiaal uit te voeren en andere karweien
op te knappen. Gilbert Debie en Marc Naert
fabriceren een trofeeënkast, die neemt de
ganse breedte van de turnzaal in beslag. De
grote schoolvakantie staat voor de deur, toch
blijven de afdelingen jazz, juffers, dames en
ook de keurgroepen niet volledig verstoken
van turnonderricht, hoofdleider Arsène wenst
immers de achteruitgang, die gepaard gaat
met een lange periode van inactiviteit, tot een
minimum te beperken.
Voor de opening van de Europafeesten (7
juli 1979) is Atlas ook in het getouw. Het is
vrijdagavond, niet alleen de vlaggenhijsing op
de Markt neemt onze kring voor z’n rekening,
op het Generaal Mackzekplein demonstreren
juffers, dames en enkele heren een flinke partij
trampolinespringen. De juffers en de ‘kleine
meisjes’ brengen lange-matturnen. Op zondag
is Atlas weer paraat in de praalstoet, naast
een narren- en een circusgroep met clowns,
gewichtheffers en acrobaten allerhande
vertolken onze leden de act van het monster
van Lochness. In tegenstelling tot vorig jaar
staat Atlas nu wel in het programmaboekje
vermeld. Gehuld in narrenkledij brengen
juffers, dames en ‘kleine meisjes’ radslagen
en nummertjes op-de-handen-lopen. Hun
uithoudingsvermogen wordt echt op de proef
gesteld, ook de handpalmen worden gepijnigd
door het zeer warme asfalt. Onze drakenploeg
is met het “monster van Lochness” op de
baan, de dragers hebben het niet onder de
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markt, onder het meegesjouwde beest is het
immers bloedheet. Met een krachtpatser,
een gewichthebber, een muzikale clown,
acrobaten en clowns wordt de circusact een
attractie op zich, met hun zelf opgebouwde
humoristische act brengen ze de toeschouwers
aan het schaterlachen.
De wandeltocht “Poelbergroute” geniet
weinig belangstelling (18 augustus 1979)
vanwege de Atlasleden, met vier bestuursleden,
evenveel leden van de afd. ‘kleine meisjes’
en één jongen wordt de wandeling naar de
Poelberg ondernomen. Blijkbaar hebben
velen zich laten afschrikken door de zwaar
bewolkte hemel, die dag valt er echter geen
regendruppel uit de lucht. Rita Warnez zorgt
dat de lege magen van de deelnemers met
boterkoeken en chocolademelk kunnen
worden gevuld, daarna wordt het tweede
gedeelte van het goed uitgestippeld parcours
afgestapt.
Voor de reis naar Bellewaerde en Dadizele
worden een 40-tal inschrijvingen genoteerd
(28 augustus 1979), de betrokkenen genieten
echt wel van de aangename uitstap. In
Bellewaerde-park wordt tot 14 u. verbleven,
het domein heeft immers heel wat in petto.
Ook de motorliefhebbers kunnen er hun
hartje ophalen, die dag is het pretpark immers
de bestemming van de “Jumbo-Run”: 300
zware motoren die gehandicapten ter plaatse
brengen voor een mooi dagje-uit. ’s Namiddags
wordt doorgereisd naar het speelpark van
Dadizele, er wordt duchtig gebruik gemaakt
van de speeltuigen, sommigen houden er zelfs
schaafwonden aan over. Voor de kringkas
vertegenwoordigt deze dagtrip wel een
aardige kost.

We hebben handen te kort bloklettert Hugo
Martens in het augustusnummer van Kontakt.
De oproep voor medewerking richt zich tot
personen die bereid zijn de handen uit de
mouwen te steken bij diverse opdrachten,
zelfs voor het vervullen van administratieve
taken worden medewerkers gezocht. Wie
wenst mee te helpen aan de verdere bloei
van de kring wordt geacht zich bij Arsène
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28.08.1979 Atlasuitstap naar Dadizele: Atlassers tijdens een
dolle run op de loopbrug van het plaatselijk pretpark. Ook
Gilbert Geerolf (vooraan) perst er een sprintje uit.

01.09.1979 De Atlasfietstocht brengt de deelnemers tot aan het
kasteel van Poeke.

30.09.1979 Hoboken. De Atlasdelegatie voor de
bondskampioenschappen ‘Afdelingsturnen’. Staand Arsène
Baekelandt, Sabine De Vriendt, Christelle De Meulemeester,
Dorine Maes, Patricia De Witte, Margot Baekelandt, Greta Van
Keirsbulck, Caroline Baekelandt, André Baekelandt, Marianne
De Vlaeminck en Luc Penninck. Vooraan Geert Verkeyn,
Marleen Paret en Marleen Heytens en de 8 maanden oude
Caroline Penninck.

Baekelandt aan te melden.
De fiettocht, met o.a. een bezoek aan het
radiostation “De Torens” te Ruiselede, wordt
verreden op 1 september 1979, om 9u30 wordt
er gestart aan het Textielhuis. Gilbert Geerolf,
Gilbert Debie en Marc Naert stippelden
enkele dagen voordien het parcours van
zo’n 40 km. uit en dat leidt de 25 deelnemers
langs landelijke wegen. Tijdens de voorziene
middaghalte wordt de meegebrachte
mondvoorraad aangesproken, het wordt een
veilige tocht vol afwisseling en iedereen is vol
lof over deze zowel leerrijke- als aangename
uitstap die omstreeks 16u. de deelnemers
opnieuw tot aan het Textielhuis brengt.
Begin september ’79, een nieuw turnseizoen
staat voor de deur, wordt hoofdtrainer Arsène
Baekelandt geconfronteerd met immense
kopzorgen, er duiken tal van problemen
op met betrekking tot de invulling van zijn
leiderskader. Immers, omwille van zijn drukke
bezigheden op politiek vlak, ziet André
Baekelandt zich verplicht zijn taak als lesgever
volledig stop te zetten. Ook al wegens een
gebrek aan vrije tijd beperkt Gilbert Geerolf

zijn trainerschap voortaan tot anderhalf
uur lesgeven per week. Wegens het volgen
van een intensieve cursus “boekhouding”
ziet lesgever Lucien Baekelandt zich ook
genoodzaakt zijn trainersactiviteiten tot nul
te herleiden. Een andere gediplomeerde
turnleider, Luc Vanbiesbrouck, start een
loopbaan als beroepsmilitair en zal uit de
Atlasgelederen verdwijnen.
En nog is alle narigheid niet achter de rug, ook
Marleen Heytens dient haar trainerschap in te
perken, dit ingevolge haar zwangerschap. Sinds
enkele maanden assisteerde Marc Naert in de
lessen van de afd. ‘kleine jongens’, ingevolge
de geboorte van een tweede kind dient hij zijn
pas gestarte loopbaan als onderrichter stop
te zetten. Dit alles illustreert overduidelijk hoe
Atlas onderhevig is aan omstandigheden van
familiale- of professionele aard. En Arsène
Baekelandt? Hij incasseert.
Bij de start van het turnseizoen 1979 ziet de
regeling van de wekelijkse oefenstonden er uit
als volgt, jazz-dansen gebeurt in de R.M.S., alle
andere trainingen vinden plaats in de turnzaal
van het Textielhuis.

Dag

Uren

Afdeling

Trainer

Maandag

19u00 – 20u30

Jazz

Arsène Baekelandt

Dinsdag

18u00 – 19u30

Knapen

Hugo Martens & Patrick Baekelandt

Woensdag

17u30 – 19u00

Juffers

Arsène Baekelandt, Marleen Heytens &

Juffers-keurploeg A

Margot Baekelandt

19u00 – 20u30

Dames

Arsène Baekelandt

18u00 – 19u30

Knapen

Arsène Baekelandt & Gilbert Debie

19u45 – 21u45

Heren

Arsène Baekelandt

Vrijdag

17u00 – 19u00

Keurploeg A & B

Margot Baekelandt & Caroline Baekelandt

Zaterdag

09u15 – 10u30

Kleine jongens

Arsène Baekelandt & Gilbert Geerolf

Kleine meisjes

Arsène Baekelandt,

Meisjes & keurploeg B

Marleen Paret & Caroline Baekelandt

Donderdag

10u30 – 11u45

Zondag

Arsène Baekelandt, Margot Baekelandt &

13u30 – 15u15

Juffers & keurploeg A

15u15 – 17u15

Dames

Arsène Baekelandt

10u00 – 11u45

Vrij turnen + keurploeg A

Arsène Baekelandt & Margot Baekelandt

10u00 – 11u00

Trampoline meisjes

Renaat Verkest

11u00 – 12u00

Trampoline meisjes

Renaat Verkest

Marleen Heytens
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Ter gelegenheid van de “Cactusprijs” (Tielt,
zaal Movy, 21 september 1979) richt de Gazette
van Tielt een quiz in waarin de vier Tieltse
deelgemeenten het tegen elkaar opnemen.
André Baekelandt en Marc Naert zijn de
vertegenwoordigers voor Tielt. Turnking Atlas
wordt er voorgesteld door middel van een
lange-matoefening van de “keurploeg meisjes
A”, die demonstratie heeft plaats onder de
leiding van Margot Baekelandt. André en Marc
stelen er de show, door al die pret zakken
evenwel de prestaties in de quiz naar een een
dieptepunt, onze twee Atlassers eindigen
achteraan het deelnemersveld.

(sprong, barre en balk) hebben ze een
voorsprong van nauwelijks 0,25 punten. Op de
lange-mat weerstaan onze Sandy Maertens,
Anneke Roose en Nathalie Martens aan
de druk en deze “min-10-jarigen” halen de
overwinning binnen. Bij de kadetten (min-12jarigen) triomfeert het Atlastrio Mia Roose
- Veerle Baekelandt - Annick Bardoel. Bij de
jongerenploeg is Atlas present met het duo
Nicole Van Raak – Sabine De Vriendt, gezien
de bij elkaar geturnde voorsprong van 5,66
punten op “Germinal Torhout” brengen deze
“min-14-jarige meisjes” ook deze beker mee
naar Tielt!

De “Bondskampioenschappen Afdelingsturnen” krijgen hun verloop te Hoboken (30
september 1979). De ongelijke barren blijken
veel te licht, niet regelbaar en erg onstabiel.
Om die reden weigert Atlas aan die toestellen
de moeilijke reeksen “synchroonturnen
op muziek” uit te voeren. Er wordt enkel
deelgenomen aan de sprong en met een score
van 48,68/50 punten overtreffen onze dames
daarin zichzelf.

Sinds een drietal maanden worden lidkaarten
voor steunende- en ereleden uitgegeven,
voor Atlas een nieuwe bron van inkomsten.
Steunend lid wordt je mits het leveren van
een jaarlijkse bijdrage vanaf 50 frank, voor
ereleden beloopt deze bijdrage minstens 1000
frank. Ereleden krijgen gratis toegang tot alle
activiteiten van Atlas en jaarlijks wordt hen
tevens een gratis banket aangeboden.

In de bestuurvergadering van 9 oktober
1979 verwelkomen onze bestuursleden André
Roose, er wordt gehoopt dat met André Roose
het Atlasbestuur een goede kracht rijker is.
Opnieuw worden de Atlasleden en hun
ouders uitgenodigd voor het bijwonen van
een “jaarvergadering” in het Textielhuis (20
oktober 1979). André Baekelandt voert het
welkomstwoord, Hugo Martens neemt over
en heeft het kort over de algemene werking
van de kring. Arsène Baekelandt gaat daar
dieper op in, hij belicht de praktische werking
binnen de afdelingen. Vervolgens zet Gilbert
Geerolf de toestand van de spaardienst en
het economaat uiteen. Na de uitreiking van
diverse brevetten en een rondvraag wordt
deze samenkomst afgerond met een kleine
receptie.
In de stedelijke sporthal te Torhout hebben
de “Bekerwedstrijden” plaats (4 november
1979). De keurploeg van de miniemen kapen
er de eerste plaats weg, na drie proeven
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Nu, in november ’79, begint de vriendenkring
vaste vorm te krijgen. Met Christiane, Nicole en
Liliane De Deurwaerder, Jhon Nuyffels, Michel
Hallaert, André Debie, Paula Verheye, Albert
Dupont, Nomain Lanckriet, Willy Goeminne,
Paula Hommé, José Haerinck, Astrid Hallaert,
René Strobbe en Jerome Callens noteren we
vijftien steunende leden. Even later wordt
deze lijst uitgebreid met Marianne De Vriendt,
Mariette Plettinck, Maria Vergote en Jozef
Hallaert. Bernard De Cock-De Loof tast nog
wat dieper in de geldbeugel en hij wordt Atlas’
eerste erelid. Nauwelijks één maand nadien
kunnen ook Rita Warnez, André Heytens
en Herlinda Casteleyn als erelid worden
genoteerd.
Anne Roose, lid van de afd. ‘kleine meisjes’, is
uit het goede hout gesneden. Op 15 november
slaagt de jonge Atlasster in de moeilijke testen
‘keurturnen’ die in Hoboken plaatsvinden.
Bestuursleden, leden van het trainerskorps
en gymnasten gaan hun kans in een
volleybaltoernooi van Groot-Tielt (17 & 18

17 en 18.11.1979 Europahal Tielt.Volleytornooi. Achteraan
Luc Penninck, Lucien Baekelandt en André Heytens. Vooraan
Patrick Baekelandt, Ronny De Maeght en José Lassuy.

17 en 18.11.1979 Volleytornooi. Achteraan Marleen Heytens,
Caroline en Margot Baekelandt, Patricia De Witte, Erika Van
Raak en Lucien Baekelandt. Vooraan Hugo Martens, André
Baekelandt, Ronny De Maeght, Patrick Baekelandt, Marc Naert
en Luc Penninck.

17 en 18.11.1979 Volleytornooi. Staand Erika Van Raak, Christel
Demeulemeester en Marleen Heytens. Gehurkt Margot
Baekelandt, Patricia De Witte en Caroline Baekelandt.

17 en 18.11.1979 Volleytornooi. Eén van de Atlasploegen in
actie in de Europahal.

november 1979), in de Europahal zijn onze
Atlassers present met niet minder dan één
dames- en twee herenploegen. “Atlas 1”
wordt bevolkt door Patrick Baekelandt, André
Heytens, Ronny De Maeght, Luc Penninck,
Lucien Baekelandt, José Lassuy, Joan De
Meulenaere en Marc Verhamme. Ook “Atlas 2”
raakt met Hugo Martens, André Baekelandt,
Gilbert Debie, Marc Naert, Arsène Baekelandt,
Franky Martens en Gilbert Geerolf goed
gestoffeerd.
In de Atlas-damesploeg worden Margot
Baekelandt, Patricia De Witte, Sabine De
Vriendt, Christelle De Meulemeester, Erika
Van Raak, Caroline Baekelandt, Marleen
Heytens, Gina Van Poucke en Ange Baekelandt
opgesteld. Tijdens de weken voorafgaand
aan deze wedstrijd voor Tieltse verenigingen
wordt er duchtig geoefend, het is tijdens een
dergelijke training dat Gilbert Geerolf zich
bezeert en vier hechtingen aan de rechter
pinkvinger moet laten aanbrengen. Bij de
tegenstand worden er nogal wat ook in
competitie aantredende spelers opgemerkt,
onze Atlas-amateurs krijgen bijgevolg geen
echte kans in deze recreatieve wedstrijden.
De voormatchen vinden plaats op zaterdag,
‘s zondags worden de diverse finales betwist.
De Atlassers verdedigen zich verbeten, onze
damesploeg wordt derde na de ‘Tieltse
damesploeg’ en het team van ‘Harlekijn’, ze
gaan daarmee nog de Schuiferskapelse ploeg
vooraf. Bij de heren ziet de eind-rangschikking
er uit als volgt; 1. KWB Centrum Tielt, 2. KWB
St. Jozef Tielt, 3. KWB Schuiferskapelle, 4. KWB
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Aarsele, 5. Molenland, 6. ‘Atlas 1’, 7. ‘Kloefke
2’, 8. Harlekijn, 9. ‘Kloefke 1’, 10. Judo Tielt, 11.
‘Atlas 2’, 12. KAJ Centrum.
Na een periode van drie jaar wordt opnieuw
een “Adultenavond” georganiseerd, de leden
van de dames- en herenafdeling, bestuursleden
en trainers zijn welkom (24 november 1979). Na
de aperitief valt de eigen koks Hugo Martens
en André Baekelandt een geweldig applaus
te beurt en dit voor de wijze waarop ze een
prachtig koud buffet hebben klaargestoomd.
D.J. Gilbert (Geerolf) is gul met de muziek, de
aanwezigen doen zich tegoed aan de lekkere
spijzen. Nadien wordt een quiz gehouden met
als ultieme vraag: “Wie zit er in dit pakket?”.
Niemand weet het te raden, zelfs niet als de
initialen P.S. als hint worden gegeven. Dat
bleek nadien Petra Strong te zijn, alias Marc
Naert, de gewichtheffer van het Atlascircus
dat in de voorbije Europastoet z’n eerste
voorstelling bracht. Ook Sinterklaas en Zwarte
Piet verschijnen nog op het appel, menigeen
wordt bij hen op het matje geroepen. Met
dans, spelletjes en heel veel plezier wordt de
avond verdergezet.
Meerdere Atlassters slagen in de nationale
testen keurturnen te Merksem (09.12.79).
Sandy Maertens doet het goed in “Test 2”,
ze wordt 5de van de 20 deelneemsters. Voor
“test 3” komen Mia Roose, Anneke Roose en
Veerle Baekelandt in aanmerking. Ze eindigen
respectievelijk 12de, 15de en 16de in de
rangschikking van de 29 deelneemsters. Met
dat puik resultaat is men in Tielt dik tevreden!
Op 16 december 1979 is Pittem voor de
gymnastiekminnaars the place to be. De
Socialistische Turnbond van België (S.T.B.)
richt er een internationale wedstrijd
voor turnsters in, de beste gymnastes
van de S.T.B. nemen het op tegen deze
van “F.S.G.T.-France”. Verantwoordelijke
organisator is niemand anders dan turnkring
Atlas. Na het defilé van de deelnemende
ploegen en het verwelkomingswoord van
bondsvoorzitter Geuens wordt met de
wedstrijden aangevangen. Na het verloop van
de paardsprongen en de barre-oefeningen
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24.11.1979 Turnzaal Textielhuis. Adultenfeest, de Atlassers
doen zich tegoed aan de rijkgevulde dis.

heeft de Belgische ploeg een voorsprong
van 0,50 punt. Op de balk toont France-Nord
zich de sterkste, Frankrijk neemt de leiding in
de tussenstand. Ook op de olympische vloer
wordt hard gestreden, voor de prachtige
grondoefeningen wordt door de ruim 200
toeschouwers luid geapplaudiseerd. Frankrijk
trekt ook in dit onderdeel aan het langste eind,
in de totaalstand laat Frankrijk 133,20 punten
optekenen, de gymnastes van de federatie
S.T.B. bleven met 131,55 punten erg dicht in
de buurt. Turnkring Atlas ontvangt felicitaties
voor de puike organisatie en het vlot verloop
van de wedstrijd.
Voor Atlas bevindt het strijdtoneel zich
op 23 december 1979 te Gistel, de plaatselijk
kring “Germinal Gistel” heeft er de organisatie
van de “Interclubwedstrijden” in handen.
Atlas gaat er aan de slag met zijn juffers,
dames en knapen. Bij de heren heeft onze

kring geen vertegenwoordiging. Voor de
deelneemsters staan lange mat, sprongen,
ongelijke barre en balk op het programma,
voor onze knapen beslissen rek, barre,
sprongen en lange mat over winst en verlies.
De juffersploeg bestaat uit Nancy Martens,
Kathy Vanthournout, Ria Roose, Claudine
Verhelst, Caroline Vandenabeele, Conny
Vanthournout, Caroline Galle, Christine
Verdonck en Patricia Vandewalle. Zij treden
aan onder de leiding van Marleen Heytens.
Onder de aanvoering van Arsène Baekelandt
kampen Margot Baekelandt, Patricia De Witte,
Erika Van Raak, Marleen Paret en Greta Van
Keirsbulck bij de dames. Onze knapenploeg
met Franky Martens, Achim Heytens, Frank
Heytens, Jurgen De Muynck, Chris Deproost,
Tom Lemey en Claude Duthoit wordt tijdens
de diverse wedstrijden begeleid door Hugo
Martens. De wedstrijd geniet een ruime
publieke belangstelling en verloopt erg vlot.
Omstreeks 18 u. is de strijd gestreden, de
prijsuitreiking komt er aan.
In de Atlasrangen ontstaat grootse vreugde
als wordt vernomen dat zowel de juffers als
dames van Atlas beslag leggen op de 1ste
plaats. Onze knapen leveren in Gistel ook
uitstekend turnwerk af, zij moeten alleen
“Rode Ster Izegem” laten voorgaan. De bekers
worden overhandigd door de wedstrijdleider
Arsène Baekelandt, hier eveneens aanwezig
in de hoedanigheid van secretaris van de
W.V.S.T. Uiteraard is Arsène erg tevreden met
de geleverde Tieltse prestaties.

uurrooster dat moet worden ingevuld. Het
bestuur vraagt om die redenen alle begrip
te tonen voor de mensen die hun vrije tijd
spenderen ten dienste van de Atlasjeugd
en zeker hun taak niet te verzwaren door
onachtzaam te zijn tijdens de lessen. En met
de hoop dat 1980 een voorspoedig turnjaar
wordt, bieden ze de turnsters, turners,
ouders en sympathisanten hun oprechte
nieuwjaarswensen aan. Ook binnen het
bestuurskader bestaat er nog steeds een
tekort aan helpende handen, opnieuw wordt
een oproep gelanceerd naar personen die
bereid zijn voor turnkring Atlas de handen uit
de mouwen te steken.
Voor
het
betwisten
“Gouwkampioenschappen

van
de
Olympische

Het is 26 december ‘79, op het Atlaskerstfeest
serveert men boterkoeken en koffie, rond de
kerstboom worden de geschenken uitgedeeld
en gezelschapsspelen bovengehaald. Zo’n
70-tal genodigden tekenen present, voor de
kringkas betekent deze organisatie een uitgave
van zowat 10.000 frank. Het kerstfeest wordt
als zeer geslaagd ervaren, Lucien Baekelandt
wordt geprezen voor de goede organisatie
van deze activiteit.
Het jaar 1980 dient zich aan als zeer moeilijk,
het leiderskader telt immers onvoldoende
lesgevers, de nog actieve trainers zijn
overbelast ingevolge het uitgebreide
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Gymnastiek” trekt Atlas naar Izegem (27
januari 1980). De mannelijke gymnasten
komen in de loop van de voormiddag aan bod,
Atlas kampt met z’n vrouwelijke gymnasten
dus enkel in de namiddag. Met Vicky Maertens,
Ann De Vriendt, Sandy Maertens, Nathalie
Plettinck, Sandy Vandendriessche, Mia Roose,
Veerle Baekelandt, An Roose, Nicole Van Raak,
Sabine De Vriendt, Ria Roose en Marleen
Paret beschikt onze kring over een sterke
afvaardiging, getuige daarvan de behaalde
resultaten.
Jazzgymnastiek vereist niet enkel een
bijzondere techniek, ook gevoel voor
muziek en ritmiek, tijd- en ruimtebesef en
lichaamsbeheersing
zijn
onontbeerlijke
elementen voor de juiste beleving van deze
expressieve dansvorm. Arsène Baekelandt
zette twee jaar geleden het Atlas-jazzteam op
de kaart, de tijd is rijp om zich verder in deze
discipline te bekwamen. In die optiek haalt
de West-Vlaamse Socialistische Turngouw
(W.V.S.T) Antwerpenaar Roland Kerremans,
specialist ter zake, naar West Vlaanderen.
Onder aanvoering van Arsène trekt de
Atlasjazzploeg op 22 & 23 maart en vervolgens
op 12, 13, 26 en 27 april 1980 naar Marke. Daar
initieert dhr. Kerremans de jazzdancers van
Westvlaamse clubs.

1980. Turnzaal Textielhuis. Oefenstond voor An Roose.

De turnzaal van het Textielhuis is het decor
van een financieel succesvol turnbal (19 april
1980). Aarsele krijgt het bezoek van turnkring
Atlas op 26 april 1980: om 15u15 vertrekt de
1ste buslading aan het textielhuis, nadien
volgt de rest, samen met de muzikanten.
Zowel de heren- als de knapenploeg brengen
er hun springnummers, de juffers en dames
demonstreren op de gekruiste lange mat. De
dames turnen eveneens aan de barre met
ongelijke leggers. De ‘kleine meisjes’ werken
hun nummer af op de Zweedse banken. Het
optreden mislukt gedeeltelijk, ter plaatse
blijkt immers geen geluidsversterking
voorhanden…
1 Mei is ook in 1980 de dag dat Atlas
mee opstapt in de Tieltse 1-meistoet, van
oudsher trekt de stoet doorheen de Tieltse
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1980. Turnzaal Textielhuis. Oefenstond voor Vicky Maertens.

centrumstraten.

1980. Lenigheid troef bij de 9-jarige Ann De Vriendt.

1980. Turnzaal Textielhuis. Oefenstond voor Veerle Baekelandt.

April 1980 Tal van Atlassers volgen de jazz-dance-initiatie van
Antwerpenaar Roland Kerremans.

De “Gouwfeesten van Oost- en WestVlaanderen” vinden plaats te Brugge (10 en 11
mei 1980). Zo’n 450 turners tekenen present
op deze ontmoeting, de afdelingswedstrijden
worden geturnd op de schoolterreinen van de
“Rijksbasisschool Pannebeke”. Atlas treedt
aan met leden van de afdelingen dames,
juffers, knapen en kleine meisjes, goed voor
een totaal van 55 gymnasten. Die gaan hun
kans in de disciplines synchroonturnen aan
het rek, ongelijke barre, minitrampoline, balk,
sprong, lange mat en vrije reeksen op muziek.
Omstreeks 18u30 zijn de wedstrijden gestreden,
voor de resultaten blijft het wachten tot ‘s
anderendaags, pas dan staat de proclamatie
op het programma. Atlas is echter weinig
rust gegund, met diverse afdelingen wordt
diezelfde avond met 24 Atlassers aangetreden
op het turnfeest dat wordt gehouden n.a.v.
deze gouwfeesten. De Brugse sporthal is het
decor voor deze bijna 4 uur durende gymshow.
Op zondag 11 mei wordt opnieuw afgereisd
naar de Westvlaamse hoofdstad. Daar staat
een optocht op het programma waarin
gymnasten, trommelkorpsen en drumbands
voor een groots spektakel zorgen. Atlas is
vertegenwoordigd met 98 turners, éénvormig
gekleed in hun blauwe trainingsoutfit en met
gelijke tred marcherend doorheen de Brugse
binnenstad is de Atlasdelegatie zowaar een
lust voor het oog. De afgevaardigden van de
deelnemende kringen worden vervolgens op
het stadhuis ontvangen en na afloop daarvan
wordt gezamelijk van een middagmaal
genoten onder de Brugse hallen.
’s Namiddags heeft op het zonovergoten
Burgplein een turndemonstratie plaats waarin
ook onze afdeling “kleine meisjes” present
tekent, dat doen ze met een turnpartij op
de Zweedse banken onder het motto jong
geleerd, oud gedaan. De bekendmaking van de
resultaten van de afdelingswedstrijden: AtlasTielt wordt driemaal tot “gouwkampioen”
uitgeroepen. Bij de “kleine meisjes 1ste
categorie”, “juffers 1ste categorie” en de
‘vrije reeks voor dames’ wordt inderdaad de
overwinning in de wacht gesleept, steevast
111

geven de Atlasturners en –turnsters de
tegenstrevers van de kringen “Morgenrood
Grembergen, Werkerswelzijn Gent, Jean
Jaurés Gent, Volksrecht Kortrijk, Verbroedering
Gent, Rust Roest Geraardsbergen en Willen is
Kunnen Ledeberg” het nakijken. In Brugge
valt er nog meer positief nieuws te rapen, in
de basiswedstrijden voor de “knapen 1ste
categorie” en “dames 2de categorie” legt
Atlas beslag op de 2de plaats, in deze kampen
moeten ze keer na keer de duimen leggen
voor de tegenstanders van “Germinal Gistel”.
Er wordt een poging ondernomen
nieuwe leden aan te trekken voor het
Atlastrommelkorps. Een oproep daaromtrent
wordt gericht aan oud-turners, ouders van
Atlasleden en sympathisanten. Wie bereid is
als trommelaar te fungeren wordt verzocht
zich te melden bij een bestuurslid of trainer.
Er zal evenwel worden over gewaakt dat de
kandidaten geen lid zijn van het muziekkorps
De Volharding, dit om de werking van het
korps niet te bemoeilijken. Inmiddels heeft
bestuurslid Marc Naert de leiding over
het trommelkorps genomen, zijn inzet is
lovenswaardig en dat kan uiteraard op de
goedkeuring van algemeen leider Arsène
Baekelandt rekenen.

08.03.1980, Meulebeke. Atlas in de optocht. Met André
Baekelandt, An en broer Rik Roose met naambord, en Gilbert
Geerolf.

Van 23 mei tot 26 mei 1980 vertoeft Arsène
Baekelandt in Brignoles, niet om er van een
vakantie te genieten, wel om er in “Spel
zonder Grenzen” te fungeren als coach van de
Tieltse ploeg. Voor deze gelegenheid vaardigt
Atlas trouwens ook nog vijf vrouwelijke en
één mannelijke deelnemer af.

tal Atlassers geteld te Meulebeke, hoofdleider
Arsène is niet tevreden met deze te geringe
opkomst. Moeten we daaruit besluiten dat
onze briefwisseling te weinig aandacht krijgt
bij de ouders, moeten we aannemen dat
het ook niet echt wordt geapprecieerd dat
we onze vrije tijd volledig opofferen aan de
ontplooiing van de kinderen? wordt in het
ledenblad Kontakt geopperd. Meulebeke
kent een ware volkstoeloop (8 juni 1980), de
stoet start om 16u30, net als de 52 andere
groeperingen stapt Atlas tussen de dichte
drommen toeschouwers langs het parcours.
Mede door het feit dat nogal wat groepen
voor de gevierde eeuweling een demonstratie
brengen en/of deze een geschenk
overhandigen, groeit deze manifestatie uit tot
een lang uitgesponnen activiteit: gedurende
drie uur wordt er gestapt… gewacht… en
gestapt. Na afloop van de tocht krijgen de
Atlassers een verfrissend drankje aangeboden,
daarna verlaten ze feestvierend Meulebeke en
keren huiswaarts.

Meulebeke heeft een eeuweling, hij heet
Jules Verfaillie (09.06.1880 - 12.04.1982) en
in zijn woonplaats zal hij uitgebreid worden
gevierd. Turnkring Atlas werd uitgenodigd
mee op te stappen in een stoet welke voor
die gelegenheid door Meulebeke zal trekken.
Arsène Baekelandt wil wat graag zijn kring
aan de Meulebeekse bevolking voorstellen,
middels een nachtelijke rondrit bezorgt hij de
omzendbrieven, met de vraag voor deelname
aan deze activiteit, bij de Atlasleden. Inclusief
de aanwezige bestuursleden worden een 52-

Voor Atlas is het op 21 juni 1980 verzamelen
geblazen te Torhout, de Westvlaamse
gouw
organiseert
er
tumblingen
trampolinewedstrijden. De tumblingwedstrijd
wordt geturnd per ploeg van zes gymnasten
en bestaat uit een opgelegde-, een vrijeen een individuele reeks. De samenstelling
van de ploegen wordt bemoeilijkt door de
examenperiode. Zowel in de “A-categorie
meisjes min-14 jaar” als de “meisjes plus-14
jaar” behalen de Atlasturnsters de 1ste plaats.
De min-14-jarige meisjes van de B-categorie
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stranden op een 2de plaats. De knapenafdeling
(min-14-jarige jongens) van Atlas is eveneens
present in de Torhoutse sporthal, met hun 3de
plaats in de rangschikking kunnen ze eveneens
op het podium. In de trampolinewedstrijden
wordt individueel gekampt en ook in dat
onderdeel laten de Atlassers zich verre van
onbetuigd. Bij de min-14-jarige meisjes laat
Sabine De Vriendt een 2de plaats optekenen,
ze eindigt net voor haar clubgenote Nicole
Van Raak. Margot Baekelandt springt zich vlot
naar een 2de stek bij de plus-15-jarige meisjes,
in diezelfde leeftijdscategorie tekenen Gilbert
en Hugo Debie bij de knapen respectievelijk
voor de 5de en 14de plaats.
Teneinde de leiders even te laten uitblazen
worden de gymnastiektrainingen opgeschort
in de periode van 15 juli tot 15 augustus 1980,
enkel voor de keurgroep van Caroline en
Margot Baekelandt lopen de trainingssessies
onverminderd verder. Ook de jazz-gymploeg
krijgt geen vakantiestop ingelast. Al onze
leden wordt trouwens de raad gegeven aan
zelftraining te doen, dit om de souplesse niet
verloren te laten gaan.
De deelname aan de Europafeesten (4 juli
t/m 7 juli 1980) is uitermate geslaagd. Atlas
verzorgt de vlaggenhijsing en stapt op in de
praalstoet.
De Atlasvriendenkring neemt uitbreiding,
een 15-tal steunende leden sponseren Atlas
jaarlijks met bedragen van 100 tot 500 frank.,
met Daniel Devriendt, Henri De Waele, Maria
Kerckhof, Marcel Linclau, Henri Marreel, Guido
Mehuys, René Mertens, Herlinda Casteleyn,
Rita Warnez en het echtpaar De Cock-Deloof
beschikt onze kring dan weer over niet minder
dan tien ereleden die elk met een bedrag van
1000 frank over de brug komen.
’t Kloefke krijgt Atlas aan de start van hun
rolmarathon, de zes Atlassers veroveren er de
6de plaats (25 juli 1980). Twee dagen nadien is
Atlas opnieuw present tijdens de Kloeffeesten,
in een mini-volleybal-toernooi leggen onze
ploegen beslag op zowel de 3de als de 4de
plaats.

Atlas verzorgt een optreden voor het
OCMW-Tielt (7 september 1980). De “gekruiste
lange mat”, minitramp en de “bankoefening”
(deze laatste voor de ‘kleine meisjes’) staan op
het programma.
Met René Maertens en Chris De Bruyne
slaagt het Atlasbestuur er in twee nieuwe
leden te werven. Vanaf datzelfde ogenblik
(2 november 1980, dag van de jaarlijkse
“algemene
vergadering”)
wordt
de
voorzittersstoel, sinds het vertrek van de
ontslagnemende Noël Callens nog steeds
onbezet, ingenomen door André Baekelandt.
De algemene vergadering, die plaatsgrijpt in
de turnzaal van het Textielhuis, heeft tot doel
de ouders van de leden nader kennis te laten
maken met het Atlasbestuur, het leiderskader
en de algemene werking van de kring. Een
flink deel van de ouders blijkt opnieuw niet
aanwezig, toch wordt een grotere opkomst
dan de voorbije jaren genoteerd. Na het
inleidend woord van de pas aangestelde
voorzitter André Baekelandt brengt secretaris
Hugo Martens het algemeen jaarverslag van
het voorbije sportseizoen ten gehore. Ook
algemeen leider Arsène Baekelandt bestijgt
het spreekgestoelte en neemt het technisch
verslag voor z’n rekening, Arsène laat niet na
te wijzen op het nijpend tekort aan trainers en
bestuursleden. Vervolgens worden de tijdens
de voorbije gouwfeesten (Brugge 10 & 11 mei
1980) zegevierende juffers, dames en kleine
meisjes bedacht met een herinneringsbrevet.
Deze huldiging mondt uit in een receptie die
op haar beurt wordt gevolgd door een etentje
waar zowel ereleden, bestuursleden, trainers
en ouders kunnen voor aanschuiven. Dat
etentje, voor de 1ste maal georganiseerd, kan
rekenen op een 50-tal belangstellenden en dat
wordt als een succes ervaren.
Op bestuurvlak zijn de taken als volgt
verdeeld: algemene leiding & archivaris (Arsène
Baekelandt), voorzitter (André Baekelandt),
secretaris & persverantwoordelijke (Hugo
Martens), penningmeester (René Maertens
onder voorbehoud), economaat & bode
(Gilbert Geerolf), organisator van feesten,
materiaalmeester, postman & vlaggendrager
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(Marc Naert), zaalverantwoordelijke (André
Roose), materiaalmeester (Gilbert Debie),
inschrijvingen & werking olympische jongeren
(Lucien Baekelandt), bestuurslid (Joan De
Meulenaere en Chris De Bruyne).
Voor de “brevetdag” heeft Atlas afspraak
in de sporthal te Gistel, bedoeling is het peil
van onze jonge gymnasten, en deze van
andere clubs, te meten in diverse proeven (22
november 1980). Onze jongeren gaan voor
de “Voorbereidende brevetten niveau 1 en 2”
en het “Bronzen turnbrevet voor turnsters
en turners”. Voor de turnsters omvat het
programma een vrije oefening, ongelijke
barre, balk en sprong, de turners worden
verwacht aan het rek, de sprong, het paard
met bogen en moeten eveneens hun kunde
demonstreren in een vrije oefening. Om
over de bedoelde brevetten te beschikken
dienen de jongens een score van minimaal
60 % te halen, van de meisjes wordt verwacht
dat ze minstens 70% van de punten laten
optekenen. Voor tal van Atlasdeelnemers
wordt deze West-Vlaamse brevetdag een
succes. Els Blondeel en Mireille Verstraete
halen respectievelijk het “voorbereidend
turnbrevet niveau 1” en het “voorbereidend
turnbrevet niveau 2”. Daarmee is de kous
helemaal niet af, de 10- en 11-jarige turnsters
Claudia Duthoit, Sofie Galle, Veerle Heytens,
Nancy Martens, Nathalie Martens, Nathalie
Plettinck, Els Rogiers, Sandy Vandendriessche,
Nancy Vanthournout en Heidi Vanthournout
weten immers het “bronzen turnbrevet” te
bemachtigen. Ook de jonge turners laten zich
niet onbetuigd: Peter Baekelandt, Steve De
Cock, Chris De Proost, Claude Duthoit, Achim
Heytens, Frank Heytens en Kurt Windels halen
eveneens brons te Gistel.
Atlas schuwt het moeilijker werk niet en laat
meerdere turnsters meedingen in nationale
testwedstrijden: op 30 november 1980 zijn
Veerle Baekelandt, Sandy Maertens, Ann
Roose, Mia Roose, Sandy Van den Driessche,
Nicole Van Raak en Christine Verdonck om
die reden aanwezig te Berchem. Zowel
grond, ongelijke barre, sprong als balk staan
op het programma. Margot Baekelandt
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had de opdracht iedere turnster bij elke
proef bij te staan, dat bleek uiteindelijk een
onmogelijke opdracht gezien meerdere
Atlassers tegelijkertijd aan het werk moesten.
De wedstrijden verlopen tamelijk vlot, de
Atlasturnsters turnen in Berchem een meer
dan behoorlijk resultaat bij elkaar.
Op 14 december staat Atlas opnieuw in
de Gistelse sporthal, de W.V.S.T organiseert
er de jaarlijkse “Interclubwedstrijden”.
Een zestal kringen participeren aan deze
wedstrijd, samen zijn ze goed voor ruim 100
deelnemende gymnasten. Atlas is present
met een delegatie knapen, juffers en dames.
Na een vijftal uren wedstrijdgebeuren worden
om 18u30 de resultaten bekendgemaakt.
Onder de leiding van Marleen Heytens
turnden de Atlasjuffers zich naar een derde
plaats. Deze ploeg, samengesteld uit Claudia
Duthoit, Veerle Heytens, Nancy Martens,
Nathalie Martens, Nathalie Plettinck, Sandy
Vandendriessche, Kathy Vanthournout en
Mireille Verstraete, moet “Volksrecht Kortrijk”
en “De Rode Ster Izegem” laten voorgaan. Net
als de juffers verdedigden de damesafdeling,
o.l.v. hoofdtrainer Arsène Baekelandt, de
Atlaskleuren aan de lange mat, sprong, balk
en ongelijke barre. Dat deden ze met brio
want Margot Baekelandt, Patricia De Witte en
Marleen Paret worden primus vóór “Olympia
Marke”, “Volksrecht Kortrijk” en “De Rode
Ster Izegem”. Hugo Martens begeleidde de

Atlasknapen bij hun diverse kampen aan de
lange mat, sprong, rek, dubbele barre en rek.
Peter Baekelandt, Chris Braekevelt, Chris De
Proost, Achim Heytens, Frank Heytens, Claude
Duthoit, Bill Lemey, Kurt Windels en Xavier
Windels verkochten hun huid zeer duur en
dat laat zich merken in het eindresultaat: onze
jongens zegevieren in deze West-Vlaamse
interclubwedstrijden, ze laten de Kortrijkse en
Izegemse knapen (in die volgorde) achter zich.
De spaardienst: op 13, 20 of 27 december
1980, steeds tussen 9u. en 12u., worden de
leden verzocht zich te melden in de zaal van
het Textielhuis om zich in regel te stellen. De
gespaarde bedragen dekken immers niet
altijd de kost van het lidgeld vermeerderd met
bedragen voor aankoop turnkledij…
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DEEL VI: 1981 - 1982
Het jaar 1981 is ingezet, de confrontaties
volgen zich in snel tempo op. Op 17 januari
1981 kampt Atlas in de “Bekerwedstrijden”
te Torhout. Het duo Sandy Vandendriessche Heidi Vanthournout eigent zich de 1ste plaats
toe bij de “meisjes min-10 jaar” en bijgevolg
mag alvast die wisselbeker mee naar Tielt. In
de categorie “meisjes min-12 jaar” stranden
Veerle Baekelandt en Ann Roose op een 2de
plaats, het duo Mia Roose - Nicole Van Raak
doet net hetzelfde in de categorie “meisjes –14
jaar”. Individueel is Atlasser Veerle Baekelandt
de sterkste bij de min-12-jarigen.
Een week later (25 januari) worden de
“Gouwkampioenschappen
Olympische
Gymnastiek” geturnd te Izegem. In de
categorie “meisjes min-10 jaar” palmen Sandy
Vandendriessche en Heidi Vanthournout

respectievelijk de 2de en 4de plaats in. Ook
bij de min-12-jarige turnsters heeft Atlas z’n
afvaardiging, Veerle Baekelandt (2de), Anne
Roose (3de) en Sandy Maertens (8ste) laten
zich uiterst positief opmerken in deze strijd.
Mia Roose en Nicole Van Raak turnen in de
categorie “meisjes min-14 jaar” en stranden
daar op een 4de en 5de plaats. Sabine De
Vriendt, aan de slag bij de min-16-jarigen, weet
zich met haar 2de plaats in de eindrangschikking
tot op het podium te turnen en daarin krijgt ze
navolging van turnster Marleen Paret die een
identiek resultaat boekt bij de “jeugdturnsters
2de categorie”.
De Tieltse Stedelijke sportraad huldigt
de sportbeoefenaars die in het voorbije
jaar één of meer kampioenentitels achter
hun naam konden schrijven (14 februari
1981). De voorzitter van de sportraad en zijn
medewerkers ontvangen de kampioenen
in de raadszaal van het stadhuis. Blijkt dat,
in verhouding tot de vorige editie, er nogal
wat meer vrouwelijke kampioenen hun
opwachting maken. Voor turnkring Atlas
komen tien gymnasten in aanmerking, bij de
huldiging ontvangen ze elk een aandenken, uit
de handen van de schepen van sport ontvangt
turnkring Atlas tevens een trofee overhandigd.
André Roose, bestuurslid sinds oktober
1979, verlaat in februari 1981 turnkring Atlas.
De “Nationale Bondskampioenschappen
voor Turnsters” brengen turnkring Atlas op
15 februari 1981 tot in Herentals. Bij de min-12jarigen is Atlas vertegenwoordigd door Veerle
Baekelandt, Ann Roose, Christine Verdonck en
Sandy Maertens. In deze individuele strijd laat
Veerle een sublieme 3de plaats noteren. Ann
Roose, Christine Verdonck en Sandy Maertens
ontgoochelen niet, ze laten respectievelijk
immers een puike 7de, 13de en 14de plaats
noteren. Nicole Van Raak en Mia Roose zijn op
de afspraak in de categorie van de min-14-jarige
meisjes, daar eigenen ze zich respectievelijk
een 8ste en 10de plaats toe.
Nog op zondag 15 februari richt A.V.
Molenland zijn wandeltocht in. In totaal
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telt men een 400-tal wandelaars, naast
de bestuursleden Geerolf Gilbert, Gilbert
Debie en Hugo Martens zijn nog een 18tal andere Atlassers van de partij en die
hebben de moed de vooropgestelde afstand
van 15 km. af te leggen. De start wordt
genomen aan de Europahal, op de Poelberg
is een bevoorradingspunt voorzien waar de
dorstigen terecht kunnen voor een cola of
limonade. Het Rode Kruis helpt de wandelaars
die in de problemen raken. Via het N.M.B.S.station wordt de laatste kilometer richting
Europahal aangevat, na de afstempeling van
het deelnemingsformulier worden daar tevens
de herinneringsmedailles overhandigd.
In samenwerking met de gemeente
Oostrozebeke en Bloso organiseert de
Oostrozebeekse sportraad een opendeurdag
in de plaatselijke sporthal (22 februari 1981).
Turnkring Atlas verzorgt er een half uur durende
demonstratie. Eerst wordt de ongelijke barre
binnengerold, Margot Baekelandt, Marleen
Paret en Nicole Van Raak brengen er elk een
geslaagde oefening. Daarna komt de lange
mat aan de beurt, de juffers en dames zetten
nog maar eens hun beste beentje voor. Als
afsluiter gaan de knapen, dames en heren flink
tekeer in een nummer trampolinespringen
waarin vooral de prachtig gedraaide “barani
met halve schroef” van turner Gilbert
Debie het publiek in vervoering brengt. De
gloednieuwe Oostrozebeekse infrastructuur
kent enorm veel bijval bij de plaatselijke
bevolking. Er bevinden zich altijd wel zo’n
150 à 200 bezoekers rond de sportvloer. Het
Atlasoptreden is mooie propaganda voor de
gymnastieksport in het algemeen en voor
onze turnkring in het bijzonder.
Teneinde
het
niveau
van
de
keurturnersploeg
van de West-Vlaamse
Gouw op te krikken worden voortaan
maandelijkse
provinciale
trainingen
ingevoerd. In principe zal er één keer per
maand worden getraind, enkel de gymzaal
van Torhout (zaterdagnamiddag van 15u. tot
19u.) en deze van Izegem (zondagvoormiddag
van 9u. tot 12u.) komen in aanmerking voor
deze groepstrainingen (de turnzaal van het

Textielhuis is afgewezen wegens te klein).
De eerste provinciale training heeft plaats te
Torhout (28 februari 1981), de volgende sessies
zijn voorzien op 15 maart (Izegem), 4 april
(Torhout) en 31 mei 1981 (Izegem). Vooral De
“Rode Ster Izegem” vaardigt een groot aantal
gymnasten (vrouwelijke en mannelijke) af
naar de provinciale oefensessies. Met Ann De
Vriendt, Mia Roose, Vicky Maertens en Nicole
Van Raak brengt Atlas vier keurturnsters naar
deze specifieke trainingen. Caroline en Margot
Baekelandt zijn er eveneens, zij treden er op
als trainers van de meisjes-B-ploeg.
Met de “nationale testwedstrijden” en de
gouw- en bondskampioenschappen waren
de voorbije maanden november, januari en
februari periodes van intense bedrijvigheid
op het vlak van keurturnen. Door een gebrek
aan trainers staat het keurturnen voor onze
mannelijke elementen op een heel laag pitje,
enkel met de vrouwelijke gymnasten kon
worden aangetreden in de diverse competities.
Margot Baekelandt, naast gymnaste ook
trainster, stelt vast dat de opleiding van de
keurelementen, naast een geweldig grote
inzet, ook een belangrijke dosis geestdrift
en optimisme vergt. Het niveau van het
keurturnen staat op een peil dat meer vergt
dan een paar uurtjes per week gymnastiek
bedrijven, er is dus meer inzet nodig poneert
ze en in één adem hoopt Margot dat iedere
Atlaskeurturnster bereid is meer tijd in de
turnzaal door te brengen met het doel de
lichamelijke behendigheid op te voeren.
Te Torhout staat het “Kampioenschap
Minitrampolinespringen” geprogrammeerd
(1 maart 1981). Atlas tekent present. Nicole
Van Raak wordt er 2de bij de “min-14-jarigen”,
Sabine De Vriendt start ook in Torhout, bij
de “plus-14-jarigen” springt zij zich eveneens
naar een 2de plaats. In de categorie “herenturners” maken Marc Naert, Gilbert Debie en
Hugo Debie hun opwachting, in die volgorde
voegen zij een 13de, 14de en 15de plaats toe op
hun persoonlijk palmares.
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van turnkring Atlas wordt alvast een heuse
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tombola op het getouw gezet. Loten kunnen
sinds de maand maart worden aangeschaft
bij de leden, een kaart met 4 nummers kost
20 frank. De te winnen hoofdprijs wordt niets
minder dan een echte juke-box! Een flipperkast
staat voor de 2de prijs en het spreekt vanzelf
dat Atlas ook met die speelautomaat iedereen
weet te verrassen. Beide caféspelen worden
geschonken door René Mertens. Uiteraard
zijn er nog tal van andere prijzen te winnen
(o.a. draagbaar TV-toestel), de trekking van
de winnende loten is voorzien op 11 april om
19u30.

1981. Turnzaal Textielhuis. Atlas-keurturnsters met vooraan
Veerle Baekelandt, Mia Roose en Christine Verdonck. Achteraan
An Roose en Sandy Maertens.

Goed nieuws voor de penningmeester: van
een onbekende schenker ontvangt turnkring
Atlas de ronde som van 500 frank. Dat bedrag
komt goed van pas, want zoëven werd een
nieuwe loper voor de barre aangekocht en dat
is goed voor een uitgave van 7000 frank.
Carnaval wordt stevig gevierd door de
Atlasjongeren in de turnzaal van het Textielhuis
(21 maart 1981). Op 29 maart 1981 worden in
Marke de “West-Vlaamse kampioenschappen
Tumbling en Lange Mat” betwist. Met de
min-14-jarige meisjes slaagt Atlas er in de 2de
plaats te bemachtigen, en dit zowel in de A- als
B-categorie. Bij de plus-14-jarigen (B-categorie)
slepen onze meisjes de overwinning in de
wacht.
De W.V.S.T. is er opnieuw in geslaagd jazzdance-kenner Roland Kerremans naar WestVlaanderen te halen. Ook de Tieltse jazzers
zijn wederom bereid zich verder te verdiepen
in deze moderne bewegingsvorm, daarvoor
doen ze op 4, 5, 11, 12, 25 en 26 april 1981
diverse locaties aan (Pittem, Gistel en Marke)
waar Antwerpenaar Kerremans hen verder
onderlegd in die moeilijke discipline die jazzdance toch wel is.
De kaderscholing blijft ook zijn vruchten
afwerpen. In 1980 stak Arsène Baekelandt
nog maar eens van wal met een cursus
“Voorturner”. Gestart met niet minder dan 29
leerlingen, waarvan 4 Oostvlamingen, slagen
uiteindelijk 16 cursisten. Met Patricia De Witte
(78,4 %), Christel Demeulemeester (78,2 %), Ria
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04-1981 Bijscholing van de jazzploeg. Staand Arsène
Baekelandt, initiator Roland Kerremans, Annie Sander, Katrien
De Bruyne, Monique Vermandere, Rina Driessens, Carine
Vanneste, Claudine Verhelst en gehurkt Ange Baekelandt,
Christine Verdonck, Lieve Van De Moortele, Monique De Smet,
de kleine Melissa Geerolf en Gilbert Geerolf.

09.05.1981 Stedelijk sportstadion Geraardsbergen. Atlas in
actie tijdens de afdelingswedstrijden.

Roose (63,2 %) en Erika Van Raak (60 %) telt
Atlas niet minder dan vier laureaten die zich
het “voorturnersdiploma” eigen maken (25
april 1981).
11 april 1981: trekking verrassingstombola
“25 jaar Atlas”. Op het Feest van de Arbeid
verzamelen de Atlasleden om 9 uur aan het
Textielhuis (1 mei 1981). Even later marcheren
ze in de 1-Meistoet, zoals gewoonlijk loopt het
traject langs de centrumstraten van Tielt.
09.05.1981 Stedelijk sportstadion Geraardsbergen. Atlas in
actie tijdens de afdelingswedstrijden.

09.05.1981 Stedelijk sportstadion Geraardsbergen. Atlas in
actie tijdens de afdelingswedstrijden.

09.05.1981 Stedelijk sportstadion Geraardsbergen. Atlas in
actie tijdens de afdelingswedstrijden.

09.05.1981 Gouwfeesten Geraardsbergen. Atlasturnster in actie
tijdens de afdelingswedstrijden in het Stedelijk sportstadion.

De gouwfeesten te Geraardsbergen worden
ingericht door de plaatselijke kring RustRoest (9 mei 1981). In de afdelingswedstrijden
slaagt Turnkring Atlas er in de overwinning te
behalen bij de “juffers 1ste categorie”, deze
ploeg wordt gevormd door Vicky Maertens,
Sandy Maertens, Heidi & Kathy Vanthournout,
Caroline Wiebouw, Sandy Vandendriessche,
Mireille Verstraete, Veerle Baekelandt, Mia
& An Roose, Christine Verdonck, Nancy &
Nathalie Martens, Nathalie Plettinck, Claudia
Duthoit, Els Rogiers, Ann De Vriendt en Veerle
Heytens. Daarnaast kan Atlas nog liefst drie
keer op het podium want zowel de “kleine
meisjes 2de categorie”(met An & Els De
Proost, Nancy Vanhove, Sofie Verhalle, Sofie
Vandewijngaarde, Kathy Lammertyn, Sandra
Vanmassenhove, Vicky Metsue en Judith
Delaere), de ‘knapen 2de categorie’ (met Chris
De Proost, Peter Baekelandt, Achim Heytens,
Claude Duthoit, Kurt Windels, Xavier Windels,
Jean Marie Vandermeeren, Bill Lemey, Jurgen
Plettinck en Chris Braekevelt) en de “dames
2de categorie” (met Marleen Paret, Caroline
Galle, Sabine De Vriendt, Patricia Vandewalle,
Patricia De Witte, Ange Baekelandt, Claudine
Verhelst, Margot Baekelandt en Ria Roose)
weten beslag te leggen op zilver. De dag
nadien vertoeven de Atlassers opnieuw in
Oost Vlaanderen voor het vervolg van de
Geraardsbergse gouwfeesten, Atlas stapt er
mee op in een indrukwekkende turnersoptocht.
Na de gezamelijke maaltijd zijn onze afdelingen
aanwezig in het stedelijk stadion voor het
3 uur durende massafeest. In dit onderdeel
neemt Atlas deel aan de gezamelijke langemat-oefening. Nadien worden de resultaten
van de afdelingswedstrijden bekend gemaakt.
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Voor de Tieltse strijd “sportman en
sportvrouw van het jaar” (16 mei 1981) stelden
André Baekelandt, Marc Naert en Gilbert Debie
een resem proeven samen. In de turnzaal van
het Textielhuis worden de kandidaten aan
deze testen onderworpen.
De bruiloftsklokken luiden voor Margot
Baekelandt en bestuurslid Chris De Bruyne (6 juni
1981), aan de kerk waar de huwelijksceremonie
plaatsgrijpt wordt door turnsters en turners
een erehaag gevormd. Op het avondfeest
sleuren de Atlasbestuursleden een reuzenkist
naar binnen, na veel knip- en scheurwerk komt
daaruit een tandem te voorschijn. Carol, David
en John, bij wie turnkring Atlas in augustus
’76 te gast was in het Engelse Kings-Lynn, zijn
de plas overgestoken om het huwelijk bij te
wonen.
Traditiegetrouw is de vlaggenhijsing n.a.v.
de officiële opening van de Europafeesten
voorbehouden aan de Atlasadulten. Terwijl de
stadsharmonie de diverse nationale hymnen
laat weerklinken, worden op de markt de
Europese vlaggen gehesen (3 juli 1981). Ook de
olympische fakkel, waarmee de burgemeester
de “vlam van de vriendschap” aansteekt (en
die drie dagen blijft branden), wordt door een
turner aangebracht. Om onbekende redenen
wordt, net als verleden jaar, geen avondfeest
met gymnastiek meer gehouden op het
Hulstplein en dit ondanks het succes dat deze
opvoeringen steeds te beurt viel.
De Europastoet (5 juli 1981) staat in het
teken van “muziek en dans”. Turnkring
neemt twee nummers voor z’n rekening.
De afdeling “kleine meisjes” acteert in het
tafereel “De Breughelkinderen”, gehuld in
kleurige kledij dansen en springen ze in het
rond. Atlas showt nog meer dans want ook
onze jazzploeg is op pad. Versterkt met enkele
leden van de dames- en juffersafdeling trekt
de in blauw- en oranjekleurige jazzpakken
gehulde 19-koppige groep doorheen het
Tieltse centrum. In de nauwe straten verlopen
de uitvoeringen niet altijd van een leien dakje,
maar met het applaus als maatstaf is het klaar
dat de diverse danscombinaties erg goed
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aanslaan bij het publiek. Bij de passage aan
het Textielhuis valt deze groep niets minder
dan een overdonderende ovatie te beurt.
Voor de leiding kostte het opnieuw heel wat
energie om dit optreden voor te bereiden,
jazz-dance omvat nu eenmaal geen makkelijke
bewegingsvormen, maar met het resultaat
van die doorgedreven inzet steekt Atlas nog
maar eens een pluim op de hoed.
De “Kloeffeesten” kunnen ook op de
medewerking van turnkring Atlas rekenen
in een Kampioenschap van Groot Tielt op
rollen (24 juli 1981): die vrijdagavond stappen
zes Atlassers op de fiets. In totaal betwisten
er zestien verenigingen deze wedstrijd, Atlas
neemt het op tegen De Torenvalk. In deze
aflossingswedstrijd dienen de sportievelingen
steeds drie minuten volle gas te geven. Voor
onze vereniging rijden Cyriel Bouckaert,
Hugo Debie, Roland Heytens, Marc Naert,
Lionel Lauwers en Luc Penninck zich de ziel

25.07.1981 Kloeffeesten Tielt: Met (vooraan) André Baekelandt,
Arsène Baekelandt, Franky Martens en (achteraan) Marc Naert,
Hugo Martens en Gilbert Debie zet Atlas z’n beste beentje voor
in de volleybalwedstrijd.

25.07.1981 Kloeffeesten Tielt: in het heetst van de strijd. Lucien
Baekelandt (l) en Luc Penninck (m).

23.08.1981 De Kaasstoet te Passedale. De Atlassers begeven
zich naar de start v.d. stoet. Met (vooraan) Patrick Baekelandt,
Lucien Baekelandt, Hugo Martens en Arsène Baekelandt,
gevolgd door Luc Penninck, Marc Naert, Chris De Bruyne,
Gilbert Geerolf, Gilbert Debie, José Lassuy…..

25.07.1981 Kloeffeesten Tielt: Arsène-, Margot- en Lucien
Baekelandt.

uit het lijf. Met een uitstekend gemiddelde
van 51,4 km/u. krijgt de Atlasploeg de 8ste
plaats toebedeeld in de eindrangschikking.
Ook het volleybaltoernooi lokt Atlas naar de
“Kloeffeesten” (26 juli 1981). De weergoden
zijn de organisatie helemaal niet goed gezind,
naast Atlas komt ook De Kloef, Harlekijn
en K.A.J. op het veld. Door de enorm
slechte weersomstandigheden hebben de
volleybalwedstrijden meer weg van een partij
waterpolo. In een eerste confrontatie klopt
Atlas makkelijk de K.A.J. uit de wedstrijd,
nadien moeten onze boys nipt het onderspit
delven tegen de jongens van De Kloef. Eventjes
hoopte Atlas de begeerde trofee naar huis te
kunnen nemen, maar uiteindelijk worden ze
dus tweede.
Op zondag 23 augustus 1981 gaat de eerste
editie uit van “De Kaasstoet” te Passendale.
Onder de monnikenhabijten zitten allemaal
Atlassers verscholen, op vraag van
stoetenbouwer Frans Vroman wordt beroep
gedaan op onze heren om een stel vrolijke paters
uit te beelden. De 16 volwassenen worden
in een monnikenpij gestopt, geschminkt en

23.08.1981 Passendale: Atlassers dansen in de Kaasstoet
(centraal vooraan o.a. Luc Penninck, Godfried Verhamme en
Hugo Martens)

gekapt. In een oogwenk wordt Gilberts’s
Debie “frou-frou” weggeknipt, de volgende
paar tellen transformeren alle Atlassers zich
in eerbiedwaardige kloosterlingen. Vader abt
Gilbert Geerolf en broeder-brouwer Hugo
Martens, deze laatste te herkennen aan zijn
“trappistenneus”, nemen het voortouw
tijdens dit optreden. De Passendalekaas is
uitstekend gelukt, vader abt speelt deuntjes
op z’n mondharmonika en tot groot jolijt van
de toeschouwers zetten de vrome paters om
de haverklap de “vogeltjesdans” in. ’s Avonds
al smijt het vrolijk gezelschap de kap over
de haag en doet zich tegoed aan de door de
organisatie aangeboden boterhammen met
kaas en de aangevoerde Rodenbach. Sommige
fraters houden het niet bij één bruintje.
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Atlas blijft de zoektocht naar bestuursleden
en medewerkers verderzetten. De activiteiten
van de turnkring zijn dermate uitgebreid dat
men hoofden en handen tekort komt om alle
organisatorische- en administratieve taken tot
een goed einde te brengen.
In het clubblad Kontakt stelt men het
als volgt: Het werk in een turnvereniging
is te vergelijken met een ijsberg, 9/10de
steekt onder water en is bijgevolg door
buitenstaanders niet waar te nemen. Naast het
turnonderricht is er nog het vele papierwerk
(boekhouding, secretariaat), de spaardienst,
het economaat, onderhoud van zaal en
materiaal, het jeugdwerk, de organisatie van
deelname aan wedstrijden en feesten enz…
Al deze opdrachten vervullen veronderstellen
de inzet van een schare medewerkers, met
ons huidig effectief kunnen we alles niet meer
bolwerken, de uitbreiding van het bestuur is
een dringende noodzaak.
Men hoopt ernstige kandidaten te vinden,
voor alle duidelijkheid worden eventuele
kandidaat-bestuursleden er terstond op
gewezen dat het besturen van turnkring
Atlas berust op puur vrijwilligerswerk,
m.a.w., niemand wordt betaald voor z’n
prestaties. Het tegendeel is waar, zoals
van de turnende leden wordt ook van
bestuurleden verwacht dat ze netjes het
lidgeld van 30 frank. per maand betalen. Wie
geen bestuursverantwoordelijkheid wenst te
dragen kan zich ook melden als medewerker.
Die “Atlasvrienden” wordt opgenomen in
de materiaalploeg om aldus hun diensten te
bewijzen ter gelegenheid van demonstraties,
wedstrijden en eigen organisaties.
De spaardienst (ter vereffening van het
lidgeld en eventueel aangeschafte turnkledij)
blijft veel kopzorgen en vooral veel werk
teweeg brengen. Voor bode Gilbert Geerolf
is het onmogelijk bij de leden ten huize te
gaan afrekenen, daarom zullen in de maand
oktober zitdagen worden gehouden waarop
de ouders van onze leden worden uitgenodigd
om kennis te nemen van de toestand van de
spaarrekening en zo mogelijk een negatief
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saldo te vereffenen. Het wordt alvast nuttig
geacht het “Reglement betreffende de
spaardienst en de turnkledij” nog eens te
publiceren in Kontakt.
Op zaterdag 5 september 1981 wordt met
de autobus een ééndagstrip ondernomen
naar Brussel. De deelnemingsprijs is opnieuw
bijzonder laag, de min-10-jarige leden betalen
slechts 100 frank, de min-15-jarigen 150 frank,
voor oudere leden, bestuursleden, ereleden
en ouders van turners is de deelnameprijs
gebracht op 200 frank. Desondanks is het een
niet volledig gevulde bus die de tocht naar
de Belgische hoofdstad aanvat. Middels een
rondrit door het centrum van Brussel, en de
door de buschauffeur gegeven informatie,
maken de Atlassers kennis met tal van (voor
velen nooit geziene) bezienswaardigheden.
Zeer onverwacht wordt ook het legermuseum
aangedaan, het bezoek aan het Koninklijk
paleis (die dag toegankelijk voor het publiek)
was wel gepland. ’s Middags bevindt Atlas zich
al op de Grote Markt, even nadien wordt met
nationale burger Manneke Pis kennis gemaakt.
Bij het Brusselse Melipark wordt eveneens
langsgelopen, daar wordt het middagmaal
verbruikt. Ook de Heyzel, met het Atomium
als symbool bij uitstek, wordt bezocht: het
is daar dat in 1958 de wereldtentoonstelling
plaatsvond. In de naburige parken wordt door
de Atlassers druk gewandeld. Rood verbrand
door de septemberzon wordt om 18u30 de
terugreis naar Tielt aangevat, 5 september
werd een prachtige dag.
Frans
Vroman
vraagt
turnkring
Atlas medewerking te verlenen aan de
“Breughelstoet”. In de straten van Wingene
wordt, samen met Het Vlaams Tienerballet, de
act “Dulle Griet jaagt de duivels op de vlucht”
opgevoerd (13 september 1981). Daarin neemt
Atlas de vertolking van zo’n 15 duivels waar. De
openbare omroep B.R.T. brengt deze activiteit
op het T.V.-scherm, meerdere duiveltronies
komen aldus in de ether. Atlas levert bij
deze gelegenheid ook een 16-tal juffers en
knapen, hun opdracht bestaat er in haasjeover te spelen in de Wingense straten. Na de
optocht heeft de Breughelmaaltijd plaats, alle

stoetenlopers kunnen er terecht, ook onze
Atlasvrienden laten zich de worst, het brood
en bier goed smaken.
Atlas vat de viering van zijn 25-jarig bestaan
naast groots, ook origineel op. Het begint reeds
in september ‘81 met de organisatie van een
tekenwedstrijd onder het motto “Gymhumor”.
De deelnemers kunnen eigen werken indienen,
het is ook toegelaten bestaande humoristische
cartoons na te tekenen. Eén ding is zeker: het
onderwerp moet handelen over gymnastiek!
Deze wedstrijd staat open voor alle kringen
van de W.V.S.T, doch enkel Gistel en Marke (en
uiteraard ook de leden van Atlas Tielt) zenden
werken in.
Met “Wie is wie” worden in de turnzaal van het
Textielhuis twee reeksen foto’s uitgehangen.
Eén serie toont de trainers, bestuursleden en
medewerkers in hun lang vervlogen kindertijd,
in de andere reeks prijken de recente foto’s
van diezelfde Atlasmedewerkers (André
Debie, Hugo Martens, Patricia De Witte, Marc
Naert, André Baekelandt, Marleen Heytens,
Arsène Baekelandt, Sabine De Vriendt, Gilbert
Debie, Marleen Paret, Margot Baekelandt,
Gilbert Geerolf, Lucien Baekelandt, Chris
De Bruyne, Caroline Baekelandt en Patrick
Baekelandt). De Atlasleden wordt gevraagd
de juiste link te leggen tussen de diverse
foto’s. Grappige toestanden verzekerd! De
schiftingsvraag luidt: “Welk is gezamelijke
leeftijd van de hierboven vermelde leiders en
bestuursleden?”

13.09.1981 Breughelstoet Wingene. ‘Duivel’ Arsène
Baekelandt.

14.11.1981 Tentoonstelling 25 jaar Atlas. Opening van de
tentoonstelling met vooraan Marc Naert, André Debie,
Arsène Baekelandt, Hugo Martens, Marleen Heytens, en Ange
Baekelandt. Achteraan schepen van sport Roland Pauwels,
André Baekelandt, Lucien Baekelandt, Gilbert Geerolf en
Gilbert Debie.

Dagenlange voorbereiding en inspanningen
gaan de tentoonstelling “25 Jaar Atlas” vooraf,
op vrijdagavond 13 november heeft de officiële
opening plaats waarop talrijke genodigden
aanwezig tekenen. Na de openingsrede van
voorzitter André Baekelandt worden de
resultaten van de tekenwedstrijd en “wie is
wie” bekend gemaakt, de winnaars worden
bedacht met een prijs.
In de tentoonstelling (14 en 15 november
1981) wordt met meer dan 1000 foto’s het
Atlasverleden belicht. Daarnaast krijgen ook
het turnmateriaal en de inzendingen van

15.11.1981 Tielt: In het C.C. Gildhof wordt turnleider
Arsène Baekelandt in de kijker gezet voor zijn 25 jaar
inzet (Atlasbestuurslid Marc Naert overhandigt hem een
aandenken).
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“Gymhumor” een plaats in de turnzaal van
het Textielhuis die voor deze gelegenheid tot
tentoonstellingsruimte is omgetoverd.

14 en 15.11.1981 De tentoonstelling 25 jaar Atlas gaat tevens
gepaard met een zoekwedstrijd “Wie is wie?”.

15.11.1981 Tielt, stadsschouwburg. De academische zitting
met o.a. de bestuursleden Gilbert Debie, Gilbert Geerolf,
S.T.B.-bondsvoorzitter Jos Geuens, Arsène Baekelandt, André
Baekelandt en Hugo Martens.

Op zondag 15 november 1981 blazen alle
Atlasleden om 8u20 verzamelen aan het
Textielhuis. De turnersoptocht start om 9u. en
in uitgaanskledij (blauwe training, witte sokken
en witte turnpantoffels met T-riem) stapt de
imposante groep doorheen de Ieperstraat,
Markt, Kortrijkstraat, Stationstraat en SintMichielstraat. Daar, in de schouwburgzaal
van het cultureel centrum heeft om 10u.
een academische zitting plaats en dit in
aanwezigheid van bondsvoorzitter Geuens en
de leden van diverse gouworganen.
Leden en ook ouders wonen deze
plechtigheid bij, de verlichting wordt gedimpt,
het wordt duister, muziek klinkt door de
zaal, de kringvlag wordt door krachtige
lichtbundels in de spots geplaatst. André
Baekelandt voert het openingswoord, nadien
worden het bestuur en leiderskader aan het
publiek voorgesteld. Dhr. Himpe neemt het

15.11.1981 Tielt: Groepsfoto n.a.v. 25 jaar turnkring Atlas poseren leden, trainers en bestuursleden aan het C.C. Gildhof. Hoofdleider
Arsène Baekelandt en S.T.B.-voorzitter Jos Geuens bevinden zich centraal de groep.
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woord namens de B.S.P., Arsène Baekelandt
en Hugo Martens belichten de jubilerende
kring. Met de voorzitter van de W.V.S.T., de
Tieltse Schepen van sport, de voorzitter van
onze stedelijke sportraad en, last but not
least, nationaal bondsvoorzitter Jos Geuens
maken nog meer sprekers hun opwachting.
Tussen de verschillende spreekbeurten wordt
aan de hand van diavoorstellingen het doen en
laten binnen de kring en de diverse afdelingen
vertoond. Alle leden, ook deze van leiding en
bestuur, worden vervolgens bedacht met een
aandenken aan deze dag. Arsène en André
Baekelandt, Gilbert Debie en Hugo Martens,
allen mannen van het eerste uur, ontvangen
uit handen van bondsvoorzitter Geuens een
“Diploma van verdienste”.
Niet voorzien in het officiële programma is
de hulde die stichter en hoofdleider Arsène
Baekelandt te beurt valt. De sterke man van
turnkring Atlas wordt door zijn vrienden van
het bestuurs- en leiderskader in de bloemen
gezet, zijn echtgenote Marianne De Vlaeminck
wordt in dit eerbetoon niet vergeten. Als
waardering voor zijn onovertroffen inzet
ontvangt Arsène uit handen van elke turner
een rode anjer, door zijn dochters Ange,
Caroline en Margot wordt hij bedacht met
een pronkstuk. De gehuldigden zitten met
een krop in de keel, tranen kunnen nauwelijks
worden bedwongen, de zeer hechte band die
deze mensen met onze turnbeweging hebben
is natuurlijk niet vreemd aan deze oplaaiende
emoties. Aan het slot van deze academische
zitting wordt hand in hand door alle aanwezigen
het “Afscheidslied” gezongen. Nadien, op de
trappen van het cultureel centrum, schieten
pers- en amateurfotografen ettelijke foto’s
van de voltallige Atlasgroep.
Het gebeuren verschuift vervolgens richting
Textielhuis. Daar, tijdens een receptie in de
voorzaal, wordt stichter Arsène Baekelandt
prompt opnieuw gehuldigd: de afgevaardigden
van de Westvlaamse turnkringen, de
W.V.S.T. en vele sympathisanten bedelven
er de verraste Arsène onder de bloemen.
Omstreeks 13u30 wordt in de turnzaal van
het Textielhuis aangezeten aan een banket.

15.11.1981 Tielt: de aanzienlijke partij bloemen waarmee
hoofdleider Arsène Baekelandt werd bedacht.

1981 Bestuursleden en trainers: vooraan Gilbert Geerolf,
Caroline Baekelandt, Marleen Paret, Sabine De Vriendt, Ria
Roose, Ange Baekelandt en Gilbert Debie. Achteraan Lucien
Baekelandt, Margot Baekelandt, Hugo Martens, Arsène
Baekelandt, André Baekelandt, Marleen Heytens, Marc Naert
en Patrick Baekelandt.

Mits voorafgaandelijke inschrijving en de
betaling van 300 frank (150 frank voor min12-jarige leden), kunnen daar de benen
onder tafel worden geschoven. De heerlijke
maaltijd wordt verzorgd door de leden van de
Socialistische Vooruitziende Vrouwen (S.V.V.),
een 85-tal personen laten het zich smaken.
Nog in het kader van dit jubileum wordt een
brochure “25 Jaar Atlas” uitgegeven, deze
handelt over het ontstaan, de doelstellingen,
de groei en de bloei van turnkring Atlas
gedurende de eerste kwarteeuw van
zijn bestaan. Naast tekeningen en foto’s
werd er tevens een activiteitenkalender in
opgenomen. De brochure wordt niet gratis
verspreid, belangstellenden kunnen dit vijftig
bladzijden tellend werk aanschaffen aan de
zeer democratische prijs van 100 frank.
Te Hoboken worden de keurgroepen van
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turnclubs onderworpen aan de “nationale
testwedstrijden” (29 november 1981).
Atlas is eveneens op de afspraak en met de
kleppers Ann De Vriendt, Vicky Maertens,
Sandy Vandendriessche, An Roose, Veerle
Baekelendt, Christine Verdonck en Mia Roose
worden die zondag prachtige tot uitmuntende
resultaten geboekt.
Het 25-jarig bestaan van turnkring Atlas wordt
afgesloten met een Jubileumbal (12 december
1981). De barre weersomstandigheden
zorgen voor heel wat thuisblijvers, voor
andere Tieltenaren is het slechte weer geen
belemmering om toch naar de turnzaal van
het Textielhuis af te zakken. Er was leute en
ambiance, onze tombola kende veel succes,
spijtig voor de thuisblijvers…wij waren er wel,
schrijft de toenmalige verslaggever laconiek.
Met de “Interclubwedstrijden” belandt
Atlas in Gistel (13 december 1981). Bij de
knapen palmt de Atlas B-ploeg de eerste
plaats in (104,38 punten), op nauwelijks
een zucht worden ze gevolgd door de Atlas
A-ploeg (102,94 punten). Ook bij de afdeling
‘dames’ staat Atlas op het hoogste schavotje,
de gymnastes van “De Rode Ster Izegem” en
“Volksrecht Kortrijk” eindigen respectievelijk
op de 2de en 3de plaats. Bij de juffers moet
de A-ploeg van turnkring Atlas (94,97 punten)
enkel Volksrecht met 105,06 punten laten
voorgaan, de A-ploeg van De Rode Ster (92,45
punten) legt beslag op de 3de plaats. Binnen
deze afdeling heeft Atlas eveneens een
B-ploeg opgesteld, die doet het bijzonder fraai
en met 82,43 punten nestelt ze zich zowaar op
een 4de plaats!
Van 19 december tot 28 december 1981
organiseert de W.V.S.T een internationale
turnstage. In Vittel (de Franse Vogezen) troept
het kruin van de Westvlaamse turngouw
samen, met hen ook de Atlassers Ann De
Vriendt en Ruth Piers. Voor de deelnemers
ligt de kost voor deelname aan deze stage op
7.000 Bef. De algemene leiding berust bij Kris
Catteceur. Dagelijks wordt er gedurende 6
uren getraind.
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In de turnzaal van het Textielhuis kent het
jaarlijks kerstfeest (maandag 28 december
1981) een vlot verloop. Voor de ‘kleine
jongens en –meisjes’ zijn allerhande spelletjes
voorzien, zij werden verwacht van 13u30
tot 17u., de ‘juffers’ en ‘knapen’ kunnen
zich uitleven tussen 16u. tot 19u. Met leuke
gezelschapsspelen, kwis, wedstrijdspelletjes
met prijzen en de steeds terugkerende
“kerstboompluk” is het succes van deze
namiddag gegerandeerd.
Op 1 september van het voorbije jaar werd
een nieuw trommelkorps opgericht, de leiding
over de tamboers wordt waargenomen door
bestuurslid Marc Naert. Er werden recent zes
nieuwe trommels aangekocht, de kostprijs
daarvan ligt in de buurt van 30.000 frank.
Teneinde deze forse uitgave te milderen
wordt beroep gedaan op de vrijgevigheid
van de Atlassympatisanten. Ieder bedrag,
hoe klein ook, is welkom. De gift kan
worden gestort op de financiële rekening
van turnkring Atlas of overhandigd aan een
bestuurslid of trainer. Ook in de gelagzaal van
café Textielhuis kan worden ingetekend op de
aldaar gedeponeerde steunlijst. Wie de rangen
van het Atlastrommelkorps wil versterken
wordt verzocht zich kenbaar te maken. Wie
eveneens versterking kan gebruiken is het
Atlasbestuur, bestuurslid Joan De Meulenaere
diende immers onlangs immers zijn ontslag in.
Omstreeks datzelfde tijdstip vervoegt Geert
Verkeyn de rangen van het bestuur.
Het jaar 1982 is nauwelijks ingezet als Atlas
een nieuwe afdeling in het leven roept. Op
4 januari 1982 heeft de 1ste training plaats
van de afdeling “Huismoeders”. Een achttal
dames zijn van de partij en onder de leiding
van Marleen Heytens zal wekelijks worden
geoefend in het Textielhuis, dit steeds op
maandag vanaf 19u30.
Voor de “Gouwbekerwedstrijden” is Atlas
present te Torhout met een delegatie ‘meisjes’
(24 januari 1982), Arsène, André en Margot
(allen Baekelandt’s !) brengen een tiental
keurturnsters met de wagen ter plaatse. Voor
de beker wordt er geturnd per ploeg (van

twee tot maximum drie deelneemsters), enkel
het resultaat van de twee beste turnsters
wordt in aanmerking genomen voor de
einduitslag. Vicky Maertens en Els De Proost
vormen een ploeg bij de min-10-jarigen, An
Roose en Ann De Vriendt presteren in de
reeks van de min-12-jarigen, Mia Roose, Veerle
Baekelandt en Christine Verdonck kampen bij
de min-15-jarigen. Atlas doet het uitstekend te
Torhout, alle voornoemde ploegen eindigen
primus in hun leeftijdscategorie! Met Marleen
Paret, Sabine De Vriendt en Nicole Van Raak
heeft Atlas ook een ploeg met plus-15-jarige
turnsters ter plaatse. Na hun wedstrijden blijkt
dat ze aanspraak kan maken op een puike
tweede plaats in deze bekerwedstrijd.
Te Torhout kan ook individueel worden
geturnd, dat gebeurt weliswaar “buiten
wedstrijd” maar toch laat Atlas die
mogelijkheid niet aan zich voorbijgaan. Bij
de min-10-jarigen eindigt Vicky Maertens op

het hoogste schavotje, Els De Proost wordt
vierde. An Roose en Ann De Vriendt leveren
strijd bij de min-12-jarigen en ook zij bezetten
respectievelijk de 1ste en 2de plaats. Christine
Verdonck, Mia Roose en Veerle Baekelandt
gaan flink tekeer in de sprong, barre, grond
en balk, hun resultaat is navenant: Christine
overwint, op minieme afstand wordt Veerle
3de, Mia laat een 4de stek optekenen bij de
min-15-jarigen. Onze plus-15-jarige turnsters
stellen ook niet teleur, Sabine De Vriendt turnt
zich naar een prachtige 2de plaats, Nicole
Van Raak mag als 3de ook op het podium en
Marleen Paret wordt 5de in dit individueel
treffen.
Met uitzondering van Christine Verdonck
trekt Atlas met precies dezelfde gymnastes,
die één week geleden aan het werk gingen in
de bekerwedstrijden, naar Izegem voor het
betwisten van de “Gouwkampioenschappen”
(31 januari 1982). Ook in deze Westvlaamse
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confrontatie laten de Atlassers zich verre van
onbetuigd. Els De Proost eindigt 4de bij de
min-10-jarige miniemen doch het is de jonge
Atlasgymnaste Vicky Maertens die al haar
opponenten in het zand doet bijten! An Roose,
aan het werk bij de min-12-jarige junioren,
moet enkel op de balkoefening onderdoen
voor haar tegenstrevers maar zegeviert aan de
sprong, barre, grond en plaatst in één moeite
de eindoverwinning achter haar naam. Ann
De Vriendt moet weinig punten prijsgeven
op haar clubgenote en weet, na een puik
geturnde wedstrijd, beslag te leggen op de
2de plaats: voorwaar een mooi podium voor
turnkring Atlas. Nancy Scheldeman (Germinal
Torhout) overheerst in de wedstrijden voor de
min-15-jarige junioren. Veerle Baekelandt kan
in deze categorie de 2de plaats binnenrijven,
Mia Roose eindigt hier 5de. Ook bij de plus15-jarige turnsters (2de categorie) laat Atlas
zich in positieve zin opmerken. Sabine De
Vriendt is vooral in de sprong en aan de barre
outstanding. Ze laat weinig punten liggen
aan de andere toestellen en met de klasse
die haar eigen is turnt ze zich in Izegem naar
de overwinning. Ook Nicole Van Raak weet
te bevestigen en eindigt op de 3de trede
van het podium. Marleen Paret geeft de
aanwezigheid van Atlas met haar 4de plaats in
de eindrangschikking nog meer glans.
De afrekeningen van de spaardienst voor
het boekjaar 1981 hebben plaats op 30
januari, 6 en 13 februari 1982, telkens van 9u.
tot 12u. in het ABVV-bureel van bestuurslidtrainer Gilbert Geerolf. Na afloop van deze
afrekeningsdagen blijkt dat slechts de helft
van de leden zich hiervoor aanbood. Dat
is een wel zeer teleurstellende opkomst
en dit niettegenstaande het feit dat deze
afrekeningsmogelijkheden niet alleen middels
omzendbrieven doch ook via het ledenblad
Kontakt werden aangekondigd. Diegenen
die zich nog niet in orde stelden worden
opgeroepen dat onverwijld te doen, op
zaterdag 13 maart wordt uitzonderlijk een
supplementaire zitting gehouden in het bureel
van Gilbert Geerolf en dit van 9u. tot 11u45.
Voor het volgen van een jurycursus
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“Olympische gymnastiek” zetten Caroline,
Margot en Arsène Baekelandt hun beste
beentje voor (7 februari 1982).
Het Atlasbestuur verwelkomt een nieuw
bestuurslid: Hilde De Rammelaere. Uiteraard
hoopt men op een positieve samenwerking
met dit nieuwe gezicht. Bij die gelegenheid
wordt nogmaals kenbaar gemaakt dat
sympathisanten die de bestuursgroep willen
vervoegen, zich steeds kunnen aanmelden
bij algemeen leider Arsène Baekelandt of
secretaris Hugo Martens.
De Tieltse stedelijke sportraad huldigt de
Tieltse kampioenen (13 februari 1982). Atlas
kan liefst 25 kampioenen afvaardigen, om
9u30 verzamelen ze aan het Textielhuis en
van daaruit begeven ze zich gezamenlijk
(in burgerkledij) naar de raadzaal van het
stadhuis.
Voor het moeilijker werk verschijnt Atlas
op de “Nationale Bondskampioenschappen”
te Mortsel (14 februari 1982). Zowel de “min12-jarige” als de “min-15-jarige” delegatie
doet het uitstekend. An Roose turnt zich
naar een prachtige 4de stek. Voor Vicky
Maertens (7de) en Ann De Vriendt (9de) zat
er beslist meer in, een onderwaardering bij
de sprong voor Vicky en een ongelukkige
balkoefening van Ann doet deze turnsters
echter de das om. Sandy Vandendriessche
laat een 12de plaats optekenen bij de min12-jarigen. Echt wel beloftevolle uitslagen,
verdere training, aankweken van wilskracht en
doorzettingsvermogen zullen in de toekomst
de resultaten zeker in positieve zin beïnvloeden.
Veerle Baekelandt, Christine Verdonck en Mia
Roose zijn onze vertegenwoordigers bij de min15-jarigen. Veerle (5de) presteert uitstekend,
ook met Christine (8ste) en Mia (12de) laat
Atlas zich gelden te Mortsel. Bij Atlas is men
erg tevreden omtrent de geleverde prestaties
van de gymnastes, felicitaties gaan richting An
Roose, Vicky Maertens, Ann De Vriendt, Sandy
Vandendriessche, Veerle Baekelandt, Christine
Verdonck, Mia Roose en ook de trainsters van
de Atlaskeurgroepen (Caroline Baekelandt
voor de –12-jarigen en Margot Baekelandt

voor de iets oudere keurturnsters) worden bij
de gelukwensen niet vergeten.
In het eerste kwartaal van 1982 noteert men
met Hilde De Rammelaere, Henri en André
Kerckhof, Maria Kerckhof, Yvette Deblauwe,
Herlinda Casteleyn en Henri Dewaele een
6-tal Atlasereleden, elkeen is goed voor een
bijdrage van 1000 frank.

voordele van turnkring Atlas. Samen met
overdrachten van spaargeld van enkele leden
(afrekeningsdagen) brengt deze actie 2.235
frank in het laadje. Naast Robert Sander,
Monique Vermandere, Els Blondeel, Maria
Vergote, Lena Verholle, Herlinda Casteleyn,
Albert Dupont en iemand die onbekend wenst
te blijven, laat ook Eerwaarde Zuster Debie
zich verre van onbetuigd in deze steunactie.

Op de steunlijst, die werd aangelegd met
het doel de aankoop van uitrusting voor
het trommelkorps te ondersteunen, prijken
inmiddels zo’n 23 namen. Gezamenlijk
leveren ze een inbreng van 3.050 frank.
Dat is natuurlijk nog ver verwijderd van de
30.000 frank, het bedrag dat werd voorzien
als uitgave voor de aankoop van uitrusting
voor het trommelkorps. Maar alle beetjes
helpen, de beheerraad van het ziekenfonds
Bond Moyson sponsort zelfs voor niet minder
dan 5000 frank, niet toevallig de kostprijs van
één trommel! Ook binnen de Socialistische
Mutualiteit en het Algemeen Belgisch
Vakverbond (ABVV) loopt een spaaractie ten

Het Tielts “Jeugdkarnavalfeest” brengt
zo’n 350 jongelingen op de been (13 maart
1982). Deze optocht verloopt onder een
stralende lentezon maar gaat wel gepaard
met gure wind. Een groep, samengesteld
uit kinderen van de S.V.V. en Atlasjongeren
heeft een getalsterkte van 28 individuen.
Vooral de uitgebeelde huwelijkspartij met
het vrolijke gevolg trekt de aandacht van
de toeschouwers. Ann Bouckaert en Bruno
Dierckens vormen het trouwpaar van dienst,
het bonte gezelschap wordt door de jury
uitgeroepen tot beste groep en incasseert de
geldprijs van 1.000frank. Met Xavier Windels
(clown), Ingo Wullaert (eerste minister),
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Nathalie Plettinck (pop) en de zussen Metsue
(indianen) lopen onze jongeren flink in de
kijker, met Ann Bouckaert (5de), Bruno
Dierckens (4de) en de kleine Vic Verbrugge
(1ste), in keurig kleurrijk trommelpakje, slaagt
onze delegatie eveneens goed te scoren in de
individuele rangschikking.
Veerle Baekelandt turnt zich al langer in de
kijker, na het behaalde schitterend resultaat in
Mortsel besluit de nationale turnbond Veerle
in te lijven bij de nationale jongerenploeg.
Tijdens het aanstaande turnseizoen zal onze
Atlasser aldus de kleuren mogen verdedigen
van de S.T.B. Voor Atlas is dat zowaar een
bekroning van 25 jaar clubwerking!
In 1982 komt Roland Kerremans opnieuw
naar West-Vlaanderen, en dit op 27 maart en 3,
4, 17 & 18 april 1982. “Olympia Marke” ontfermt
zich over de zoektocht naar een geschikt
oefenlokaal en dat resultaat daarvan brengt de
Tieltse jazzers naar Heule, Kortrijk en Marke.
Alle jazzleden worden opgeroepen deze
lessenreeks bij te wonen. Voor de deelnemers
bedraagt het inschrijvingsgeld 150 frank. voor
de volledige cursus. Het oprichten van een
Westvlaamse jazzploeg, de oorspronkelijke
doelstelling van de W.V.S.T., is niet meer
haalbaar, diverse clubs haakten immers af en
bijgevolg wordt in een steeds kleiner aantal
West-Vlaamse kringen jazz-dance onderricht.
Op termijn zullen enkel “Germinal Gistel”
en “Atlas Tielt” jazz-dance in hun wekelijks
trainingspakket blijven opnemen.
Door een val van de balk tijdens de
trainingen loopt Veerle Baekelandt een (lichte)
polskwetsuur op. Met de wedstrijden in het
vizier die zich voor Veerle aankondigen besluit
de geneesheer (als voorzorgsmaatregel) de
pols gedurende een 14-dagen in te gipsen. Dit
euvel belet Veerle niet op alle mogelijke wijzen
verder te trainen. Het gips gaat er af op 24 maart
’82, net op tijd, want op zondag 4 april 1982
turnt Veerle al een kamp te Staleybridge nabij
Manchester: een delegatie van de Antwerpseen de West-Vlaamse turngouw neemt het er
op tegen de plaatselijke “Tameside Olympic
Gymclub”. Atlasser Caroline Baekelandt maakt
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April 1982, Kortrijk: Jazz-Dance-initiatie o.l.v. Antwerpenaar
Roland Kerremans.

April 1982, Kortrijk: Jazz-Dance-initiatie o.l.v. Antwerpenaar
Roland Kerremans (met Arsène Baekelandt in rode outfit).

April 1982, Kortrijk: Jazz-Dance-initiatie o.l.v. Antwerpenaar
Roland Kerremans (met Arsène Baekelandt in rode outfit).

deel uit van het jurybureel. Omstreeks het
middaguur betreedt de Belgische afvaardiging
de prachtige gymzaal, reeds om 13u30 starten
de wedstrijden. De balk zorgt voor ettelijke
valpartijen, ook de Engelse turnsters presteren
beneden hun waarde op dit toestel. Alle
oefeningen worden geturnd op hoog niveau,
voor de aanwezige toeschouwers wordt het
wedstrijdgebeuren een echt spektakelstuk.
De Belgische ploeg, samengesteld uit Veerle

Baekelandt, Nancy Scheldeman, Ann Govaert,
Danielle De Boeck, Carine Immens en Wendy Van
Onckelen eindigt 2de, ze moeten hun Engelse
opponenten laten voorgaan. ’s Anderendaags
wordt een bezoek gebracht aan “Litteshall”,
een groot en prachtig trainingscentrum op
2 uren rijafstand van Staleybridge. Litteshall
is o.a. uitgerust met meerdere valkuilen en
beschikt, naast alle olympische toestellen, ook
over een uitstekende tumblingbaan.
Veerle wordt ook opgenomen in de selectie
voor de “CSIT-kampen” (Comité Sportif
International des Travailleurs) en turnt in die
hoedanigheid op 10 april 1982 een wedstrijd
te Genova (Italië). Daar moet de Belgische
selectie het opnemen tegen de afvaardigingen
uit Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland, Israël,
Finland, Denemarken, Nederland en WestDuitsland.
Voor het turnen van een partij tumbling
begeeft Atlas zich naar Torhout (18 april 1982).
Voor deze wedstrijd worden ploegen juffers,
dames en knapen ingeschakeld. De equipe
“juffers min-14 jaar” is samengesteld uit Veerle
Baekelandt, Ann De Vriendt, Sandy Maertens,
Vicky Maertens, Kathy Vanthournout en
Christine Verdonck. Die jongerenploeg eindigt
primus en slaagt er in “Germinal Torhout” en
“Volksrecht Kortrijk” achter zich te houden.
De afvaardiging ‘dames’ wordt bevolkt door
de plus-14-jarigen Margot Baekelandt, Sabine
De Vriendt, Marleen Paret en Sabine Wiebouw.
De Atlassers bieden stevig weerwerk op de
tumblingbaan maar dienen hun Torhoutse
opponenten toch te laten voorgaan. De
Kortrijkse en Oostendse gymnasten volgen
evenwel op ruime afstand. De Tieltse
knapenploeg (min-14-jarige turners) met Chris
Braekevelt, Steve De Cock, Kris De Proost,
Bill Lemey, Jurgen Plettinck, Serge Ver Eecke
en Kurt Windels dient enkel tegenstrevers
uit Kortrijk partij te geven. Onze min-15-jarige
gymnasten halen het in Torhout met ruime
voorsprong.
Tijdens het jaar 1982 viert de werkloosheid
hoogtij. In de “Jongerenmars voor Werk”
(24 april 1982), een organisatie van diverse

syndicale organisaties, wordt in Brussel ook
door Atlassers opgestapt. Ze demonstreren
er voor betere toekomstperspektieven,
voor meer jobs, voor een maatschappij met
voldoende aandacht voor de kwaliteit van het
leven.
De Torhoutse sporthal is traditioneel
het decor voor de jaarlijkse wedstrijd
“minitrampolinespringen” (25 april 1982). Die
dag is Atlas echter weinig geluk beschoren.
Reeds bij het inoefenen overkomt Gilbert
Debie een zowel opmerkelijk als onbegrijpelijk
ongeval: bij de afstoot vanuit de trampoline
breekt Gilbert zijn voet, gezien een fractie van
een seconde later de beweging naar de salto
reeds is ingezet verkeert de kranige 33-jarige
gymnast niet meer in de mogelijkheid z’n
rotatie af te breken. De (zeer pijnlijke) landing
op de valmat maakt de schade alleen maar
groter. In allerijl wordt onze pechvogel naar
het plaatselijk ziekenhuis overgebracht.
Sabine De Vriendt, altijd goed in haar sas
bij springwedstrijden, maakt een flinke kans
op de overwinning bij de plus-14-jarigen. In
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dit wedstrijdtreffen laat ze echter een paar
foutjes optekenen en moet daardoor haar
rivale en plaatselijke turnster An Govaere laten
voorgaan. Met nauwelijks 0,70 punt delft ze
het onderspit, dit is dan de zoveelste keer dat
Sabine een wedstrijdtitel aan haar neus ziet
voorbijgaan. Het is op dat ogenblik dat Sabine
De Vriendt, nochtans een klassebak van het
zuiverste soort, het predikaat “eeuwige
tweede” krijgt opgekleeft.
De Atlassers Xavier Windels (10,50 p.) en
Jurgen Plettinck (9,20 p.) halen respectievelijk
de 2de en 3de plaats binnen bij de min-15-jarige
jongens. Mits een betere afwerking van hun
sprong en meer controle over de landing kan
het die nog jonge snaken in de toekomst alleen
maar beter vergaan. Marc Naert en Hugo De
Bie zijn blijkbaar onder de indruk van hetgeen
hun clubgenoot Gilbert tijdens de opwarming
overkwam, in hun wedstrijd komen ze immers
nooit in aanmerking voor de medailles. Hugo
moet zich tevreden stellen met 12,70 punten
en eindigt 8ste, Marc Naert kan een score van
12,40 punten laten optekenen, goed voor de
9de plaats. Het is tijdens dit wedstrijdgebeuren
dat de plaatselijke wonderboy Mario Mortier,
een gymnast van A-klasse, erin slaagt
een 3-dubbele salto te draaien vanuit de
minitrampoline.

1981 Atlassers
Ann en Sabine
De Vriendt
klaar voor
deelname aan
de 1-Meistoet.

En Gilbert Debie? In het Torhoutse
ziekenhuis wordt Gilbert’s voet ingekapseld
in een gipsverband. De pijn blijft echter ook
nadien aanhouden, uit radiologisch onderzoek
blijkt dat de breuk niet goed werd behandeld.
De toestand gaat inderdaad pas de positieve
kant op nadat, weken later, onze turner in
het Tieltse ziekenhuis een operatief ingrijpen
ondergaat. Tijdens Gilbert’s herstel breekt
er in het Tielts Sint-Andriesziekenhuis een
brand met dodelijke afloop uit (15 mei 1982).
Het feit dat hij opgescheept zit met een
plaasteren been belet Gilbert Debie niet als
eerste beneden te zijn bij de evacuatie van het
gebouw!
1 Mei wordt ook in 1982 uitgebreid gevierd
door de Tieltse afdeling van de B.S.P. (Belgische
Socialistische Partij). Turnkring Atlas stapt met
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08.05.1982. Het Atlastrommelkorps stapt o.l.v. tamboermajoor Marc Naert richting Europahal, het vertrekpunt v.d.
Vredesstoet.

77 gymnasten op in de 1-Mei-stoet, het Atlastrommelkorps opent de stoet. In de 1-mei-kwis
(30 april 1982) verdedigt Arsène Baekelandt
de Atlaskleuren. Hij slaagt erin 250 frank in de
wacht te slepen voor de clubkas.
Nauwelijks een week later dient de
Vredesstoet zich aan te Tielt (8 mei 1982).
Ook aan dit initiatief verleent turnkring Atlas,
trommelkorps incluis, zijn medewerking
en zowat 75 Atlassers marcheren in stoet
doorheen de Tieltse centrumstraten.
Inmiddels beschikt Atlas over een
getalsterkte van 150 leden, algemeen leider
Arsène Baekelandt is niet tevreden omtrent
de te geringe opkomst in zowel de 1-Meistoet als de pas verlopen Vredesstoet. Onder
de titel “Turnen en politiek” schrijft hij in de
Kontakteditie van mei 1982 een vlammend
artikel, dit met het doel duidelijkheid te
scheppen omtrent de beweegredenen toch
aan politiek getinte activiteiten medewerking
te verlenen.
Voor elk actief lid dient ieder jaar bij Bloso
(Bestuur voor Lichamelijke Opvoeding,
de Sport en het Openluchtleven) een
dokterattest worden ingediend waaruit
blijkt dat het betrokken Atlaslid lichamelijk
geschikt is om de turnsport te beoefenen.
Teneinde het de leden makkelijk te maken
organiseert het bestuur elk turnseizoen een
serie dokterszittingen in de lokalen van het
Textielhuis, voor het jaar 1982 worden deze
zitdagen gehouden op 5, 12, 19 en 29 mei,
telkens van 14u. tot 16u. Teneinde zoveel
mogelijk leden te bewegen zonder uitstel
deze medische onderzoeken te ondergaan
levert de kringkas ook een tussenkomst in
de opgelopen kost. Het doktershonorarium
beloopt 263 frank, het ziekenfonds voorziet
een terugbetaling van 198 frank, de clubkas
sponsort op haar beurt het gebeuren voor 63
frank, voor het betrokken lid blijven bijgevolg
slechts twee luttele frankten laste…
De jaarlijkse “Bondsfeesten” brengen Atlas
opnieuw naar Antwerpen (5 en 6 juni 1982). De
afdelingswedstrijden gaan ’s zaterdags door

08.05.1982 De Atlastrommelaars roffelen er op los.

08.05.1982 De Vredesstoet trekt door de straten van Tielt.

08.05.1982 Tielt: turnkring Atlas prominent aanwezig in de
Vredesstoet.

08.05.1982 Atlas marcherend door het Tieltse centrum,
trommelaars en gymnasten.
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op de acht velden aan de Jan Van Rijswijcklaan.
In deze competities treedt turnkring Atlas aan
met de afdelingen “kleine meisjes”, “juffers”,
“dames” en “knapen”. De “kleine meisjes”
turnen de bankoefening en boksprong, hun
“reeks” dansen ze met het lint. De “juffers”
gaan aan de slag op de lange mat, balk en de
vrije reeks met stok. Voor de ‘dames’ staat de
knotsoefening, de paardsprong en barre op
het programma, de knapen moeten aan het
werk met de paardsprong, in de vrije reeks en
aan het paard-met-bogen. Al het toestelwerk
wordt begeleid met muziek, de oefenstof
wordt ook synchroon geturnd!
In tegenstelling tot ’s zaterdags, op dewelke
de verplaatsing van zo’n 60-tal gymnasten
met personenwagens gebeurt, reist men op
zondag 6 juni met twee autocars naar het
hoofdterrein van het Beerschotstadion. Ook
het Atlastrommelkorps is van de partij. Reeds
om 9u. staat daar een algemene herhaling van
de diverse nummers van het massafeest op het
programma. Om 11u30 start de turnersoptocht,
de imposante Atlasgroep marcheert door het
Antwerpse in koningsblauw trainingsuniform.
De optocht is opnieuw een massaal bijgewoond
evenement dat door de Stedelijke overheid en
de Bondsleiding wordt geschouwd. Nadien
wordt een gezamelijke maaltijd verbruikt in de
feestzaal Kielpark en de technische school van
de T.I.R.
Het massafeest wordt geopend door zes
valschermspringers die het Beerschotterrein
landen met de bondsvlag. Nadien volgt
het algemeen optreden, de groet aan het
bondsvaandel, toespraken, de diverse
bondsreeksen, sprongen over de Zweedse
tafel, lange mat en trampoline. Staan ook op
het programma: volksdansen, een optreden
van de huisvrouwen van Gau Rhein Limburg,
de algemene reeks en de samenzang.
Uiteraard wordt het afscheidslied opnieuw te
berde gebracht, maar de vele duizenden kelen
brengen eveneens het kameraadschapslied:

“Komt en reikt de handen, de kring sluiten
wij,
en nooit gaan de stonden, der vriendschap
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05.06.1982 Antwerpen: de afdeling ‘kleine meisjes’ present
tijdens de bondsfeesten. Vooraan An Deproost, Nathalie
Hoste, Els Deproost, Samira Chabchoub, Nancy Vanhove,
Sandra Van Paemel, Nancy Van Thournout en achteraan Sandy
Degraeve, Vicky Metsue, Sabrina Tuytens, Sofie Bouckaert, Inge
Verbrugge, Sandra Declercq, Brenda Metsue en Tamara Lemey.

05.06.1982 Bondswedstijden A’pen. De ‘kleine meisjes’
brengen hun vrije reeks (oefening met lint).

05.06.1982 Bondswedstijden A’pen. De ‘kleine meisjes’ tijdens
hun bankoefening onder het toeziend oog van Marleen Paret.

05.06.1982 Bondswedstijden A’pen. De Atlasjuffers tijdens hun
stokoefening. Arséne Baekelandt (r) kijkt toe.

05.06.1982 Bondswedstijden A’pen. De juffers turnen ‘lange
mat’. Geert Verkeyn draagt de Atlasvlag tijdens het op- en
aftreden v.d. Atlasgroepen.

voorbij,
dan dreunen de stappen, dat de wereld het
hoort,
is iemand soms moede, wij helpen hem
voort”. (2x)
Ook de Atlassers kwelen lustig mee, hen werd
immers opgedragen de teksten van de diverse
deuntjes uit het hoofd te leren. Nadien volgt
de proclamatie van de wedstrijdresultaten van
de afdelingswedstrijden. Onze juffers haalden
hun beste turnpeil boven en dat resulteeert in
een prachtige 1ste plaats in Antwerpen! Net
als de dames presteren de knapen het zowaar
2de te eindigen, met hun 8ste plaats boeken
de kleine meisjes eveneens een uitmuntende
plaats. Omstreeks 18u. worden deze nationale

05.06.1982 Bondswedstijden A’pen. Deze damesploeg brengt
de turnersgroet aan de juryleden: Greta Van Keirsbulck,
Marleen Paret, Margot Baekelandt, Ange Baekelandt, Claudine
Verhelst, Sandy Maertens en Sabine De Vriendt. Atlasser Geert
Verkeyn draagt de Atlasvlag.

05.06.1982 Bondswedstijden A’pen. Tijdens het
wedstrijdverloop heeft hoofdleider Arsène Baekelandt het
razend druk. Hier krijgen Hugo Martens (r) en Geert Verkeyn (l)
instructies.

05.06.1982 Bondswedstijden A’pen. De afd. ‘dames’ staat
klaar voor de synchrone barreoefening in groep. Links Ange
Baekelandt, Claudine Verhelst, Sabine De Vriendt en Margot
Baekelandt. Rechts Greta Van Keirsbulck, Marleen Heytens,
Sandie Maertens en Marleen Paret.

05.06.1982 Bondswedstijden A’pen. Margot aan het werk op de
barre, Marc Naert en Hugo Debie zorgen voor de stabiliteit v.h.
toestel. Arsène Baekelandt kijkt geïnteresseerd toe

05.06.1982 Bondswedstrijden A’pen. De dames tijdens hun
barreoefening. Links doet Sabine De Vriendt haar afsprong,
Margot Baekelandt, Ange Baekelandt en Claudine Verhelst
komen vervolgens aan de beurt. Marc Naert en Hugo Debie
zorgen voor de stabiliteit v.h. toestel. Rechts verlaat Sandy
Maertens de barre, Marleen Paret is de volgende die haar moet
bewijzen aan dit toestel.

05.06.1982 Antwerpen: de wedstrijden hadden gisteren plaats.
Nu pronken de Atlassers met de behaalde buit: v.l.n.r. Gilbert
Geerolf, Hugo Martens, Lucien Baekelandt, Marleen Paret,
Marleen Heytens, André Baekelandt, Arsène Baekelandt en
Margot Baekelandt.

06.06.1982: het Atlastrommelkorps in de straten van
Antwerpen tijdens het turnersdéfilé ( Bondsfeesten)
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06.06.1982 Antwerpen: de Tieltse gymnasten (deel 1)
06.06.1982 Bondsfeesten A’pen: de knapenploeg behaalt een
2de plaats. Chris Braekevelt, Kurt Windels, Frank Heytens,
Kris Deproost (staand), Jurgen Plettinck, Bart Wiebouw, Steve
Decock, Xavier Windels en Peter Baekelandt (vooraan) pronken
met de daags voordien behaalde beker.

06.06.1982 Antwerpen: het Atlastrommelkorps betreedt het
Beerschotstadion met in haar zog de Tieltse gymnasten.
06.06.1982 Bondsfeesten A’pen. Turnkring Atlas marcheert
door de Antwerpse straten, het trommelkorps voorop. Marleen
Heytens, Hugo Debie en André Baekelandt nemen de groep op
sleeptouw.

06.06.1982 Antwerpen: het laatste deel van de Atlasgroep in
het Beerschotstadion, geflankeerd door Arsène Baekelandt.
06.06.1982 Bondsfeesten A’pen. Turnkring Atlas marcheert
door de Antwerpse straten. Marc Naert keurt zijn
trommelkorps.

06.06.1982 Bondsfeesten A’pen. Turnkring Atlas marcheert
door de Antwerpse straten, het trommelkorps voorop. Hugo
Martens met het Atlasvaandel, André Baekelandt (met witte
pet) en Marc Naert (dirigeert het trommelkorps) leiden de
groep.
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06.06.1982 Bondsfeesten A’pen. Turnkring Atlas marcheert
door de Antwerpse straten. Een fractie van de imposante
groep.

bondsfeesten afgevlagd, de Atlassers hebben
nog een fikse busrit voor de boeg.

06.06.82 Antwerpen: Hugo Martens (centraal met blauwe
vest) neemt één van de behaalde trofeeën in ontvangst,
bondsvoorzitter (links) Geuens kijkt geïnteresseerd toe.

06.06.1982 Antwerpen: turnleider Arsène Baekelandt met de
behaalde bekers.

04.07.1982 Europastoet Tielt (St. Michielstraat): centraal
Hugo Martens, op de voet gevolgd door Ronny Paret, Lucien
Baekelandt en Xavier Windels. Links Arsène Baekelandt met
in z’n tred Patrick Baekelandt en Gilbert Geerolf. Met z’n allen
geven ze gestalte aan de jolige groep ‘The Daltons’.

Op de openingsavond van de Europafeesten
(2 juli 1982) is Atlas present voor de
vlaggenhijsing. De Europastoet (4 juli 1982)
gaat uit onder het motto “karnaval in de
wereld van de sport” en voor dit evenement
tekent Arsène Baekelandt een heel scenario
uit voor de optredende Atlasleden. Het
publiek wordt geconfronteerd met een ploeg
voetballertjes die erin slaagt keer op keer
de (te grote) bal uit het oog te verliezen en
zwemsters met blozende wangen in prachtige
zwempakken op melkstoeltjes. Hilarisch is
de Olympische fakkeldrager, die lopen te
vermoeiend vind, en het dan maar probeert
met autostop. Rolschaatsers zijn eveneens van
de partij, ook een speerwerper en die laatste is
erin geslaagd z’n speer dwars door zijn eigen
karkas te boren. De wielrenners beschikken
over fietsen van alle slag, de coureurs zijn
van de meest uiteenlopende dikte en lengte.
Carnavaleske toestanden tekenen dus de
Atlasgroep, zo ook bij het stel boksers want die
lange magere en die korte dikke slaan er echt
niet naast. Nog meer actie want ondertussen
gaan de schermers onvermoeibaar met
elkaar in duel, de gewichtheffer torst keer na
keer zijn loodzware vracht. De duivenmelker
blijft constant “kom, kootje, kom” naar z’n
blauwe geschelpte roepen, bij de vinkenzetter
komt er warempel enkel hanengekraai uit
de vinkenkooi. De motorrenner die z’n fiets
tot motor had omgebouwd krijgt nogal wat
bekijks, de turnsters zijn elegant en mooi in
hun harlekijntenue en ook de senioren-turners
zorgen voor kolder in de Tieltse straten. De
karateman, de basketbalspeler, de worstelaars,
de ruiter (op het paard met bogen), de
visser, de autoracer, de toestelturner, de
jazz-dancers, ze zijn er allemaal om deze act
gestalte te geven. De groep Atlas is a.h.w. een
stoet binnen de Europastoet, het tafereel dat
bij het toekijkend publiek enorm in de smaak
valt.
Amper één week na verloop van de
Europastoet verleent onze kring opnieuw
z’n medewerking aan een stoetgebeuren.
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Gecontacteerd door stoetenbouwer Frans
Vromman voor een optreden in de “Stoet
der Guldensporen” (11 juli 1980), is een
18-koppige Atlasdelegatie present te Kortrijk.
Onze mannen vertolken er een peloton
Spaanse soldaten. De uniformen bestaan uit
rode wambuizen en dito pofbroeken, zwarte
laarzen, zwart-lederen borststukken, kraag
en zilveren helm. Niet iedereen raakt zómaar
in z’n wambuis, na wat trekken en sleuren
lukt het alle stoere krijgers uiteindelijk toch.
Bij de grimage krijgen de legioensoldaten,
naast een diepbruine gelaatskleur, eveneens
prachtige sikkebaarden, snorren en pruiken
aangemeten. Een lans vervolledigt hun
uitrusting en even later marcheert het peloton
Spanjaarden in quick-march door de Kortrijkse
straten. Het is warm, de doortocht van de
achttien strijders gaat gepaard met heel veel
handgeklap vanwege de toeschouwers.

04.07.1982 Atlas in de Europastoet. “De coureurs”
voorafgegaan door “gewichtheffer” Franky Martens.

Deelname aan stoeten brengt geld in de
clubkas, het is de reden waarom veelvuldig aan
dergelijke activiteiten wordt deelgenomen. De
voorbereiding en organisatie van de deelname
aan deze stoeten vraagt van algemeen leider
Arsène Baekelandt een niet te verwaarlozen
inzet, vooral tijdens de lange zomervakantie is
dit voor hem een tijdrovende bezigheid. Gezien
zijn club erin slaagt op die manier bijkomende
financiële middelen te genereren blijft hij ook
bij dergelijke activiteiten de stuwende kracht,
voor de ontplooïng van turnkring Atlas is geen
inspanning hem teveel.
Samen met de leden van het Tielts “Klein
Muziekske” figureert Atlas in de “Heksenstoet”
te Nieuwpoort (18 juli 1982). Menige
toeschouwer slaat de schrik om het hart als
de bende uit de hel losgebroken duivels op
het parcours passeert. Satan himself (Arsène
Baekelandt) leidt de horde en bezweert jong
en oud. Op het marktplein doen “Beëlzebub”
en “Mefisto” hun naam van gevallen engel
alle eer aan, tijdens een bokkesprong slaan
hun benen van onder hun lijf en beiden komen
met hun derrière onzacht op het stratendek
terecht. Samen met leden van het tienerballet
vormen enkele Atlasdames en onze grootste
juffers een verzameling voorbij fladderende

04.07.1982 Europastoet Tielt. Dalton Hugo Martens gaat op
stap…

spoken. Gehuld in witte gewaden beelden zij
deze “geen rust vindende geesten” uit.
Ter gelegenheid van de “kloeffeesten”
wordt een wielermarathon op rollen gehouden
(6 augustus 1982). De Atlasploeg fietst dapper
mee.
Op 16 augustus 1982
reist Caroline
Baekelandt af naar Tsjechoslowakijë, in
dit op het vlak van gymnastiekbeoefening
vooruitstrevend land zal ze een 14-daagse
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turnstage doorlopen. Caroline vertrekt niet
alleen, neen, in het gezelschap van Pierre
Hous (technisch directeur van de S.T.B.), de
Torhoutse gymnasten Nancy Scheldeman,
Mario Mortier en diens trainer Kris Catteceur,
wordt de reis met personenwagens
ondernomen. In Tsjechoslowakijë wordt het
gezelschap geconfronteerd met de meest
prachtige en efficiënte turnaccommodatie.
In dit Oost-Europees land maken ze kennis
met methodes en technieken die worden
gebruikt om topatleten te vormen. Het verblijf
is een prima leerschool maar om de meest
uiteenlopende reden kan dit Tsjecholovaaks
sportregime toch niet in ons Westers systeem
worden geïmplementeerd. Voor Caroline en
haar medereizigers wordt deze studiereis
desondanks een prachtige ervaring.
Passendale is opnieuw het decor voor
het verloop van De Kaasstoet (22 augustus
1982). Ook voor deze tweede uitgave steken
een stel Atlassers zich ter plaatse in een
monnikenpij. Te Passendale blijft de zon zich
achter de wolken verschuiven, er heerst
desondanks een vrolijke tot uitbundig sfeer.
De eerbiedwaardige monniken vertrekken,
het hoofd nederig gebogen, vanuit startplaats
nr. 14. Alras bewegen ze zich tussen een
zee van mensen, ja, Passendale barst uit z’n
voegen. Op het ogenblik dat het orkest van
Glenn Miller de tonen van “In the Mood”
door de geluidsboxen stuurt schieten ook
de vrome paters in actie. Op het aanstekelijk
ritme van de muziek wordt er met mekaar
geswingd dat het een lieve lust is, het publiek
giert het uit. Als even later de paters hun
pij ook nog tot boven de knie heffen, en 15
maagdelijk witte paterkuiten te voorschijn
komen, is het hek helemaal van de dam. De
Atlassers oogsten keer na keer een enorm
succes met deze act, het is het resultaat van
flink wat oefenen tijdens de weken die deze
activiteit voorafgingen. Atlas levert hier niet
alleen de dansende paters, ook de groep
“Normandische meisjes en jongens” die hier
in de Passendaalse straten hun kaas voorstelt,
wordt volledig bevolkt door Atlassers. In hun
folkloristische klederdracht weten ook zij de
aandacht te trekken van de menigte.
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Caroline Baekelandt behaalt in Gent haar
diploma Regentes Lichamelijke Opvoeding.
Uiteraard is dat haar eigen verdienste, bij Atlas
is men er dan al van overtuigd dat de ruime
kennis welke ze in die studierichting opdeed,
haar zeker van pas zal komen als trainster van
de keurelementen.
Met de start van het sportseizoen 19821983 in het vooruitzicht valt binnen het
Atlasbestuur de beslissing het maandelijks
lidgeld op te trekken van 30 naar 40 frank.
Met 30 frank, nog niet eens de prijs van een
liter benzine, heeft Atlas sinds 1966 de kost
van het lidmaatschap ongemoeid gelaten.
Niettegenstaande turnkring Atlas geen
winst nastreeft, niettegenstaande trainers
en bestuursleden gratis werk leveren en
ondanks de veelvuldige deelname aan stoeten
allerhande, slaagt de penningmeester er niet
meer in de eindjes aan elkaar te knopen. De
oorzaken van de zorgwekkende toestand van
de kringkas zijn bekend: sinds een decreet
van maart 1977 ontvangen lokale sportclubs
geen cent subsidie meer van Bloso (voorheen
tot 16.000 frank/jaar) en de stadstoelagen,
welke tot dusver reeds van een miniem niveau
waren, worden voortaan tot de helft herleid.
Ingevolge de economische crisis wordt ook
de steun vanuit de socialistische organisaties
drastisch ingekrompen. Anderzijds nemen de
uitgaven toe, de bondsbijdrage werd immers
verhoogd, de verzekeringspremie (tegen
sport-ongevallen) werd een stuk duurder en
de verplaatsingskosten om zich te begeven
naar wedstrijden en Gouw- en Bondsfeesten
stijgen onverminderd (de deelname aan
het voorbije bondsfeest te Antwerpen
kostte de kringkas zo’n 20.000 frank). Ook
de aankoopprijs van turnmateriaal gaat in
stijgende lijn.Voor dat lidgeld, nu 480 frank op
jaarbasis, ontvangen de leden wekelijks één
of meerdere uren les van de Atlasmonitoren,
is iedereen verzekerd tegen sportongevallen
en wordt de verplaatsing naar wedstrijden,
demonstraties en cursussen bekostigd.
Deze verhoging beïnvloedt ook de hoogte
van de te leveren maandelijkse bijdrage
aan de spaardienst, voortaan bedraagt die

150 frank, een som die naast het lidgeld ook
spaargeld omvat om de eventuele aankoop
van turnkledij te bekostigen. De bijdragen
worden om de twee maanden door de bode
ten huize afgehaald, voor leden die buiten Tielt
wonen, kan de vereffening evenwel tijdens de
gymles gebeuren. Als kwitantie ontvangt het
lid een spaarzegel die op de spaarkaart wordt
gekleefd.
Voor de opluistering van hun derde
tuinfeest doet het Tieltse O.C.M.W. (Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn)
beroep op turnkring Atlas (5 september
1982). Het is een mooie, snikhete zondag,
gehuld in blauwe training vertrekt de grote
groep turners vanuit het Textielhuis naar
het nabijgelegen O.C.M.W.-rusthuis. Twaalf
turnsters, inclusief zes van de grootste
‘juffers’ (Veerle Baekelandt, Sofie Galle, Eden
Liefooghe, Sandy Vandendriessche, Christine
Verdonck en Sabine Wiebouw) demonstreren
een knotsoefening. De knapen turnen aan het
paard-met-bogen. De keurturnsters showen
hun kunnen op de olympische balk. De juffers,
en nadien ook de kleine meisjes, doen hun
ding op de lange mat. De “kleine jongens”
schitteren in hun oefening met de plint, voor de
keurturners wordt de (span)barre opgesteld.
Er valt nogal wat te beleven op dit tuinfeest,
de Atlasoptredens vinden plaats in de drie
tuinen van het complex. Het optreden wordt
erg gesmaakt door de vele bezoekers, méér,
ze kijken vol bewondering naar de Atlasgroep.
Algemeen leider Arsène Baekelandt is een
opmerkzaam iemand, dagdagelijks staat
hij met beide voeten in de Atlaswerking, er
is niets dat hem ontgaat. Per 7 september
1982 verdeelt hij een werkplan ten
behoeve van bestuur en leiding. Alle nietopgeloste problemen, lopende zaken,
materiaaldefecten, de meest uiteenlopende
behoeften en noodwendigheden staan daarin
opgesomd. Bestuursleden en trainers krijgen
elk het 10-paginadikke bundel overhandigd.
Wie wat moet doen? Arsène levert geen half
werk want ook dat krijgen de betrokkenen te
lezen. Nog naar aanleiding van de start van het
turnseizoen brengt Arsène een informatienota

05.09.1982 O.C.M.W. Tielt: onder aanvoering van Marleen
Paret demonstreren de juffers en turnsters hun knotsoefening.

uit welke is gericht aan de lesgevers. Daarin
geeft de algemene leider niet alleen richtlijnen
voor een ordentelijk turnonderricht, ook
bemerkingen op het vlak van de door de trainer
aan te nemen houding staan erin opgenomen.
“Dat lesgeven ook opvoeden is” wordt nog
maar eens bekrachtigd door de wijze woorden
van Arsène Baekelandt.
Op 11 september 1982 stapt Atlas ’s
namiddags mee op in een optocht te
Wielsbeke. Alle afdelingen - inclusief de jazzers
en gymfitters - werden gevraagd present te
zijn in uitgaanskledij (blauw trainingspak, witte
sokken en geblancoteerde turnpantoffels. De
twee bussen vertrekken om 14u., Wielsbeke
ligt in de buurt, omstreeks 18u. zijn de Atlassers
reeds terug in Tielt.
Er staat een turndemonstratie (een 3-tal
reeksen en lange-mat-turnen) gepland op
het marktplein te Aarsele (18 september
1982), op het parkeerterrein is een groot
bord aangebracht met de vermelding
parkeerverbod vanaf 16u. – voorbehouden.
Het is op die plaats dat materiaalmeester
Gilbert Debie en Marc Naert kort na de
middag het nodige turnmateriaal deponeren.
Na een wandeling door het bloemendorp
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Kanegem onderneemt de Atlasgroep een
mars doorheen Aarsele. De verbazing is groot
wanneer na die optocht wordt vastgesteld dat
de voorziene turnruimte in beslag is genomen
door de pompiers. De turndemonstratie moet
noodgedwongen worden afgelast, dat is niet
echt een ramp want buiten de Atlassers en
de spuitgasten valt er geen kat te bespeuren.
Zonder publiek heeft optreden geen zin, alleen
jammer dat Gilbert en Marc nodeloos al dat
turnmateriaal ter plaatse hebben gebracht.
Naar aanleiding van de 25ste verjaardag
van gymclub “Germinal Gistel”, is turnkring
Atlas ’s avonds te gast bij de Gistelse vrienden
(18 september 1982). De gymshow die aldaar
n.a.v. dit jubileum werd opgezet vangt aan om
20u. De Tieltse knapen demonstreren paardmet-bogen, onze dames-turnsters en juffers
leveren hun knotsoefening af. Die optredens
verlopen perfect, het feit dat reeds op
dinsdagavond (14 september) onze afdelingen
ter plaatse waren teneinde er de nummers
nog eens in te oefenen, is daar natuurlijk niet
vreemd aan. Atlas oogst veel bijval in Gistel.
Op zondag 19 september vindt er
een gouwraad plaats in de lokalen van
het
Textielhuis.
Arsène
Baekelandt,
Hilde De Rammelaere en Geert Verkeyn
vertegenwoordigen turnkring Atlas op deze
periodieke vergadering van de W.V.S.T.
Voor het behalen van turnbrevetten reist
onze kring af naar Brugge (25 september
1982). Teneinde promotie te voeren voor de
plaatselijke club “School voor Lichamelijke
Opvoeding” ligt het in de bedoeling de proeven
te laten doorgaan op ’t Zand, afgewisselend
met demonstraties van de aanwezige
kringen. De weergoden dwarsbomen echter
die plannen, er wordt uitgeweken naar het
Rijkssportcentrum Julien Saelens. Het verloop
van de namiddag wordt daardoor enigszins
in de war gestuurd maar uiteindelijk slaagt
men er toch in vanaf 17u. de resultaten van de
wedstrijden tegen zichzelf bekend te maken.
Niet iedereen is bij de gelukkigen, voor heel
wat deelnemers wordt de proclamatie een
teleurstelling. Ofwel mikte men te hoog bij de
keuze van het brevet, ofwel werd de gymnast
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18.09.1982 Turnshow ’25 jaar Germinal Gistel’: Atlas is gastclub
en pleziert het publiek met een knotsoefening.

geconfronteerd met onkans. Dat alles geldt
ook voor meerdere Atlasleden. Zo haalt
Steve Decock hoge kwoteringen in bijna alle
disciplines, doch faalt op z’n favoriet toestel
(het paard-met-bogen) en ziet daarmee het
zilver aan zich voorbijgaan. Nog een pechvogel
is Heidi Van Thournout, zij blijft bij de “bücke
over het paard” met één voet haperen. Een
vliegensvlug ingrijpen van Arsène Baekelandt
redt haar van een pijnlijke buiklanding maar
Heidi’s hoop op een turnbrevet is uiteraard
vervlogen.
De proeven voor de diverse vaardigheidstesten zijn niet zo eenvoudig, toch slagen nogal
wat Atlassers in de voorgeschotelde proeven.
Sandra Declercq, Jochem Heijtens, Nancy
Vanthournout, Patricia Vercouillie en Jeroen
Voet behalen het 1ste voorbereidend brevet,
Marianne Depraeter, Els Deproost, Claudine
Goethals, Sylvia Hoste, Nancy Lammertijn,
Eden Liefooghe en Kathy Vanthournout weten
beslag te leggen op het 2de voorbereidend
brevet. Het bronzen plakket is weggelegd voor
Bill Lemey, Jurgen Plettinck, Bart Wiebouw en
Xavier Windels. Voor het brevet van het niveau
‘zilver’ ligt de moeilijkheidsgraad opnieuw
een pak hoger, de sterk turnende Peter
Baekelandt, Claudia Duthoit, Sandy Maertens
en Sandy Vandendriessche weten het zich in
Brugge desondanks toch eigen te maken.
De laatste weken duiken er bij de jazzploeg
nogal wat nieuwe gezichten op. “Dat is goed
nieuws op voorwaarde dat zij het weten vol
te houden”, stelt Arsène Baekelandt heel
nuchter. De eerste maanden is het inderdaad
niet makkelijk de bewegingsvormen onder

de knie te krijgen, voor de meer gevorderen
worden de lessen daardoor ietwat afgeremd.
Arsène vraagt daarvoor begrip bij de meer
geoefende jazzers, zijn betrachting is immers
met een sterke jazzgroep naar buiten te
kunnen treden en dat is enkel mogelijk mits
nieuwe en bestaande leden samen kunnen
optreden.
In de deelgemeente Schuiferskapelle wordt
een optocht gehouden (2 oktober 1982): ook
daar stapt Atlas mee op.
De gemeenteraadsverkiezingen (10 oktober
1982) brengen twee Atlasbestuursleden
in het Tieltse stadhuis. Voorzitter André
Baekelandt wordt verkozen tot 1ste schepen,
econoom Gilbert Geerolf zal zetelen als
gemeenteraadslid. Vanaf 1983 zullen zij die
taak opnemen, binnen Atlas wordt gehoopt
dat beiden toch nog hun bestuursmandaat bij
Atlas zullen kunnen uitoefenen.
Op de jaarbijeenkomst van de leden van 24
oktober 1982 kan men zomaar eventjes 200
ingeschrevenen verwelkomen. De turnzaal
van het Textielhuis is tot de nok gevuld op
deze zondagnamiddag. Voor de bestuursleden
in het algemeen en voor stichter, algemene
leider en duivel doe het al Arsène Baekelandt
in het bijzonder, is deze ruime opkomst een
hart onder de riem. De klok wijst 14u30 aan,
voorzitter André Baekelandt heet iedereen
welkom, ook hij verheugt zich over de grote
belangstelling. Secretaris Hugo Martens geeft
een overzicht van de activiteiten van het
voorbije sportjaar, Arsène vervolgt met een
bespreking over de praktische- en technische
kant van het turnen. Nadien verschaft
econoom Gilbert Geerolf de aanwezigen info
en nuttige tips omtrent de turnkledij. Tussen
de voornoemde tussenkomsten van de
bestuursleden worden films vertoond, zo ziet
men o.a. beelden omtrent de (her)oprichting
van het trommelkorps, nu onder leiding van
Marc Naert. Ook enkele belangrijke verlopen
wedstrijden worden in het Textielhuis in
beeld gebracht. Eén daarvan is deze van de
Bondsfeesten van 5 en 6 juni laatstleden. Alle
deelnemers die in dit nationaal treffen de

24.10.1982 Jaarvergadering: uitnodiging tot het bijwonen van
deze samenkomst

24.10.1982 Jaarvergadering: leden en hun ouders troepen
samen in de turnzaal v.h. Textielhuis. Rechts, langs de wand, de
Atlasbestuursleden Lucien Baekelandt, Geert Verkeyn, Gilbert
Debie, Marc Naert, Gilbert Geerolf, Hilde Derammelare, Hugo
Martens en Arsène Baekelandt.

24.10.1982 Jaarvergadering: een gedeeltelijk zicht op de zaal,
de lekkere broodjes vinden gretig aftrek.
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Atlaskleuren verdedigden worden vandaag
gehuldigd voor de behaalde mooie resultaten,
elkeen van hen ontvangst een mooi ontworpen
getuigschrift. De juffers, die in Antwerpen met
de overwinning aan de haal gingen, ontvangen
uit handen van de bestuursleden een medaille.
Tijdens deze algemene ledenvergadering
worden alle aanwezigen van koffie of
chocomelk voorzien, het bestuur hield er aan
tevens iedereen lekkere boterkoeken aan te
bieden. Aan het slot van de namiddag wordt
een gratis tombola voorzien, niet minder
dan 63 waardevolle prijzen worden onder de
aanwezigen verloot.
Het jaarlijks “adultenfeest” trekt een 70tal deelnemers aan (6 november 1982). Deze
avond richt zich tot de leden behorend tot
de afdelingen dames, heren, huismoeders,
trommelkorps en jazz (mét partner) en
uiteraard ook naar de bestuursleden,
trainers en ereleden. Zoals gevraagd in het
rondschrijven dienen de deelnemers zich aan
te bieden als echte ‘vagebonden’ en dat opzet
lukt nagenoeg volledig! Vooral dat bestuurslid
met lederen hoed, nietig pijpje in de mond, het
antiek brilletje, getooid in een oude versleten
jas met rechtstaande kraag, lange sjaal en
te korte (versleten) broekspijpen, sandalen,
lookworst in de hand en in het bezit van een
plunjezak mét 5-liter cognacfles baart nogal
wat opzien. Eerst wordt er een stevige aperitief
gedronken maar nadien wordt het varkentje
aan het spit met groenten, aardappelen en
boerenbrood niet minder gesmaakt. Alles
wordt overgoten met fikse doses drank. Na
de maaltijd wordt er flink op los gedanst, discjockey van dienst is Franky Martens. Een paar
vagebonden vergasten de aanwezigen op
een shownummer, daarin spant bestuurslidentertainer Marc Naert de kroon. Tijdens die
avond, waarvoor de deelnemers nauwelijks
200 Bef. op tafel moesten leggen, gaat zowat
iedereen uit de bol. Het adultenfeest wordt
een grandioos succes!
Turnen in de nationale testwedstrijden is
geen klein bier en bijgevolg niet voor iedereen
weggelegd. Met de min-12-jarigen Ann De
Vriendt en Vicky Maertens, en de min-15-jarigen
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06.11.1982 Atlasadultenfeest in het Textielhuis. Arsène
Baekelandt, Gilbert Debie, Marc Naert, Hugo Martens en
Gilbert Geerolf, allen bestuursleden, verschijnen ten tonele
als… vagebond.

06.11.1982 Atlasadultenfeest in het Textielhuis met Arsène
Baekelandt, Gilbert Debie, Marc Naert en Hugo Debie.

Veerle Baekelandt en Christine Verdonck
trekt Atlas naar Hoboken (5 december 1982).
Van dit viertal laten eerst Ann en Vicky zien
wat ze allemaal in hun mars hebben en dat
is niet weinig. Beiden halen vlijmscherp uit
op alle olympische toestellen en wauw, Vicky
Maertens haalt de hoogste score (17,70 p.),
Ann De Vriendt ontgoocheld niet en weet het
3de hoogste puntenaantal achter haar naam
te turnen (16,60 p.).
Hun iets oudere clubgenotes Christine en
Veerle laten zich ook verre van onbetuigd, in
nauwelijks 2 proeven (sprong en barre) dienen
ze zich te bewijzen te Hoboken. In dit wel zeer
select gezelschap slaagt Veerle Baekelandt er
toch nog in een 8ste plaats te versieren (9,20
p.), Christine Verdonck weet met haar 14de
ranking eveneens te scoren. Voorwaar puike
resultaten van dit kwartet, ook hun trainers
keren tevreden terug naar Tielt.
De afrekeningen van de spaardienst hebben
plaats op 11 en 18 december 1982, na deze
werkzaamheden zal Gilbert Geerolf die toch
wel arbeidsintensieve karwei overdragen
aan bestuurslid Hilde De Rammelaere. Ook
de taken met betrekking tot het economaat
rusten voortaan op de schouders rusten van
Hilde.
De
“Interclubwedstrijden”
brengen
turnkring Atlas naar Gistel (19 december
1982). Eén ploeg knapen en twee ploegen
juffers verdedigen er de Atlaskleuren tegen
clubs uit Izegem, Gistel en Brugge. Net als in
tal van andere kampen treden ook in deze
wedstijd nogal wat Tieltse kamprechters op.
Bij deze gelegenheid zijn dit Lucien en André
Baekelandt, Marc Naert, Gilbert Debie en
Gilbert Geerolf, zij zetelen als jurylid in de wel
heel erg koude zaal. Met Peter Baekelandt,
Chris Braekevelt, Kris Deproost, Bill Lemey,
Jurgen Plettinck, Bart Wiebouw en Xavier
Windels is de knapenploeg alvast goed
gestoffeerd. “Rode Ster Izegem” heeft het
niet onder de markt met de Atlasboys en
moet uiteindelijk in Atlas Tielt z’n meerdere
erkennen. Onze knapen winnen, als dat geen
opsteker is.

De A-ploeg van de Atlasjuffers is met Claudia
Duthoit, Sandy Maertens, Nancy Martens,
Sabine Wiebouw en Sandy Vandendriessche
samengesteld uit stuk voor stuk knappe
turnsters. Zowel aan de sprong, barre, balk en
lange mat torent deze ploeg boven alle anderen
uit en wordt primus met een totaalscore van
110,43 p.! Het is de Atlas-B-ploeg met Sylvia
Hoste, Nathalie Martens, Nathalie Plettinck,
Heidi Vanthournout, Kathy Vanthournout die,
ondanks stevig weerwerk, met 96,91 p. de
duimen moet leggen voor hun vriendinnen
van de A-ploeg. “Rode Ster Izegem” (A-ploeg)
wordt 3de (83,74 p.) “Germinal Gistel” 4de,
de “School L.-O. Brugge” 5de en de Izegemse
B-ploeg sluit het classement af met de 6de
stek. Sandy Vandendriessche raakt gekwetst
tijdens deze wedstrijd en zal meerdere weken
‘out’ zijn.
Het jaarlijks kerstfeest heeft plaats op 22
december 1982, dit jaar wordt deze activiteit
ingericht samen met het bestuur van de
“Socialistisch Vooruitziende Kinderen” (S.V.K).
Alle leden van beide verenigingen (tot 15 jaar)
zijn er die woensdagnamiddag welkom. Reeds
om 13u30 kunnen de 6- tot 10-jarigen aan
de feestdis aanzitten, de juffers en knapen
vervoegen hen vanaf 16u. Vooraf inschrijven
was verplicht, de deelnameprijs bedraagt 50
frank. De feestelijkheden duren tot 19u30,
in die tijdspanne worden de aanwezigen
geconfronteerd met leuke gezelschapsspelen,
een kwis, wedstrijdspelletjes waarin leuke
prijzen te winnen vallen, de kerstboompluk en
uiteraard wordt (om 16u.) ook genoten van de
heerlijke koffietafel met puddingkoeken. Alle
kinderen ontvangen een mooi geschenk van
het bestuur.
De band met plaatselijke socialistische
organisaties blijft voor Atlas financiële vruchten
afwerpen, zowél de leden van het ABVV
als deze van de Bond Moyson gaan immers
verder met het ondersteunen van turnkring
Atlas. Dat is een niet te verwaarlozen bron van
inkomsten, op regelmatige basis goed voor
enkele duizenden Belgische franken.
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Voormalig Atlasvoorzitter Noël Callens
houdt jaarlijks ettelijke zitdagen in de
kantoren van het Textielhuis en dit teneinde
de plaatselijke bevolking hulp te bieden bij
het invullen van hun belastingaangifte. Deze
gratis diensten van Noël kunnen op heel wat
bijval rekenen en op gezette tijden leggen ook
Noël’s ‘klanten’ een stuiver opzij ten gunste
van turnkring Atlas. In 1982 is dit goed voor
een bedrag van 1.100 frank.

146

DEEL VII: 1983
Bij de start van het jaar 1983 kan Atlas reeds
rekenen op de steun van de ereleden Herlinda
Casteleyn, Hilde De Rammelaere, Lionel
Deproost, Jan Himpe, Henri Marreel en Gabriël
Van Tieghem. Een paar maanden nadien krijgen
ze navolging van Maria Kerckhof, Dr. Mehuys
en Roger Renoir. Naast deze ereleden, elk
goed voor een gift van 1.000 frank, brengen
ook een negental sympathisanten financiële
steun aan.
De organisatie van het “Westvlaams
Kampioenschap Olympische Gymnastiek”
wordt toevertrouwd aan de Izegemse kring
“De Rode Ster” (16 januari 1983). Dat kan ook
moeilijk anders, binnen West-Vlaanderen is
deze club de enige die over een olympische
turnvloer beschikt. De Westvlaamse clubs
vaardigen hun keurgroepen af naar dit
treffen. Bij de mannelijke afdelingen is het
deelnemersveld eerder klein. Ook Atlas kan
sinds enkele jaren geen keurturners meer
afvaardigen. De oorzaak ligt enerzijds aan
het gebrek van jonge knapen met voldoende
aanleg en capaciteiten, anderzijds is binnen
Atlas de algemene leider Arsène Baekelandt
de enige die zich over deze keurelementen
zou kunnen ontfermen. Arsène neemt echter
reeds teveel hooi op z’n vork en kan zich
bijgevolg onmogelijk vrijmaken voor het
opleiden van keurturners. Caroline Baekelandt,
Atlastrainster van de vrouwelijke keurploeg,
ziet het allemaal gebeuren en uit bij deze
gelegenheid haar frustraties daaromtrent, zij
vindt het immers spijtig te moeten vaststellen
“dat er echt wel heel weinig mensen te vinden
zijn die zich met hart en ziel voor de turnzaak
willen inzetten”. Terug naar de wedstrijd:
het is de Torhoutse crack Mario Mortier die
met kop en schouder boven de tegenstand
uitsteekt en de Westvlaamse kampioenstitel
bij de keurturners op zak kan steken.
Tijdens de namiddag, het tijdstip dat de
keurturnsters aan bod komen, hangt er een
pak meer spanning in de lucht. Bij de juniores
(tot twaalf jaar) mondt de kamp uit in een
sportieve tweestrijd tussen de Atlassers

Vicky Maertens en Ann De Vriendt. Vicky,
oppermachtig in de vloeroefening en Ann,
sterk uithalend op de balk, zorgen voor een
zeer vinnig wedstrijdgebeuren. Uiteindelijk
moet Vicky Maertens de zege laten aan de
twaalfjarige Ann De Vriendt. Het is bijgevolg
deze laatste die de titel van provinciaal
kampioen op de borst mag spelden! Atlas
triomfeert: zowel goud als zilver verhuizen
naar Tielt! Ook bij de jongeren tot vijftien jaar
is er uitzicht op eremetaal. Veerle Baekelandt
toont zich op haar best bij de sprong en de
grondoefening, Christine Verdonck weet op
diezelfde toestellen eveneens aardig wat
punten te verzamelen. Aan de barre met
ongelijke leggers worden beide Atlasturnsters
echter met onkans geconfronteerd. De
laatste proef, de balk, wordt zowel Christine
als Veerle fataal, Christine Verdonck, die
doorgaans een buitengewone balkvastheid
kan worden toegeschreven, moet hier in
Izegem verscheidene keren afstappen. Ook
Veerle Baekelandt laat meerdere steken vallen
op het evenwichtstoestel bij uitstek, dat kost
haar punten en uiteindelijk ook de kans op de
titel. Voor Veerle wordt het zilver, Christine
mag met een verdienstelijke vierde plaats naar
huis.
Bij de plus-15-jarigen legt Atlas niet weinig
druk op de schouders van Sabine De Vriendt,
hun enige afgevaardigde in de 2de categorie.
Sabine moet optornen tegen een hecht
Torhouts blok. Onze Atlasser weet alvast
de hoogste score te springen aan het paard.
Tussen de leggers van de barre is ze dan
weer benadeeld door haar rijzige gestalte,
op dat laatste toestel moet ze om die reden
nogal wat punten inleveren. Grond en balk
turnt Sabine De Vriendt naar behoren, met
een totaal-resultaat van 25,50 punten wordt
ze in dit kampioenschap voor keurturnsters
gelauwerd met brons.
In eerste instantie werd op datum
van 9 januari te Torhout de strijd om de
Westvlaamse wisselbekers voorzien. Teneinde
kosten te besparen besloot het gouwbestuur
echter geen afzonderlijke bekerwedstrijd
te organiseren. Door de behaalde punten
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in het te Izegem gehouden “Westvlaams
Kampioenschap Olympische Gymnastiek” te
totaliseren wordt een ploegenklassement
opgemaakt en door die handelwijze kunnen
liefst twee wisselbekers naar Tielt, uiteraard
deze van de “min-12-jarigen” door toedoen
van Ann De Vriendt en Vicky Maertens maar
ook, gezien het bij elkaar geturnde resultaat
van Veerle Baekelandt en Christine Verdonck,
eveneens deze van de categorie van de min-15jarigen. Bij Atlas is iedereen in zijn nopjes.
De sportverenigingen vaardigen hun
kampioenen af naar de raadszaal van het
Tieltse stadhuis (12 februari 1983). Gezien
de geboekte vijf overwinningen tijdens het
seizoen 1981-1982 tekenen die voormiddag
uiteraard ook diverse Atlaskampioenen
present.
De (nationale) “Bondskampioenschappen”
worden geturnd te Montegnée, een stadje
nabij Luik (zondag 13 februari 1983). Gezien
de respectabele afstand en het vroege uur
waarop de wedstrijd aanvangt, wordt besloten
daags voordien naar Wallonië te vertrekken
en daar in een hotel te overnachten. Dat
brengt natuurlijk nogal wat kosten teweeg,
een andere aanvaardbare oplossing is echter
niet voorhanden. ’s Zaterdags start André
Baekelandt z’n wagen omstreeks 18u., met
Veerle Baekelandt, Ann De Vriendt, Vicky
Maertens en Christine Verdonck heeft de
Atlasvoorzitter vier steengoede keurturnsters
aan boord. Margot Baekelandt, trainster
van Christine en Veerle, is in verwachting
van haar eerste spruit en werd platte rust
voorgeschreven: ze kan onmogelijk deze
nationale strijd bijwonen. Trainster Caroline
Baekelandt, die Ann en Vicky onder haar
hoede heeft, kan het kwartet gymnastes
wel vergezellen, met z’n allen rijden ze de
bikkelharde confrontatie tegemoet.
Op de wedstrijddag worden de deelnemers
aan dit kampioenschap reeds om 9u. aan het
publiek voorgesteld. In de leeftijdscategorie
tot 12 jaar gaat de strijd voor het goud tussen
de Mechelse Cathy Van de Vijvere en Atlasser
Vicky Maertens. Vicky, die in de testwedstrijden
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16.02.1983. Terug van de Bondskampioenschappen, een
gelukkige Ann De Vriendt, Vicky Maertens en Christine
Verdonck.

05.03.1983 Tielt, Carnavalstoet. Jan Verhamme, Melissa
Geerolf en An Verhamme zijn maar enkelen van een grote
Atlasafvaardiging.

1983 Tielt, turnzaal Textielhuis: turnster Sabine De Vriendt
oefent de sprong (aan het paard). Trainster Caroline Baekelandt
begeleidt.

van 5 december jongstleden een voorsprong
van 0,5 punt heeft kunnen opbouwen, moet
drie tienden prijsgeven bij de sprong. Ze
lukt echter de moeilijke “zitopzwaai” aan
de barre en die prestatie legt haar natuurlijk
geen windeieren. Ook op de balk en in de
grondoefening weet Vicky Maertens haar
naaste opponente te overklassen en slaagt
er uiteindelijk in afgetekend de titelstrijd te
winnen. Om knetter van te worden: Atlas heeft
een nationale kampioene en Vicky Maertens is
haar naam!
Ook Ann De Vriendt turnt een
prachtwedstrijd bij elkaar, te Montegnée
is Ann alras geen onbekende meer want
ze brengt er zowaar de door de jury meest
gewaardeerde grondoefening. Problemen
aan de barre doen Ann echter de das om en
haar kans op goud wordt daarmee definitief
begraven. Niet getreurd, met haar derde stek
mag Ann De Vriendt ook het nationale podium
op. Voor Atlas kan de dag nu al niet meer stuk,
want wat een schitterende prestatie van die 2
jonge beloften!
Ook bij de min-15-jarigen werden vanuit
alle windstreken de beste keurturnsters
aangevoerd, Christine Verdonck en Veerle
Baekelandt moeten in Montegnée bijgevolg
eveneens optornen tegen een sterk bezette
verzameling gymnastes. Christine Verdonck,
die tijdens de afgelopen twaalf maanden
een flinke vooruitgang boekte, komt in
moeilijkheden aan de barre maar weet zich
op de andere toestellen goed te handhaven.
Zij verzamelt 28,15 punten en in dit nationaal
kampioenschap kan ze daarmee een knappe
7de plaats laten optekenen. Haar grond- en
balkoefening laten het niet vermoeden maar
Veerle Baekelandt verkeert in een off-day
en wel in die mate dat ze niet meedingt aan
de sprong, normaliter toch haar sterkste
toestel. Uiteraard dondert ze daarmee naar
de onderste regionen van de rangschikking:
Veerle kan uiteraard beter maar moet zich in
Montegnée tevreden stellen met een 10de
stek.
Zo’n 48 verkleedde deelnemers wonen in de

gymzaal van het Textielhuis vanaf 13u30 het
carnavalfeest bij (26 februari 1983). Met muziek,
dans en vele gezelschapsspelen, aangepast
aan de verschillende leeftijden, wordt de
namiddag goed gestoffeerd. De confetti
vliegt in het rond, per leeftijdscategorie wordt
tevens een prinsenpaar verkozen. Binnen
Atlas blijft de karnavalgekte aanhouden want
op 5 maart vaardigt onze kring een flinke
delegatie af naar de Tieltse karnavalstoet. Om
14u15 wordt verzameld aan het Textielhuis, van
daaruit vertrekt de groep naar de Europahal,
de startplaats van de karnavalstoet. Samen
met de op 26 februari verkozen prinsenparen
stapt de Atlasdelegatie in deze stoet op onder
de naam “Socialistische Jongeren & Kinderen
Tielt”. Deze groep behaalt trouwens een 2de
plaats en krijgt een (geld)prijs van 500 frank
toegekend.
Het Tieltse “Vredeskomitee” organiseert op
11 maart 1983 zijn Fakkeltocht voor de Vrede,
meer dan 30 verenigingen verlenen hun
medewerking. Om 20u15 start de voettocht,
met het Atlastrommelkorps en de gymnasten
is Atlas goed voor een afvaardiging van 53
leden. Teneinde ongelukken (brandwonden)
te vermijden stapt de Atlasgroep, uitgedost in
blauwe training, op zonder fakkels. Omstreeks
21u15 eindigt de fakkeltocht in de Patersdreef,
van daaruit stappen de Atlassers gezamenlijk
terug naar het Textielhuis waar de ouders de
jongeren kunnen komen afhalen.
Atlas domineert in de “Westvlaamse
kampioenschappen Tumbling” te HeuleKortrijk (12 maart 1983). Bij de knapen en juffers
bestaat de ploeg uit 6 leden, bij de dames- en
herenturners treden de ploegen aan met 4
gymnasten. Atlas brengt 4 ploegen naar deze
wedstrijd en is daarmee in Heule de club met
het grootste aantal deelnemers. Zowel de
‘juffers A’ (met Marian De Praeter, Ann De
Vriendt, Sylvia Hoste, Sandy Maertens, Vicky
Maertens en Kathy Vanthournout), de ‘juffers
B’ (met Claudia Duthoit, Eden Liefooghe,
Nathalie Martens, Sandy Vandendriessche,
Heidi Vanthournout en Caroline Wiebouw) als
de B-ploeg van de knapenafdeling (met Peter
Baekelandt, Steve Decock, Jochen Heytens,
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Bill Lemey, Jurgen Plettinck en Xavier Windels)
eindigen primus! De ‘dames B’ (met Sabine
De Vriendt, Nicole Van Raak en Christine
Verdonck) kampen zich te Heule naar een
2de plaats. De kampioenschappen tumbling
worden een compleet succes voor Atlas! In
het vooruitzicht van deze kampioenschappen
werd er weliswaar duchtig getraind op
de lange-mat, maar dat het een dergelijke
vaart zou lopen had ook trainster Caroline
Baekelandt niet durven dromen.
De jazz-dance-afdeling blijft zich bijscholen.
Op 9, 10, 17, 23, 24 april en 7 mei 1983 worden
de dames en heren van deze Atlasafdeling
opnieuw geïnitieerd door Antwerpenaar
Roland Kerremans. In hoofdzaak gaan
deze trainingen door in de gymzaal van het
Olympiapark te Brugge, ’s zaterdags gebeurt
dit van 14u. tot 17u., ‘s zondags steeds van
9u. tot 12u. De verplaatsingen gebeuren met
personenwagens, wie bereid is meerdere
jazzers te vervoeren kan rekenen op een
tussenkomst van de kringkas ten belope van
drie frank per gereden kilometer. Onze jazzers
worden door hun leider Arsène Baekelandt
aangespoord deze extra-trainingen bij te
wonen. Arsène is hieromtrent formeel:
“Deze lessenreeks is een ‘must’ voor iedere
jazzliefhebber, een buitenkans om de
basistechnieken bij te schaven en nieuwe
danscombinaties aan te leren.” De deelnemers
leveren een kostenbijdrage van 150 frank per
persoon, een peulschil voor een dergelijke
initiatie. Ruim 20 Atlas-jazzdansers wonen
deze initiatiereeks bij en dat is een succes!
De trainingen voor de keurturnsters en
–turners van de Westvlaamse turngouw
hebben plaats te Izegem op 13 en 27 maart, 15
mei, 5 juni, 12 juni en 26 juni 1983.
Sinds meerdere jaren beschikt turnkring
Atlas over geen vertegenwoordiger meer
binnen de Tieltse sportraad en dit wegens
gebrek aan kandidaten. Sinds de huidige
maand april komt daar verandering in:
Caroline Baekelandt zetelt voortaan als
Atlasafgevaardigde in deze Stedelijke
adviesraad. Margot Baekelandt wordt
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aangeduid als plaatsvervanger.
De Atlasleden dienen jaarlijks een medisch
onderzoek te ondergaan. Met dit doel
kunnen de leden van de afdelingen terecht
in de burelen van het Textielhuis op 23 april
en vervolgens op 4, 7 en 11 mei. Dr. Mehuys
neemt er de raadplegingen voor z’n rekening.
Niet alleen de mutualiteit, ook de kringkas
komt opnieuw tussen in de kostprijs van
dit onderzoek. Uiteindelijk blijft er voor het
Atlaslid nauwelijks vier frank ten laste.
De 1-mei-optocht kent opnieuw z’n verloop.
Met forse tred stappen de Atlasleden door het
Tieltse stadscentrum in uitgaanskledij (blauwe
training). Ook tot de leden van de jazzploeg
en deze van de dames-gym-fit werd een
warme oproep gericht om te participeren in
de optocht. Bij diezelfde gelegenheid werden
de leden geïnformeerd dat er nog steeds rode
trainingsvesten verkrijgbaar zijn aan de prijs
van 200 frank (kleine maten) tot 300 frank.
(grote maten). Deze vesten kunnen perfect
dienstdoen als vrijetijdskledij, is de mening van
het Atlasbestuur.
Op 13 en 14 mei 1983 organiseren de Tieltse
sportdienst en de Stedelijke sportraad de
5de editie van “Sportman, sportvrouw en
sportgroep van het jaar”. De kandidaten
voor deze titel worden gedurende deze
tweedaagse onderworpen aan de meest
uiteenlopende
sportproeven.
Turnkring
Atlas
verleent
gewoontegetrouw
z’n
medewerking aan deze organisatie. In de
ochtend van zaterdag 14 mei brengen Rita
Warnez, Gilbert Debie en Lucien Baekelandt
reeds de turnzaal van het Textielhuis in orde,
zij zullen tevens de proeven afnemen. Voor
de dames en heren staan er uiteenlopende
kracht- en lenigheidsoefeningen op het menu.
Algemeen leider Arsène Baekelandt is geen
getuige van hetgeen er zich die dag allemaal
in “zijn” gymzaal afspeelt, op dat ogenblik
tekent hij present te Gistel, in zaal “Germinal”
leidt Arsène er een congres van de W.V.S.T.
Hij is vergezelt van z’n dochter Caroline
Baekelandt. De clubs “Germinal Harelbeke,
De School voor L.O. Brugge, De Rode Ster

Izegem, Volksrecht Kortrijk, Olympia Marke,
Germinal Torhout, Germinal Gistel, Geniet van
het Leven Menen, De Keygnaert Oostende
en Atlas Tielt” vallen onder de koepel van de
Westvlaamse turngouw die het turngebeuren
binnen de provincie coördineert. Tot voor kort
maakte ook de club “Omer Saelens Rekkem”
deel uit van de W.V.S.T., na het overlijden van
hun voorman Constant Verhelle blijkt deze
vereniging echter op sterven na dood.

een onderdeel van het wedstrijdgebeuren.
Daags nadien wordt om 8u30 opnieuw naar
Grembergen afgereisd. De twee bussen, goed
voor een uitgave van 18.000 frank, brengen 110
in blauwe training uitgedoste Atlasdeelnemers
naar het massafeest. Ook het trommelkorps
maakt z’n opwachting te Grembergen, Atlas
heeft een flink aandeel in het verloop van dit
feest. Omstreeks 18u30 belandt de imposante
Atlasgroep terug in Tielt.

De Gouwfeesten in het Oostvlaamse
Grembergen zijn een jaarlijkse terugkerende
organisatie waarop Atlas steeds opnieuw
present tekent (28 en 29 mei 1983). Net als
bij andere gelegenheden hamert het bestuur
er op dat de turnkledij (korte blauwe broek
& witte singlet zonder mouwen voor de
knapen, het blauwe maillot voor de juffers
en het donkerblauwe maillot van de dames)
en het schoeisel (netjes geblancoteerd) in
onberispelijke staat verkeert. De deelnemers
aan dit gouwfeest betalen een bedrag van
150 frank en die bijdrage geeft recht op het
feestkenteken, een koude schotel en toegang
tot de wedstrijdterreinen. Aan sympathisanten
en de ouders van gymnasten wordt een
oproep gedaan om in te staan voor het vervoer
van de turners; voorzover in een wagen vier
plaatsen worden bezet door turners, ontvangt
de chauffeur een vergoeding van 400 frank.

Op zaterdag 4 juni ’83 wordt het jaarlijks
Atlasbal ingericht. Arsène maakte het
voorontwerp van de affiche, Hugo Martens
-niet gespeend van enig tekentalent- ontwierp
de affiche en vervolgens liet Lucien Baekelandt
zo’n 200 exemplaren drukken in het Koninklijk
Atheneum. De bestuursleden verdelen de
affiches in handelszaken en de plaatselijke
cafés. De leden worden opgeroepen zoveel
mogelijk inkomkaarten aan de man te brengen
(80 frank per stuk), personen van de derde
leeftijd kunnen deze dansavond bijwonen
tegen de prijs van 60 frank. Teneinde deze
activiteit in goede banen te leiden doen de
bestuursleden ook beroep op de helpende
handen van André Debie, Maurits Vereecke,
Hugo Debie, Patrick Baekelandt, Wim
Houtteman, Rudi Van Bruwaene en André
Heytens. Arsène Baekelandt tekent een
werkplan uit voor ieder van de medewerkers.
Het Atlasbal wordt opgeluisterd door het
orkest “The Kino’s”. Er werden ruim 100
prijzen ingezameld voor de sneltombola, de
hoofdprijs is een uurwerk. De tombolaloten
worden aangeboden tegen de prijs van 20
frank. Bestuurslid Marc Naert schenkt Atlas
zowaar een vat bier! De gewone consumpties
zijn verkrijgbaar aan de prijs van 25 frank. Het
Atlasbal slaagt er in flink wat volk naar de
turnzaal van het Textielhuis te lokken en deze
organisatie wordt een financieel succes.

Het is zaterdag 28 mei, aan het Textielhuis
zet zich om 12u15 een stoet personenwagens
in beweging. In de afdelingswedstrijden
wordt met 56 Atlassers gekampt. Opnieuw
turnen onze leden zoals we dat van hen
gewend zijn: kundig, wilskrachtig en met de
nodige elegantie. Het resultaat liegt er niet
om: de “knapen 2de catg.” leggen beslag op
de 1ste plaats, de “juffers 1ste catg.” laten een
identiek resultaat op de tabellen optekenen
en onze afvaardiging “dames-turnsters 3de
catg.” moet enkel de tegenstrevers van
“Jean Jaures Gent” laten voorgaan! Naast de
oefeningen op de lange mat en barre of balk
(vrouwelijke afdelingen), de paardsprong en
de barre-oefening (mannelijke afdelingen),
is voor alle deelnemende groepen ook het
demonstreren van de “bondsreeks 1982”

Margot Baekelandt, Arsène Baekelandt en
Gilbert Debie brengen een 14-tal Atlassers naar
de mini-trampolinewedstrijd te Torhout (4
juni 1983). Die verplaatsing is niet tevergeefs
want ook in Torhout drukt Atlas die zaterdag
z’n stempel op het wedstrijdgebeuren: de
Atlasjuffers en ook de ploeg knapen weten
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zich naar de 1ste plaats te springen, onze
afvaardiging turnsters legt beslag op de 2de
podiumplaats.
De “Brevetdag” te Brugge (25 juni 1983)
brengt zowat 28 Atlasdeelnemers op de been.
Het “bronzen en zilveren turnbrevet” voor
turnsters moet behaald worden op grond,
balk, barre en sprong. Ook de turners komen
voor dezelfde brevetten in aanmerking, zij
moeten hun kans gaan op grond, rek, paardmet-bogen, barre, ringen en sprong. Uiteraard
ligt de moeilijkheidsgraad van de oefeningen
bij de zilveren medaille hoger dan bij deze die
gelinkt zijn aan het bronzen eremetaal. Met
het doel het voor zowel trainers als gymnasten
duidelijk te maken welke oefeningen
worden opgelegd voor het behalen van de
respectievelijke brevetten, schrijft Arsène
niet alleen alle oefeningen volledig uit, hij
maakt de vooropgestelde bewegingen ook
visueel door ze stapsgewijs uit te tekenen.
Voor de hoofdleider betekent dit ettelijke
pagina’s schrijf en tekenwerk maar met die
nauwgezette inzet verhoogt hij wel de kansen
van de gymnasten op het behalen van een
turnbrevet.
Ter gelegenheid van de feesten in de
“Europawijk” verzorgt turnkring Atlas een
rondgang doorheen deze Tieltse wijk (1 juli
1983 om 15u30), de gymnasten zijn tevens
vergezeld van het Atlastrommelkorps. Na
afloop van deze optocht, het is pas 16u.,
wordt een geslaagde demonstratie lange-matturnen en minitrampoline-springen gegeven.
De publieke belangstelling is evenwel
ondermaats.
Enkele leden van de dames- en
herenafdelingen, allen in trainingspak en met
wit geblancoteerde turnpantoffels, troepen
om 20u. samen aan het Textielhuis (8 juli
1983) en dit met het doel enkele ogenblikken
later de vlaggenhijsing ter gelegenheid
van de opening van de Europafeesten te
verzorgen op de Markt. De Europastoet staat
geprogrammeerd op zondag 10 juli, voor
de uitbeelding van een turnfeest figureert
Atlas ook in deze editie met een groot
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10.07.1983 Tielt, Europastoet: Een imposante Atlasdelegatie
trekt door de Tielte straten (Markt).

10.07.1983 Tielt, Europastoet: ook de Atlastrommelaars zijn
van de partij.

10.07.1983 Tielt, Europastoet. De turnwagen rolt over het
parcours.

10.07.1983 Tielt, Europastoet. De turnsters en turners stappen
mee op. Links Sylvia Hoste, rechts Gilbert Debie.

10.07.1983 Tielt, Europastoet. Touwtrekken o.l.v. Lucien
Baekelandt.

10.07.1983 Tielt, Euopastoet: de jazzploeg tijdens hun passage
over de markt. Vooraan (centraal) Rina Driessens, rechts
Caroline Baekelandt.

10.07.1983 Tielt, Europastoet. Touwtrekken o.l.v. Lucien
Baekelandt.

10.07.1983 Tielt, Europastoet: de jazzploeg danst zich een weg
door de Felix D’Hoopstraat (vooraan o.a. Annie Sander, Gilbert
Geerolf en Gerda Desmet, verder Veerle Langeraert, Monique
Vermandere e.a.)

10.07.1983 Europastoet. Ook de jazz-ploeg tekent present met
o.a. Gilbert Geerolf, Carine Verhamme en Gerda Desmet (Felix
D’Hoopstraat ter hoogte van beenhouwerij ‘Bij Jacquy’, nu
‘Slagerij Lieven’.

10.07.1983
Europastoet. De
jazzploeg, met
Gerda Desmet
en Carine
Verhamme,
vervolgt zijn
optreden op
de markt (ter
hoogte v.d.
Halletoren).

10.07.1983 Tielt, Europastoet. De jazzploeg trekt de
Kortrijkstraat in ( met Caroline Baekelandt, Ange Baekelandt,
Veerle Langeraert en Gilbert Geerolf).
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aantal leden, ze werden gerecruteerd in de
afdelingen juffers, knapen, kleine jongens
en kleine meisjes. Het is warm weer, om
15u. wordt verzamelen geblazen, net als bij
vorige gelegenheden gebeurt dit in de Kleine
Weg, op de parking van het “confectiebedrijf
Vandermeeren” (pal naast de woonst van
algemeen leider Arsène Baekelandt). Voor die
gelegenheid wordt opnieuw een praalwagen
klaargemaakt, daarop staat het paard met
bogen en een damesbarre gemonteerd. Ook
de jazzploeg tekent present in deze Tieltse
manifestatie. Vooraan de Atlasgroep worden
de olympische ringen en de met bloemen
versierde olympische fakkel meegedragen.
De afdelingen kleine meisjes en kleine jongens
bedrijven vol enthousiasme touwtrekken
tijdens de Europastoet. In hun turnmaillot en
wit rokje brengen de Atlasmeisjes en juffers
gymnastiek in de Tieltse straten, net als de
in wit singlet en blauwe turnbroek getooide
knapen. De Atlasgroep vormt een mooi geheel
en oogst opnieuw veel succes bij de talrijke
toeschouwers.
De “Kloeffeesten” kunnen wederom op de
medewerking van turnkring Atlas rekenen. Bij
die gelegenheid gaat Atlas met zes renners
van start in de rolmarathon, de ploeg komt
echter nooit in aanmerking voor het podium,
laat staan voor de overwinning (zomer 1983,
juiste datum onbekend).
Het is zaterdag 20 augustus 1983, om
8u30 verzamelen een pak Atlassers aan
het Textielhuis, tevens vertrekpunt van de
Atlasfietstocht met eindbestemming de hoeve
“Drongengoed” te Ursel. Langs landelijke
wegen wordt gereden naar het vliegveld
van Ursel, vervolgens wordt Drongengoed
aangedaan waar ’s middags de meegebrachte
mondvoorraad wordt aangesproken. De
afstand bedraagt zowat 50 km., gezien de
tocht over een volledige dag is gespreid kan
iedereen, vanaf de leeftijd van 12 jaar, makkelijk
de afstand aan. Na afloop zijn alle deelnemers
uiterst tevreden over deze aangename en vlot
verlopen daguitstap.
In augustus gaan gewoontegetrouw de
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10.07.1983 Tielt, Europastoet: de stoet is achter de rug,
Atlassers maken in de Europalaan (ter hoogte van de
wijkschool) gebruik v.d. turnwagen als vervoermiddel naar de
omkleedkamers (met o.a. de trainers Lucien Baekelandt en
Herlinda Casteleyn, beiden in het wit)

feesten van de wijk “De Witte Kave” door op
de hoeve’t “Goed te Monteval.” Met juffers,
knapen, dames en de jazzploeg verzorgt Atlas
er een optreden (21 augustus 1983), ondanks
de vakantieperiode slaagt Arsène Baekelandt
er in een 30-tal Atlassers ter plaatse te krijgen.
Tijdens het grote verlof werden er meerdere
oefenstonden ingericht om de nummers in te
studeren. Het slechte weer dreigt spelbreker
voor dit optreden te worden, de hemel klaart
gelukkig tijdig op. De publieke belangstelling
is groot aan ’t Goed te Monteval. Secretaris
Hugo Martens is speaker van dienst en
praat het Atlasoptreden aan elkaar. Arsène
en Caroline Baekelandt begeleiden de
gymnasten tijdens dit optreden. De lange-mat
oefeningen verlopen vlot, ook de hurksalto
wordt gedemonstreerd. Na een korte pauze
vervolgen de knapen met een barre-oefening.
Daarna komt de jazzploeg aanzetten, met
enkel Arsène Baekelandt en Gilbert Geerolf zijn
de mannelijke deelnemers in de minderheid.
In hun rood-witte tenue brengen de 16
jazzdansers een zeer gesmaakt optreden op de
tonen van een song van Donna Summer. Het is
echter allemaal niet evident, een ondergrond
van graszoden kan je immers bezwaarlijk een
goede jazzdancevloer noemen. Aansluitend
op het jazzoptreden leveren de juffers en
turnsters een demonstratie af aan de barre
met ongelijke leggers. Ter afsluiting van
dit optreden brengen juffers, knapen en
dames sprongen vanuit de minitrampoline.
Bij dit springnummer is ook turner Gilbert
Debie van de partij, net als een rist turnsters

demonstreert ook hij de zweef- en gehoekte
salto. Het optreden valt zowel bij het publiek
als de organisatoren in goede aarde, bij
Atlas wordt gehoopt bij de toeschouwers
belangstelling voor de turnkring te hebben
losgeweekt.
Het turnseizoen 82-83 wordt afgevlagd
op zaterdag 9 juli, voor de jazzers lopen de
oefenstonden evenwel gewoon door, de
trainers van de keurgroepen overleggen met
hun leden wanneer wel en niet wordt geturnd
tijdens de jaarlijkse grote zomervakantie.
Een nieuw turnseizoen wordt aangesneden,
de eerste lessen vinden plaats op zaterdag
27 augustus 1983. Het beheer van het
Atlassecretariaat
wordt
waargenomen
door Hugo Martens, Arsène Baekelandt is
penningmeester en Gilbert Geerolf kruipt nog
steeds in de rol van spaarmeester en bode.
Hilde De Rammelaere fungeert als econome
binnen het Atlasbestuur, zij is tevens 2de
bode (om de lidgelden bij de leden op te
halen). De materiaalmeester is onveranderd
Gilbert Debie. De verslagschrijver is Lucien
Baekelandt, hij is tevens verantwoordelijke
voor het jeugdwerk. Marc Naert neemt nog
steeds het trommelkorps onder zijn hoede.
Anderzijds diende bestuurslid Geert Verkeyn
recent zijn ontslag in. André Baekelandt heeft
nog steeds het voorzitterschap in handen
doch gezien zijn politieke activiteiten rest
hem eigenlijk geen tijd om zich nog voor de
kring in te zetten. Het bestuurskader moet
dus aan werkende handen inboeten, voor
de resterende Atlasbestuurders brengt dat
uiteraard een grotere werklast teweeg.
De getalsterkte ziet er per 1 september 1983
uit als volgt: 8 bestuursleden, 3 medewerkers,
5 keurturners, 14 kleine jongens, 8 knapen, 4
heren, 23 kleine meisjes, 23 juffers, 6 dames,
26 jazzers, 31 dames-gym-fitters en 8 ledenniet-gymnasten van het trommelkorps,
hetzij een totaal-aantal van 159 leden. De
bestuursvergaderingen vinden steeds plaats
de 1ste maandag van de maand.
Het kringblad “Kontakt” wordt met eigen

middelen gedrukt, dat gebeurt echter op
zeer verouderde apparatuur. Het principe
is dat Kontakt tweemaandelijks verschijnt,
dat lukt in zekere mate, het zijn echter
steeds dezelfde personen die voor artikels
moeten zorgen. Dat laatste gebeurt veelal
door algemeen leider Arsène Baekelandt en
secretaris Hugo Martens, Caroline Baekelandt
verzorgt regelmatig de verslaggeving van de
wedstrijden van de keurploeg.
De turnzaal van het Textielhuis is nog steeds
de uitvalsbasis van Atlas, gezien hun groot
aantal leden doen de afdelingen “dames-gymfit” en “jazz-dance” wegens plaatsgebrek
evenwel beroep op de accommodatie van
de stedelijke sporthal. Het gebruik van de
oefenzaal van de Tieltse judoclub wordt
opgeheven wegens de gevraagde (te grote)
kost als tussenkomst in de premie voor de
brandverzekering.
Enkele weetjes: de Atlasbestuursleden
en lesgevers zijn allen geabonneerd op
het bondsorgaan “De Volksturner”. De
betrekkingen met de Westvlaamse turngouw
en de nationale turnbond S.T.B. zijn
uitstekend. Het feit dat Arsène Baekelandt,
naast secretaris van de W.V.S.T., tevens
fungeert als lesgever SOJETTI (Socialistische
Jongeren en Technisch Turnen Instituut) en
daarenboven lid is van zowel de examen- als
de pedagogische commissie van de S.T.B., is
daar vanzelfsprekend niet vreemd aan. Ook de
relaties met de plaatselijke B.S.P.-afdeling zijn
meer dan bevredigend.
“De Gazette van Tielt”, een uitgave van
de “v.z.w. De Tieltse Pers”, kent jaarlijks een
prijs toe aan een Groot-Tieltenaar die zich op
sportief, cultureel, politiek of sociaal gebied
verdienstelijk heeft gemaakt. Omdat de prijs
bestaat uit de uitreiking van een cactus, wordt
deze onderscheiding “De Cactusprijs van De
Gazette van Tielt” genoemd. In zijn zitting van
31 augustus 1983 heeft de jury zich beraden
over 19 kandidaten, in alfabetische volgorde
zijn dat Arsène Baekelandt, Roland Berteloot,
Noël Callens, Robert Decraemer, Philip
Degryse, Joost Dezutter, Ferdinand Huys,
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08-1983 Arsène Baekelandt, winnaar van de Cactusprijs 1983.

Jan Neirinck, Jozef Tack, Leon Vandamme,
Paul Vandepitte, Daniel Vander Meulen,
Jacky Vanmaele, Marcel Vanquickelberghe,
Arseen Verbeke, Albert Verhamme, Alfons
Vermeersch, Herman Verschelden en Marc
Verstraete. Na diepgaande discussies en
meerdere stembeurten worden 3 kandidaten
weerhouden: Arsène Baekelandt, Leon
Vandamme en Herman Verschelden.
Uiteindelijk besluit de jury, omwille van zijn
jarenlange inzet voor het sportleven in Tielt,
de 5de Cactusprijs toe te kennen aan Arsène
Baekelandt, algemeen leider van turnkring
Atlas. De Cactusprijs wordt aan Arsène
Baekelandt uitgereikt op 30 september
’83 in het Cultureel Centrum Gildhof. De
Atlasbestuursleden overhandigen er hun
algemene leider een geschenk. Meerdere
leden en sympathisanten zijn eveneens
aanwezig en zij delen in de vreugde van de
gelauwerde algemene leider van turnkring
Atlas.
Enkele flarden uit het vraaggesprek dat
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ter gelegenheid van de ceremonie met
winnaar Arsène Baekelandt wordt gevoerd.
“Oorspronkelijk ben ik met het turnen gestart
om de zeer eenvoudige reden dat ik graag
turnde en een zekere aanleg bleek te hebben
voor deze sporttak. De olympische gymnastiek
oefende een bijzondere aantrekkingskracht
op me uit, de sensatie van het beheersen van
een beweging waarop men lange tijd heeft
gezwoegd om het onder de knie te krijgen,
geeft een enorme voldoening. Toch ben ik
gedurende al die jaren met gymnastiek blijven
doorgaan uit andere overwegingen: naarmate
ik de gymnastiek en de lichamelijke opvoeding
grondiger ging bestuderen, groeide bij mij
het besef hoe belangrijk ons lichaam is als
instrument, het instrument waarmee de mens
in kontakt komt met de hem omringende
wereld, instrument ook om zich in die wereld
te handhaven. De bruikbaarheid van dit
instrument hangt af van de toestand waarin
het verkeert, d.w.z. van de mate van de kracht
en gezondheid waarover het beschikt en
eveneens van de mate waarin het verbeterd
of in stand wordt gehouden door o.a.
lichaamsbeweging. Welnu, turnen is in mijn
ogen het ideale middel om het lichaam als
instrument te onderhouden en wel omdat in die
sport alle factoren aan bod komen: lenigheid,
kracht, weerstand en uithouding. Daarnaast
is er nog het opvoedkundig aspect: in het
turnen kan men tal van toestanden scheppen
waar in grote mate beroep wordt gedaan
op morele waarden als moed, wilskracht,
plichtsgevoel, solidariteit, hulpvaardigheid
enz. Samenvattend komt het hier op neer:
ik hou vol omdat ik ervan overtuigd ben
dat bewegingsopvoeding kan bijdragen tot
de ontplooiing van de mens als individu en
gemeenschapswezen. Dit alles kan een beetje
hoogdravend klinken, maar in de grond is het
zo. Al mijn vrije tijd wordt besteed aan de
turnbeweging. In de eerste plaats gaat mijn
aandacht naar mijn eigen vereniging Atlas, waar
ik wekelijks nog gedurende 15u30 les geef, de
tijd dat men vóór en na de trainingen aanwezig
moet zijn buiten beschouwing gelaten en
zonder de supplementaire oefenstonden
n.a.v. wedstrijden en/of demonstraties mee te
rekenen. Met uitzondering van de keurturners

en gym-fitters geef ik les aan alle binnen Atlas
bestaande afdelingen. De lesvoorbereiding,
het instuderen van opgelegde oefeningen
en vrije reeksen, het samenstellen van
programma’s enz. het vergt tevens een
massa thuiswerk. Daarenboven neem ik,
gezien we over onvoldoende bestuursleden
beschikken om die zaken te beredderen, een
deel van het administratieve werk voor mijn
rekening. Ook bij de organisatie van andere
activiteiten, buiten het turnonderricht, spring
ik vanzelfsprekend bij. Tenslotte zijn er nog de
wedstrijden, vergaderingen, kaderdagen en
studieweekends waaraan ik tal van zondagen
dien te wijden. Sinds 1960 ben ik tevens lid van
de technische commissie van de West-Vlaamse
Socialistische Turngouw. Later, van 1963 tot
1976, was ik een tijdlang provinciaal voorzitter.
Ik stelde echter vast dat een secretaris de zaken
meer in handen heeft dan een voorzitter met
het gevolg dat ik de functie van gouwsecretaris
op me nam en dat is vandaag nog steeds het
geval. Op nationaal vlak maakte ik in de loop
der jaren deel uit van diverse bondsorganen:
het Centraal Comité en de Nationale
Technische Commissie. Enkele jaren geleden
werd mij de betrekking van bondssecretaris
aangeboden, ik weigerde om de eenvoudige
reden dat er me geen tijd rest om ook dat er
nog bij te nemen. Thans ben ik nog lid van
de pedagogische- en de tuchtcommissie.
Sedert 1964 treed ik eveneens op als lesgever
aan de Voorturners- en Turnleiderscursus,
een kadervorming die door Bloso wordt
georganiseerd. Dat gebeurt –velen weten het
niet- in Tielt, in de lokalen van het Textielhuis.
Daar is dus een zondagschool gevestigd die
instaat voor de opleiding van gymnastiekmonitoren, een cursus die open staat voor
kandidaten van alle gymnastiek-federaties.
De financiële voordelen, verbonden aan het
algemeen leiderschap van turnkring Atlas zijn
onbestaande. Het bestuurs- en trainerskader
bestaat voor 100% uit vrijwilligers, onze wedde
kunnen we uitdrukken met het volgend
algebraïsch cijfer: -480 frank. Het is namelijk
zo dat bestuursleden en lesgevers, net als
alle andere Atlasleden, hun lidgeld van 40
frank per maand betalen. Met de aankoop van
boeken, documentatie en de verplaatsingen

met de wagen blijven er uiteindelijk nog heel
wat kosten voor eigen rekening. Onze enige
beloning is de inzet van de turners en de
resultaten die ze bereiken. Ik wil niet aan de
klaagmuur staan maar we ondervinden van
veel ouders en leden te weinig waardering.
Men vindt het blijkbaar normaal dat men zich
uitslooft, sommigen menen zelfs dat ze geen
enkele tegenprestatie dienen te leveren. De
problemen waarmee Atlas af te rekenen heeft
situeren zich niet zozeer op het financiële vlak,
het lidgeld, het jaarlijks turnbal, de deelname
aan stoeten, verkoop van steunkaarten enz.
zorgen voor het nodige zaad in het bakje.
Het grote probleem is echter het gebrek
aan medewerkers, vooral het tekort aan
lesgevers is nijpend. Hoewel we over een
behoorlijk leiderskader beschikken voldoet
het nog niet aan de behoeften, over de diverse
afdelingen heen wordt wekelijks immers ruim
dertig uur les gegeven. Niettegenstaande
wij aandacht schenken aan de kadervorming
zijn door allerhande omstandigheden nieuwgediplomeerde lesgevers uit onze rangen
verdwenen. Het turnonderricht vertoont
aspecten die eigen zijn aan iedere vorm van
onderwijs. Men moet z’n vak meester zijn:
inzicht hebben in het grote pakket van de
oefenstof, beschikken over een grondige
kennis van de techniek (= bewegingsverloop),
de methodiek (hoe men de oefenstof aan de
man moet brengen) beheersen, weet hebben
van organisatie van de les en het helpen en
bijstaan tijdens een oefening onder de knie
hebben om de risico’s tot een minimum te
herleiden. Naast dit alles komt het moeilijkste:
de omgang met de leerling-gymnasten.
Sommige lesgevers beschouwen het kind als
een kleine volwassene, hetgeen totaal fout
is. Daarbij heeft men niet, zoals op school,
ordemaatregelen bij de hand, de leden komen
immers uit vrije wil. Daarom is het beter de
stelregel ’met stroop vangt men meer vliegen
dan met azijn’ te hanteren.
Het winnen van de Cactusprijs is een
complete verrassing voor mij, ik wist niet
eens dat ik kandidaat was! Ik beschouw het
als de grootste onderscheiding die mij ooit
te beurt is gevallen, juist omdat ze komt van
een persorgaan -De Gazette van Tielt- die
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totaal vreemd is aan de turnbeweging en
de socialistische partij. Bijgevolg zal er wel
heel objectief zijn geoordeeld omtrent de
toekenning van de prijs. Ik ontken niet dat ik
gevlijd ben met deze prijs, niet zozeer omwille
van mijn eigen persoontje, wel omdat het
een erkenning inhoudt van de opvoedende
waarde van ons turnonderricht.”
Het geplande optreden ter gelegenheid
van het tuinfeest van het Tieltst O.C.M.W.
(4 september 1983) werd tijdens de voorbije
weken tot in de puntjes voorbereid. De dag van
de feestelijkheden is het evenwel barslecht
weer, de diverse gymnastiek-voorstellingen
moeten noodgedwongen worden afgelast.
Op 11 september 1983 gaat de
“Breughelstoet” uit te Wingene, de organisatie
doet niet tevergeefs beroep op turnkring
Atlas: een 30-tal leden van onze kring tekenen
present. Het is feest in Wingene, het grijze
wolkendek voorspelt echter weinig goeds. De
leden van de afd. juffers worden ingeschakeld
voor een partij haasje-wip in de Wingense
straten. De oudere leden vormen een groep
duivels, op de vlucht gejaagd door een resem
“Dulle Grieten”. Aan de schminktafels krijgen
de duivels een groen gezicht (met zwarte
strepen) opgesmeerd, ook de meisjes worden
van een laag grimage voorzien, zij verlaten
het schminklokaal met een mooi geschilderd
snoetje. Allen begeven ze zich naar de
startplaats van de Breughelstoet, inmiddels
wordt het kouder, ook de eerste regendruppels
beginnen zich te manifesteren. Tijdens het
stoetgebeuren jagen de Atlasduivels Dulle
Griet, die plunderend door het land trekt,
schrik aan. De stoere vrouw is echter niet van
de wijs te brengen en verjaagt op haar beurt
de “satandienaars” die bevreesd de aftocht
blazen.De vrolijke groep juffers springt haasjewip dat het een lieve lust is en geven op die
manier gestalte aan een groep onbezorgd
spelende kinderen. De regendruppels groeien
uit tot een fikse bui en dat natte weer blijft de
rest van de dag aanhouden. De stoetenlopers
hebben het niet onder de markt, druipnat en
verkleund van de kou vervolgen ze hun traject.
Na afloop van de stoet wordt ter plaatse nog
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een boterham met kaas, worst en hoofdvlees
verorberd. De bus brengt de Atlassers opnieuw
naar Tielt, velen houden aan deze activiteit
een fikse verkoudheid over.
Het “Tielts Vredeskomitee” richt z’n
sponsor-wandeltocht in (2 oktober 1983).
Turnkring Atlas roept z’n leden op deel te
nemen aan deze activiteit. De deelnameprijs
bepalen de deelnemers-wandelaars zelf, de
minimumbijdrage is evenwel vijf frank. Men
kan opteren voor één van de uitgetekende
trajecten: 5, 10 of 20 km. De 20 Atlassers,
vergezeld van een 10-tal familieleden,
verzamelen om 14u. aan de sporthal en onder
de leiding van een verantwoordelijke van
de kring wordt langs landelijke wegen het
parcours van 10 km. afgewandeld.
De sportdienst van Wielsbeke organiseert
op zaterdag 12 november 1983 een jazzdance-happening welke zich richt naar
amateurgroeperingen. Het gebeuren heeft
plaats in “sporthal De Vlasschaard” in de
deelgemeente Sint-Baafs-Vijve vanaf 18 u. De
happening brengt dansers en lesgevers samen,
de initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat
dit kan leiden tot nieuwe ideeën en blijvende
motivatie, daarom dat deelname sterk wordt
aanbevolen. Ook Arsène Baekelandt is ter
plaatse met z’n jazzploeg, de Atlassers merken
dat ze heus niet moeten onderdoen voor de
andere groepen.
De jaarlijkse afrekeningen van de
spaardienst worden gehouden op 19 en 20
november 1983 en tevens op 3 december. De
leden werden verzocht zich aan te melden bij
Gilbert Geerolf in de burelen van het A.B.V.V.,
hij staat er ter hun beschikking van 9 tot 12u.
Wegens de te geringe opkomst wordt op
zaterdag 10 december ’83 een supplementaire
afrekeningsdag
ingeschakeld.
Lucien
Baekelandt (voormiddag) en Gilbert Geerolf
(namiddag) verwelkomen er die dag de leden
die zich tot dusver niet in orde stelden met de
spaardienst.
“Germinal Gistel” ontfermt zich over de
organisatie van de jaarlijks terugkerende

“Interclubwedstrijden” (11 december 1983).
De Westvlaamse kringen zijn uitgenodigd, het
weer vormt (deze keer) geen hinderpaal om
de verplaatsing te maken maar desondanks
bieden zich in de plaatselijke sporthal enkel
de clubs van Gistel, Izegem, Kortrijk en Tielt
aan. Voor de eerste keer sinds jaren doet
de verwarminginstallatie haar werk ter
gelegenheid van deze interclub en dat is
heus geen luxe in deze winterperiode. De
Atlas-knapenploeg (met Peter Baekelandt,
Steve De Cock, Jochen Heytens, Bill Lemey
en Xavier Windels) levert strijd aan de lange
mat, de sprongen, de barre met evenwijdige
leggers en het rek. Onze jongens slagen erin
de overwinning te behalen en verwijzen
“Rode Ster Izegem” naar de 2de plaats. In
deze wedstrijd gaat Atlas z’n kans met twee
ploegen juffers. Ann Coussement, Marianne
De Praeter, An De Proost, Els De Proost, Sylvia
Hoste, Nancy Martens, Nathalie Martens,
Sabine Rothiers, Sandy Vandendriessche,
Nancy Vanluchene, Heidi Vanthournout en
Patricia Vercouillie gaan hun gang op de balk,
de sprong, de lange mat en de barre. De
Atlas A-ploeg haalt het hoogste schavotje,
“Rode Ster Izegem” eindigt tweede, de
tweede Atlasploeg wordt 3de. Gezien de
examenperiode verschijnen noch Atlas, noch
de andere kringen met een damesploeg aan
de start van deze interclubwedstrijd.

opnieuw staat er een Atlaskerstfeest op de
kalender. Deze organisatie is het resultaat
van een samenwerkingsverband tussen Atlas
en S.V.V. Teneinde de kost van deze extrasportieve activiteit te beperken bedraagt de
deelnameprijs 50 frank, vooraf inschrijven
was vereist. Lucien Baekelandt, animator
van het ganse gebeuren, heeft weer eens
voor een welgevuld programma gezorgd. ’s
Namiddags, tot 17u15, genieten de leden van de
afd. “kleine meisjes” en “kleine jongens” van
de gezelschapspelen en de kerstboompluk.
Om 16u15 worden de voeten onder tafel
geschoven, op dat ogenblik vervoegen ook
de plus-10-jarige leden het gezelschap, aan
de koffietafel vallen er immers overheerlijke
rozijnenkoeken te verorberen. Ook de
juffers en knapen vallen in de prijzen bij de
kerstboompluk, de organiserende besturen
kochten immers voor iedere aanwezige
een geschenkje aan. In de turnzaal van het
Textielhuis blijft het kerstfeest voortduren
tot 19u15. Dan worden de aanwezige
bestuursleden ook met een geschenk bedacht,
één met een wel erg onwelriekende geur: de
naar huis terugkerende knapen hebben een
stinkbom in de zaal gedropt…

In de periode van 24 tot 30 december
1983 wordt door de West-Vlaamse turngouw
opnieuw een turnkamp in het Franse Vittel
ingericht. Een 30-tal topturn(st)ers kunnen er
terecht. Atlas vaardigt de jonge keurturnsters
Ann De Vriendt en Vicky Maertens af naar
dit exclusief turnoord. Uiteraard kan niet
gratis gebruik worden gemaakt van de
accommodatie, de ouders van de deelnemers
leveren een bijdrage van 5.500 frank. Binnen
het Atlasbestuur ontstaat het idee om met
een tussen-komst van 1.000 frank de kost
te milderen tot 4.500 frank per gymnaste.
Caroline Baekelandt is eveneens van de partij
in Vittel, onder de leiding van Kris Catteceur
helpt ze er de trainingen te verzorgen.
Het is woensdag 28 december 1983,
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DEEL VIII: 1984 - 1985
Bij de aanvang van het jaar 1984 biedt ook
turnkring Atlas z’n nieuwjaarswensen aan en
wenst z’n leden een goede gezondheid en
veel voorspoed toe, tevens wordt gehoopt
verder te kunnen rekenen op de steun van
sympathisanten en ereleden. En meer in het
bijzonder wordt de wens uitgedrukt dat de
turnleiding, niettegenstaande het tekort aan
mankracht, hun zware en dikwijls ondankbare
taak zal verderzetten. Van hun kant verzekert
het bestuur alles in het werk te zullen stellen
om de (bijna) 28 jaar jonge vereniging nóg
bloeiender te maken.
De “Gouwkampioenschappen Olympische
Gymnastiek” brengen de Atlassers Ann
De Vriendt en Christine Verdonck naar
Izegem (29 januari 1984). Zij zijn onze
enige
vertegenwoordigers
in
deze
kampioenschappen en gaan aan de slag in de
catg. “min-15-jarigen”. Zowel bij de sprong, de
barre, de balk als de grondoefening leveren
de Atlassers prachtige prestaties en beide
keurturnsters eindigen helemaal voorin de
eindrangschikking. Met 27,65 punten heist Ann
De Vriendt zich tot op het hoogste schavotje,
Christine Verdonck (26,60 punten) eigent zich
het zilver toe in de turnzaal van “De Rode
Ster Izegem”. Hoofdleider Arsène Baekelandt
vat de wedstrijd zo samen: “De uitstekende
turnsters waren aan elkaar gewaagd, de minst
zenuwachtige heeft gewonnen”.

Op woensdag 1 februari 1984 overlijdt
Hobokenaar Jos Geuens. Deze 74-jarige
voorzitter van de S.T.B., waarvan de
Socialistische turnwereld dacht dat hij
“onsterfelijk” was, wordt geveld door
een
hardnekkige
ziekte.
Gymnasten,
trommelkorpsen, honderden turnvrienden
en prominenten uit de politieke wereld
begeleiden Jos Geuens enkele dagen later (4
februari) tijdens een plechtige uitvaart naar
het Antwerps crematorium.
De gouwtrainingen voor de keurturnsters
vinden plaats op 22 januari, 1, 19 en 26 februari,
4 en 11 maart en 1 april en dit telkens van 9u. tot
12u. te Izegem. Caroline en Margot Baekelandt
roepen de Atlaskeurgroepen op eveneens
aanwezig te zijn op de extra-gouwtraining te
Torhout (4 februari 1984, van 15u00 tot 20u30)
en deze te Tielt (5 februari 1984, van 09u30 tot
11u45). Keurturnster zijn is een harde stiel.
De Tieltse kampioenen in de meest diverse
sportdisciplines worden ten stadhuize
ontvangen (11 februari 1984). Turnkring
Atlas, die met de afdelingen juffers, knapen
en de keurploeg meerdere overwinningen
boekte in de loop van het voorbije jaar, is
uiteraard met een flinke delegatie aanwezig.
In de raadszaal van het Tielts stadhuis maken
Veerle Baekelandt, Christine Verdonck, Ann De
Vriendt, Vicky Maertens, Ann De Proost, Sabine
Rothiers, Sophie Verhalle, Nancy Vanluchene,
Sandy Maertens, Sylvia Hoste, Nathalie
Martens, Kathy Vanthournout, Marianne

11.02.1984 De verzameling Tieltse kampioenen bevat een pak Atlassers.

160

De Praeter, Heidi Vanthournout, Sandy
Vandendriessche, Nancy Martens, Claudia
Duthoit, Els Vroman, Nancy Lammertyn,
Patricia Vercouillie, Els De Proost, Vicky
Metsue, Ann Coussement, Peter Baekelandt,
Bill Lemey, Jochen Heytens, Xavier Windels en
Steve Decock hun opwachting, allen hebben
ze een individueel of een in ploegverband
behaalde titel op zak. Als blijk van waardering
voor hun inzet ontvangen de gelauwerden
er een trofee, aan de voet van de Halletoren
poseren alle kampioenen tevens voor de lens
van de fotograaf.
De lente van 1984 brengt goed nieuws op
bestuursvlak: Herlinda Casteleyn komt de
bestuursrangen van Atlas versterken!
De algemene jaarvergadering van de leden
heeft plaats op zondag 19 februari 1984, het
is 14u30 als de aftrap wordt gegeven van deze
samenkomst waarop alle trainers, turners
(mét ouders) en ereleden door het bestuur
zijn uitgenodigd. In deze vergadering wordt
de werking van de kring tijdens het afgelopen
jaar belicht, bedoeling is uiteraard ook de
aanwezigen kennis te laten maken met het
werk dat gepaard gaat met het runnen van
turnkring Atlas. Nadat het welkomstwoord
is uitgesproken komen diverse sprekers aan
bod. Naast het schetsen van het verloop van
het turnseizoen 1982-1983 wordt bijzondere
aandacht besteed aan de werking van
het economaat en de spaardienst. Ook
de modaliteiten van de verzekering tegen
sportongevallen zijn het onderwerp van
deze vergadering. Vervolgens worden de
getuigschriften aan de deelnemers van
diverse wedstrijden overhandigd en even
later schuiven de aanwezigen de voeten
onder de koffietafel waar boterkoeken
worden geserveerd. Videobeelden m.b.t.
diverse Atlasoptredens, van de hand van
Roger en Patrick Wouters, worden aan het
talrijk opgekomen publiek getoond. De
leden van de afdelingen “Jazz” en “Gym-Fit”
weten algemeen leider Arsène Baekelandt
te verrassen met een bij elkaar gespaard
bedrag van niet minder dan 12.000 frank, de
mooie som wordt hem door de betrokken

03-1984 Herlinda Casteleyn vervoegt het Atlasbestuur.

dames overhandigd als blijk van sympathie
en waardering. Arsène laat de gift onverwijld
storten in de kringkas. Een gratis tombola
besluit deze algemene jaarvergadering.
Voor de leden van de afdelingen dames,
heren, dames-gym-fit en jazz-dance wordt,
onder het motto “Carnavalfeest”, opnieuw
een gezellig samenzijn georganiseerd
(10 maart 1984). Deelnemers aan deze
knalactiviteit betalen 250 frank als deelname
in de onkosten. Die zaterdagavond loopt de
turnzaal van het Textielhuis vol met indianen,
cowboys, paters, nonnen, boeven, cipiers,
clowns, trapezisten en circusdirecteurs. Ook
een afgevaardigde van het “Emiraat van
Arseniek” tekent aanwezig en met hem duikt
tevens een dubbelganger van Charlie Chaplin
op. Naast de opvallende verschijning van
popidool Boy George, de leadzanger van de
band “Culture Club”, kan men eveneens niet
kijken en blijkbaar wist de legendarische “Vader
Abraham” ook de weg naar dit carnavalfeest
te vinden. Na (meerdere) aperitiefjes wordt
aangeschoven voor de barbecue, daar
serveren de koks-bestuursleden immers
braadworsten, koteletjes, brochetten en
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een uitgebreide groentenkrans. Uiteraard
overspoelen de eetlustige carnavalisten
dat alles met een goed glas bier. Discobar
“Studio West” zorgt voor de gepaste muziek
tijdens deze adultenavond, er wordt lustig
op los gedanst en als tussendoortje worden
allerhande gezelschapspelen (broekendans,
bananendans, aardappelspel) georganiseerd.
Het hoogtepunt van deze dolle avond valt
omstreeks middernacht, het tijdstip waarop
Miss en Mister Carnaval worden verkozen.
Na een spannende strijd kunnen de volgende
winnaars worden aangeduid en ‘in hun
waardigheid worden verheven’: André
Baekelandt, alias Pierre Cartner oftewel Vader
Abraham, en Winnie De Kezel, de vurige
Spaanse danseres. Dan wordt het feest in
ijltempo verdergezet, ambiance is troef, voor
de aanwezigen wordt dit een onvergetelijk
carnavalfeest.
In een tumblingwedstrijd te HeuleKortrijk maken ook diverse Atlasploegen
hun opwachting (17 maart 1984), zij geven er
hun concurrenten van “Germinal Torhout”,
“Volksrecht Kortrijk” en “Germinal Gistel”
partij. In de sporthal slagen die namiddag
zowél de “Juffers A” als de “Dames A” erin
de 1ste plaats te bemachtigen, de “Juffers
B” leggen dan weer beslag op de 3de plaats.
Ook een “Dames B-ploeg” en de “Knapen”
gaan voor Atlas voluit in deze kamp, wegens
het aantreden met een onvolledige ploeg
turnen zij evenwel buiten wedstrijd en worden
bijgevolg niet in het klassement opgenomen.
Ook de Atlasjongeren (en deze van de
S.V.V.) houden van een portie leute en plezier,
met veel muziek en dans vieren ze op hun
beurt het carnavalfeest in de turnzaal (21
maart 1984). Veel van diezelfde jongeren
stappen enkele dagen nadien op in de Tieltse
jeugdcarnavalstoet die vertrekt aan de
Europahal (24 maart 1984).
De heroprichting van het trommelkorps
dateert van twee jaar geleden. Nu, met
nog slechts een 4-tal trommelaars die zich
regelmatig op de repetities aanbieden, blijkt
het korps niet meer in staat de gymnasten in de
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10.03.1984 Adultenfeest in het Textielhuis. Enkele carnavaleske
feestvierders: vooraan Caroline Baekelandt (Charlie Chaplin),
Chantal Heggerick en Ange Baekelandt. Achteraan sheik Arsène
Baekelandt, Margot Baekelandt, Lucien Baekelandt, Christine
Claerhout, Chris De Bruyne, Marianne De Vlaminck en André
Baekelandt (alias zanger Vader Abraham).

10.03.1984 Adultenfeest in het Textielhuis. ’t Is carnaval,
Arsène Baekelandt geflankeerd door z’n bestuursleden Hilde
Derammelaere (l) en Herlinda Casteleyn.

diverse optochten te begeleiden. Aangezien er
zich geen nieuwe elementen aanbieden is de
grote financiële uitgave, die gepaard ging met
de aankoop van nieuw trommel-materiaal, een
maat voor niets geweest. Er wordt een warme
oproep gedaan naar personen die bereid zijn
het trommelkorps te helpen nieuw leven in te
blazen. Het Atlasbestuur viseert hier vooral
de leden van de afdeling jazz, de gym-fitdames en hun echtgenoten. Bestuurslid Marc
Naert heeft nog steeds de leiding over de
trommelaars, belangstellenden dienen zich bij
hem aan te melden.
Turnkring Atlas gaat op zoek naar jong
talent, de belangstelling gaat uit naar
kinderen van 5 tot 9 jaar (7 april 1984). In
de testen ligt het accent op de lichamelijke

conditie, kracht en lenigheid. Caroline is
de initiatiefneemster van deze activiteit,
vanaf 14u. leidt deze gewezen keurturnster
de proeven in de turnzaal. Dit onderzoek
is, naast kostenloos, volledig vrijblijvend.
“Hoekhang”,
“buikhang”,
“chinning”,
“verspringen”, “voorwaarts buigen” en het
“zijwaarts spreiden van de benen” zijn de
proeven die in deze zoektocht naar toptalent
de geschiktheid van de deelnemers aantonen.
Uit de behaalde resultaten distilleert de
nationale trainer van de S.T.B. de kandidaten
die in aanmerking komen voor het keurturnen.
Wie het kwotering talent of geschikt voor
keurturnen behaalt, kan bij trainster Caroline
terecht voor de basisopleiding van die
toppers, steeds op zaterdag (10u. tot 12u.) en
maandag (17u. tot 19u.). De testen blijven niet
zonder gevolg, Patricia Biebuyck, Ilse Hoste,
Sofie Naert, Ruth Piers, Ynske Vandormael,
Jelske Vandormael en An Verhamme worden
geselecteerd voor het keurturnen. Bij
turnkring Atlas blijft niemand in de kou staan,
wie niet over de vereiste (hoog)begaafdheid
beschikt kan immers terecht in de afdeling
“algemeen toestelturnen” waar de trainers
Arsène Baekelandt, Lucien Baekelandt, Sabine
De Vriendt en Marleen Paret deze jongeren
iedere zaterdag van gymnastiekonderricht
voorzien.
Op 8 april 1984 verzamelen nogal wat
Atlassers in Torhout, niet onlogisch, er staat een
minitrampolinewedstrijd op het programma
waarin per ploeg en ook individueel kan worden
aangetreden. Het deelnemersveld bij de juffers
is goed gestoffeerd, 19 trampolinespringsters
dingen naar de overwinning. En ja, ook in die
individuele kampen weet Atlas opnieuw te
bekoren. Ann De Vriendt wordt 2de, andere
Tieltse smaakmakers zijn Heidi Vanthournout
(6de), Els De Proost (8ste) en Sandy
Vandendriessche (9de). Nathalie Martens,
Sylvia Hoste en Nancy Vanluchene springen
ook in deze categorie. Deze juffers slagen er
eveneens in de wedstrijd in ploegverband te
winnen, ze gaan “Germinal Gistel” en “Germinal
Torhout” vooraf. Bij de turnsters (plus-15-jaar)
is Atlasser Sabine De Vriendt (16,05 punten)
heer en meester. De verzamelde tegenstand

moet haar meerdere erkennen in Sabine die de
plaatselijke concurrentie (Vanessa Stroobandt
en An Govaere) in het zand doet bijten. In deze
categorie zijn ook Veerle Baekelandt, Christine
Verdonck en Sonja Thiriaux aan het werk, zij
eindigen respectievelijk 4de, 7de en 10de. In de
ploegenstand moet Atlas de overwinning laten
aan “Germinal Torhout”, Atlas wordt eervol
tweede. Met Bill Lemey, Peter Baekelandt,
Xavier Windels en Jochen Heytens heeft
Atlas ook een knapenploeg te Torhout. Bill,
Peter, Xavier en Jochen zorgen voor een puik
optreden en leggen (in die volgorde) beslag
op de 1ste, 2de, 3de en 4de plaats. Met een
dergelijke individuele prachtprestatie eigent
deze ploeg zich uiteraard ook de overwinning
per ploeg toe.
De
Meulebeekse
S.P.-afdeling
organiseert een optocht, dit om hulde
te brengen aan Roger Van Steenkiste,
nieuwe volksvertegenwoordiger voor het
arrondissement Roeselare-Tielt (14 april 1984).
Gehuld in blauwe training nemen om 14u30
een 30-tal Atlassers de bus richting Meulebeke,
voorafgegaan door het Atlasvaandel stappen
ze even later door de straten van Meulebeke
om deze stoet luister bij te zetten.
Op 14 en 28 april 1984 organiseert turnkring
Atlas een initiatiecursus “Jazz-dance” in de
sporthal te Tielt. De voltallige Atlas-jazz-danceafdeling neemt deel aan deze paascursus van
Antwerpenaar Roland Kerremans. Er werdens
tevens andere kringen op deze initiatiedagen
uitgenodigd, maar zonder succes. Er wordt
hard gewerkt in de Tieltse sporthal, op elk van
de twee stagedagen zijn de 23 deelnemers
zeven uur in het getouw, elk van hen betaalde
150 frank om de volledige cursus bij te wonen.
De jaarlijkse medische onderzoeken,
verplicht voor alle turners, hebben plaats op
zaterdag 28 april, woensdag 2 mei en zaterdag
5 mei 1984 in de lokalen van het Textielhuis,
Dr. Mehuys komt ter plaatse. Voor wie gebruik
maakt van deze faciliteit, kost het onderzoek
-na tussenkomst van het ziekenfonds en de
kringkas- uiteindelijk niets…
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Tradities zijn er om in ere te worden
gehouden: op 1 mei 18984 is turnkring Atlas
opnieuw van de partij in de stoet n.a.v. het
Feest van de Arbeid. In de gebruikelijke
uitgaanskledij
stappen
de
Atlasleden
achter het Atlasvaandel door het Tieltse
stadscentrum. De avond voordien, in het
Textielhuis, sleepten Sabine De Vriendt, Chris
De Bruyne en Arsène Baekelandt voor Atlas
de 2de plaats in de wacht in de quiz n.a.v. de
1-mei-festiviteiten. De prijs, 750 frank in baar
geld, gaat richting de clubkas.
De Tieltse sportmanifestatie “Verkiezing
van sportman, sportvrouw en sportgroep van
het jaar” staat opnieuw op de kalender (4 en
5 mei 1984). De organisatie ligt in handen van
de Stedelijke sportraad, de Tieltse sportdienst
patroneert het hele gebeuren. Met niet
minder dan 13 sportdisciplines zal de schifting
doorgevoerd worden, de deelnemers kunnen
van 2 proeven (naar wens) worden vrijgesteld.
De cross, een loopwedstrijd over 800 meter,
is dan weer een verplicht nummer. ’s Vrijdags
kunnen de krachten reeds worden gemeten
in een tijdrit. Met basketbal, een fietsproef
waarin de behendigheid op de proef wordt
gesteld, volleybal, tennis, gewichtheffen,
karabijnschieten,
voetbal,
kogelstoten,
handbal, zwemmen, cross en turnproeven
krijgen de deelnemers daags nadien een zwaar
programma voorgeschoteld. In de turnzaal
van het Textielhuis begeleiden Hilde De
Rammelaere, Rita Warnez, Lucien Baekelandt
en Gilbert Debie de deelnemers bij de
gymnastiekoefeningen. Na de uiteenlopende
behendigheids-, kracht- en lenigheidsproeven
slaagt Atlasser Sabine De Vriendt erin de titel
van “Sportvrouw van het jaar” te bemachtigen.
De organisatie van de “Gouwfeesten”
wordt een zware financiële dobber voor
de inrichtende clubs, geruchten doen de
ronde dat dit jaarlijks turngebeuren om die
reden zal worden afgeschaft. Zover komt
het uiteindelijk niet, het gouwfeest zal
worden georganiseerd in St. Amandsberg.
Ingevolge besparingsmaatregelen wordt
deze tweedaagse manifestatie voortaan
evenwel beperkt tot één dag (zaterdag 19 mei
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1984). Wie bereid is met z’n personenwagen
Atlasgymnasten naar St. Amandsberg over
te brengen, ontvangt een vergoeding van 60
frank/turner, met een maximum van 240 frank
per auto. De afdelingswedstrijden hebben
plaats tussen 8u30 en 12u. Om 13u45 wordt het
turnersdéfilé gehouden, het namiddagfeest
met massaoptredens en kringnummers start
om 14u30, het galafeest schiet in gang om
19u30. Voor het bekomen van een feestkaart
betalen de deelnemers 100 frank. Deze geeft
recht op het bekomen van een feestkenteken,
soep en een frisdrank. De kaart verleent tevens
vrije toegang tot de wedstrijd-terreinen en
omvat eveneens een kleine bijdrage in de
verplaatsingsonkosten. In tegenstelling tot de
voorgaande jaren voorziet de organisatie niet
meer in een lunchpakket of koude schotel,
deelnemers dienen zelf in hun mondvoorraad
te voorzien. “Belegde broodjes en een paar
appelen lijken ons daarvoor het beste”, geeft
het Atlasbestuur de deelnemers nog mee. In
de afdelingswedstrijden wordt geturnd aan
balk en barre (synchroon), sprong en lange
mat. Ook de “Algemene Oost-Vlaamse reeks”
moet worden gebracht door alle afdelingen,
in al die wedstrijd-onderdelen leveren de
Atlasgymnasten puik weerwerk. Die betoonde
inzet heeft resultaat want de gouwwedstrijden
worden een compleet succes voor turnkring
Atlas. Niet alleen de “Juffers 1ste catg.” zijn
primus in St. Amandsberg, ook onze “Dames
2de catg.” en “Knapen 2de catg.” keren met
de titel van “Gouw-kampioen” terug naar Tielt.
Op 2 juni 1984 is de Stedelijk gymzaal van
Izegem het decor van een vriendschappelijk
ontmoeting tussen twee Engelse clubs
(“Hillingdon School of Gymnastics” en
“Tameside Olympic Gymclub”) en een selectie
van de W.V.S.T. Twee Atlasturnsters maken
deel uit van de Westvlaamse ploeg: Ann
De Vriendt en Vicky Maertens. Ingevolge
opgelopen kwetsuren kan Vicky slechts drie
proeven afwerken, Ann legt wel het volledig
parcours af en individueel eindigt ze laatste. In
ploegverband wordt een Engelse ploeg primus,
de verzameling Westvlaamse gymnasten
wordt 2de, de andere Engelse ploeg wordt
3de in deze niet-officiële wedstrijd. Ondermeer

de bestuursleden Hilde Derammelaere en
Arsène Baekelandt verschaffen de Engelse
deelnemers onderdak.

27.07.1984 Kloeffeesten Tielt: een beetje wazig maar nog
nipt herkenbaar: v.l.n.r. Gilbert Debie, Ivan Buyssens, Johan
Hellebuyck, Chris Deproost, Marc Naert, Bill Lemey en Arsène
Baekelandt.

19.08.1984 Passendale. Allen Atlassers: paters en
kaasdraagsters samen op de foto

De editie 1984 van de “brevetdagen
olympische
gymnastiek”
worden
georganiseerd door turnkring Atlas (23 juni
1984). Vanaf 13u30 maken heel wat Atlassers
hun opwachting in de Tieltse sporthal. Voor
het “1ste Voorbereidend brevet” slagen vier
Atlassers, het “2de voorbereidend” brevet
kan aan zeven gymnasten worden toegekend.
Voor “het brons” slagen Jochen Heytens,
Christine Matton, Sabine Rothier, Nancy
Vanluchene, Patricia Vercouillie en Jeroen
Voet. Het “zilveren brevet” is voortaan ook
eigendom van Els Deproost, Sylvia Hoste,
Nathalie Martens en Heidi Vanthournout.
Claudia Duthoit en Sandy Vandendriessche
gaan voor het brevet van de hoogste
moeilijkheidsgraad en met succes: Claudia en
Sandy halen beiden het “gouden turnbrevet”!
Een zevental deelnemers moeten met lege
handen naar huis, ze slaagden niet in hun
opdracht de opgelegde oefeningen tot een
goed einde te brengen.
Voor de vlaggenhijsing op de Markt, n.a.v. de
Tieltse Europafeesten, doet het stadbestuur
beroep op de medewerking van turnkring
Atlas (6 juli 1984).
Voor het onderdeel “fietsen op rollen” in
het kader van de driedaagse “Kloeffeesten”
vaardigt Atlas zes pedaalridders af (27 juli
1984). De ploeg met Yvan Buysse, Gilbert
Debie, Kris Deproost, Bill Lemey, Marc Naert
en Pascal (naam onbekend) laat een heel wat
betere indruk na dan verleden jaar.

19.08.1984 Passendale. De paters Gilbert Geerolf, Luc Penninck,
Bernard Vermeersch, Patrick Baekelandt en Lucien Baekelandt
heffen het glas op de goede afloop van hun optreden…

De deelname aan de “Kaasstoet” te
Passendale met de act De dansende paters
wordt een enorm succes (19 augustus 1984). De
bestuursleden Gilbert Geerolf, Hugo Martens,
Marc Naert, Gilbert Debie, Lucien Baekelandt
en Arsène Baekelandt verschijnen er –gehuld
in een paterspij- op het appel, samen met een
rist medewerkers (Patrick Baekelandt, Luc
Penninck, Bernard Vermeersch e.a.) brengen
ze er een hilarisch dansnummer. Het publiek
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gaat helemaal uit de bol bij de doortocht van
de Atlassers. De vrome broeders zijn niet
alleen naar Passendale afgereisd, op vraag van
stoetenbouwer Frans Vromman heeft Atlas
ook een ploeg kaasdraagsters naar deze stoet
afgevaardigd.
Hét
probleem
waar
zowat
alle
gymnastiekverenigingen mee te kampen
hebben is het tekort aan bekwame trainers.
Uitbreiding en vervolmaking van het
lesgeverskorps is een constante noodzaak
en om die reden wordt ook binnen Atlas een
oproep gelanceerd naar vrijwilligers die bereid
zijn de hulpleiders- en de voorturnerscursus te
volgen.
De lessenreeks wordt georganiseerd door
de S.T.B. (kadervorming S.O.J.E.T.I.) en gaat
jaarlijks door in de lokalen van het Textielhuis.
Arsène Baekelandt fungeert er als lesgever
voor de West- en Oostvlaamse kandidaten.
De hoofdleider van Atlas vervult die taak sinds
1961, zijn competentie wordt in de Belgische
turnwereld alom gewaardeerd. De cursussen
bestrijken de periode van september 1984 tot
februari 1985 en vinden vanaf 9 september ’84
iedere zondagvoormiddag plaats tussen 9u.
en 12u. Hierop aansluitend wordt in de maand
maart de opgedane kennis getoetst in een
examen. Meisjes kunnen zich inschrijven vanaf
de leeftijd van 15 jaar, mannelijke kandidaten
dienen de 16-jarige leeftijd te hebben bereikt.
Turnkring
Atlas
verzorgt
een
turndemonstratie voor het Tieltse O.C.M.W.
ter gelegenheid van de aldaar ingerichte vijfde
editie van de “tuinfeesten” (2 september
1984). Naar aanleiding hiervan werd het
nieuwe sportjaar reeds ingezet op zaterdag 25
augustus, dit om de nodige voorbereidingen
te kunnen treffen. Het blijft echter een zware
last voor de algemene leiding om zó kort na
de zomerstop een optreden te organiseren.
De toeschouwers krijgen minitrampoline
en lange-mat geserveerd door de juffers en
turnsters. Enkele mannelijk bestuursleden
vervolledigen de ploeg trampolinespringers.
De keurturnsters demonstreren dan weer
hun kunsten op de balk. De afdelingen kleine
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19.08.1984 Passendale. De Atlaspaters voor de lens.

19.08.1984 Passendale. De Atlaskaasdraagsters zijn eveneens
paraat.

02.09.1984 O.C.M.W.-festiviteiten Tielt: ook de damesturnsters tekenen present voor deze demo. Vooraan Greta Van
Keirsbulck, Mieke Vanmaele, Marleen Paret, Mieke Truyaert.
2de rij: Monique Vermandere, Marleen Heytens en Ingrid
Paret. Rechtstaand Josée Fromant, Dina Vancompernolle en
Herlinda Casteleyn.

02.09.1984 O.C.M.W.-festiviteiten Tielt: de dames-turnsters aan
het werk.

02.09.1984 Tielt: de jazz-dance-afdeling aan het werk tijdens
de O.C.M.W.-festiviteiten. Caroline Baekelandt (l), Arsène
Baekelandt (m) en Veerle Langeraert zitten klaar om er
tegenaan te gaan.

02.09.1984. O.C.M.W.-festiviteiten Tielt: de afdelingen ‘juffers’ en ‘turnsters’ staan klaar.

02.09.1984 O.C.M.W.-festiviteiten Tielt: de Atlas-jazzdanceformatie in actie! Centraal vooraan Arsène Baekelandt.

02.09.1984
O.C.M.W.festiviteiten
Tielt: ook
de ‘kleine
meisjes’,
hier Ann
Verhamme,
zetten hun
beste beentje
voor.

02.09.1984 O.C.M.W.-festiviteiten Tielt: de knapen
demonstreren. Centraal balkdrager Gilbert Debie, links Marc
Naert.

02.09.1984.
O.C.M.W.festiviteiten
Tielt: de
‘kleine
meisjes’
demonstreren
hun bankoefening.
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meisjes en kleine jongens tonen die namiddag
eveneens hun gymnastische kwaliteiten. Maar
daarmee is de kous niet af, de jazz-danceafdeling zet immers ook nu weer z’n beste
beentje voor.

02.09.1984. O.C.M.W.-festiviteiten Tielt: bankoefening v.d.
‘kleine meisjes’.

02.09.1984 O.C.M.W.-festiviteiten Tielt: Keurturnster Veerle
Baekelandt verlaat spectaculair de balk.

02.09.1984. O.C.M.W.-festiviteiten Tielt: Lucien Baekelandt en
Gilbert Debie slaan de salto van Nathalie Hoste gade.

02.09.1984. O.C.M.W.-festiviteiten Tielt: de jazz-ploeg in
actie met v.l.n.r. Ange Baekelandt, Carine Verhamme, Ingrid
verhamme en Monique Verhamme.
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De werking van de spaardienst is sinds
meerdere jaren een heikel punt en dat is in 1984
niet anders. Er wordt nog maar eens gesleuteld
aan het mechanisme van dit kredietsysteem
waarmee alle leden hun schulden tegenover
de kring kunnen vereffenen via maandelijke
afbetalingen. Die schulden omvatten het
verschuldigd lidgeld (40 frank/maand) en
een vast forfait ter betaling van bij het Atlaseconomaat aangekochte turnkledij (110 frank/
maand), samen goed voor een totaal van 150
frank op maandbasis of 1.800 frank per jaar.
Een belangrijke wijziging is het feit dat de
maandelijkse spaargelden niet meer bij de
leden ten huize zullen worden opgehaald door
bode Gilbert Geerolf (want te dikwijls bleken
de bewoners bij die gelegenheid afwezig).
Het spaarreglement voorziet voortaan drie
mogelijkheden om aan de spaarbijdrage te
voldoen. Eén optie is dat de gezinnen twaalf
voorgedrukte
overschrijvingsformulieren
ontvangen teneinde via hun bankinstelling
maandelijkse stortingen uit te voeren. Een
andere keuze-mogelijkheid is in speciën te
betalen, dat kan iedere eerste maandag- (afd.
huismoeders-gym-fit), iedere eerste dinsdag(afd. jazz-dance) en iedere eerste zaterdag van
de maand (voor de overige afdelingen). Het
zijn de bestuursleden Hilde Derammelaere,
Herlinda Casteleyn en Gilbert Geerolf die
instaan voor het innen van de gelden en het,
voor het overeenstemmend bedrag, plakken
van spaarzegels op de spaarkaart van het lid.
Nog een alternatief, en dat is veruit de meest
eenvoudige handelswijze, bestaat erin dat het
lid het jaarbedrag van 1.800 frank in één keer
aan turnkring Atlas overmaakt. De toekomst
zal uitwijzen of deze nieuwe modaliteiten,
ingaand vanaf het sportseizoen 1984-1985,
het vlotter incasseren van de spaargelden in
de hand zullen werken. De afrekening van de
spaardienst voor het jaar 1984 heeft plaats op
de zaterdagen 8 en 15 december 1984, dan
kunnen de leden terecht bij Gilbert Geerolf

(in het A.B.V.V.-bureel van het Textielhuis)
om kennis te nemen van de eindbalans m.b.t.
de verschuldigde- en gespaarde bedragen en
(desgevallend) het negatief saldo bij te passen.
De
“Federale
kampioenschappen
Afdelingsturnen”
brengen
Atlas
naar
Hoboken (14 oktober 1984). De wedstrijd is
voorbehouden aan de adultenafdelingen die
zich in de voorbije gouwfeesten tot op het
podium wisten te turnen. Voor turnkring Atlas
tekent bijgevolg een damesploeg present.
De wedstrijden worden gehouden in “de
Sportschuur”, een tot sporthal omgebouwd
legermagazijn. Atlas heeft met Marc Naert,
Gilbert Debie, Chris De Bruyne en Bart Dooms
z’n eigen toestelploeg ter plaatse. Voor Atlas
treden de gymnastes Ange Baekelandt,
Christine Matton, Sabine De Vriendt, Sonja
Thiriaux, Sandy Vandendriessche, Claudia
Duthoit, Margot Baekelandt, Sylvia Hoste,
Veerle Baekelandt en Christine Verdonck in
het strijdperk. Bijzonder is dat deze ploeg op
haar beurt is opgesplitst in drie delen op basis
van evenveel moeilijkheidsgraden. Met deze
wedstrijdformule wordt niet beoogd de beste
turnster te bekronen, wel het technisch peil van
de volledige ploeg te beoordelen aan de hand
van de in de diverse moeilijkheidscategorieën
geturnde bewegingen. De wedstrijd begint
onder een niet zo gunstig gesternte:
Claudia voelt zich onwel en wordt tot bij de
hulppost van het Rode Kruis gebracht, haar
toestand verbetert echter niet en de proeven
dienen zonder deze onfortuinlijke turnster
worden aangevat. Er wordt gestart met de
balkoefening en daar zorgt Margot voor een
stunt door zich in recordtempo de oefening
van de middelbare moeilijkheidsgraad eigen
te maken en even nadien met succes de plaats
van Claudia in te nemen. Christine Matton
turnt hier haar eerste wedstrijd en weet deze
vuurproef met glans te doorstaan. Uiteindelijk
brengen alle Atlassers het er goed vanaf op
dit evenwichtstoestel bij uitstek, ook met de
synchronisatie loopt het lekker bij de Tieltse
turnsters.
Dan wordt overgeschakeld naar de
sprong en de lange mat. Bij deze toestellen

treedt Sylvia op als invaller en doet dit op
onovertroffen wijze, Sabine doet ook haar
duit in het zakje en geeft bij de sprong een
sublieme overslag ten beste. Het puike
turnwerk van de Atlasploeg werkt aanstekelijk
want ook Ange overtreft zich op de lange mat.
Weeral komen er voor Atlas behoorlijk hoge
cijfers uit de bus en trainer Arsène Baekelandt
ontvangt felicitaties van de hoofdjury. Aan
de ongelijke barre wordt het laatst gekampt.
Sandy acteert grandioos en Sonja, gewezen
keurturnster, turnt zoals in haar beste dagen!
Atlas heeft een pak moeilijke elementen in
de barre-oefening ingebouwd maar slaagt
er desondanks in een zo goed als foutloze
demonstratie te geven aan dit toestel. In
afwachting van de ceremonie wordt Claudia
opnieuw opgezocht, zij heeft met hoge koorts
af te rekenen. Paul Havegeer ontfermt zich
over de zieke en brengt haar over naar Tielt. Bij
de bekendmaking van de westrijdresultaten
zijn de verwachtingen hoog gespannen en
dat is niet onterecht: Atlas Tielt wordt primus
te Hoboken, met 97,43 punten behalen
de Atlasturnsters bovendien het hoogste
puntenaantal van alle aanwezige categorieën!
In hun kamp “turnsters 4de catg.” laten zij de
gymnastes van “De Toekomst-Antwerpen”,
“Rode Turners Turnhout”, “La Blauwputoise
Kessel-Lo” en “De Volharding Boom” achter
zich.
De jaarlijkse ledenbijeenkomst vult de
turnzaal van het Textielhuis met zo’n 140
aanwezigen (21 oktober 1984). Hoofdleider
Arsène Baekelandt heet iedereen welkom
en confronteert de toehoorders meteen
met problemen waarmee de turnvereniging
te kampen heeft. Het tekort aan helpende
handen om turnkring Atlas in stand te houden
laat zich ook vandaag nog voelen, wegens
onvoldoende werkkrachten is de stuurgroep
-die instaat voor de administratie, organisatie
en het onderricht- immers overbelast, meldt
hij krachtig. Aansluitend stuurt Arsène een
oproep de zaal in richting vrijwilligers die
wensen toe te treden tot het bestuur of de
groep van medewerkers. Het blijft stil in de
zaal.
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Hugo Martens, secretaris, neemt het
algemeen verslag m.b.t. het sportseizoen
1983-1984 voor zijn rekening en belicht de
talrijke activiteiten die plaatsvonden in de
loop van die periode. Hugo laat niet na de
aanwezigen ter herinneren aan het feit dat
Arsène Baekelandt verleden jaar de Cactusprijs
wist te veroveren. Van Hugo verneemt het
publiek tevens dat het verlopen seizoen
één belangrijke schaduwzijde vertoont: het
teloorgaan van het trommelkorps wegens het
niet beschikken over voldoende tamboeren.
Tot slot van deze uiteenzetting wordt een
dankwoord gericht aan de gymnasten voor
de behaalde resultaten, de leiding wordt
dan weer geprezen voor de geleverde
onverdroten inzet. Ouders en ereleden krijgen
eveneens een woord van dank en dit voor het
vertrouwen dat ze stellen in turnkring Atlas.
Met het technisch rapport verschijnt
Arsène Baekelandt opnieuw op het
spreekgestoelte. Meteen blijkt dat het
voorbije turnseizoen niet over de ganse
lijn rooskleurig is geweest.
Arsène: Er
werden heel wat ontslagen genoteerd, het
zwaarst getroffen zijn de afdelingen knapen
en heren waar de getalsterkte tot een
minimum is herleid. Desondanks is er hoop
voor onze mannelijke afdelingen, het aantal
‘kleine jongens’ is immers zowat verdubbeld.
Arséne vervolgt met de melding dat ook het
topturnen binnen Atlas niet gespaard bleef
van tegenslagen: Kwetsuren schakelden
gedurende enige tijd meerdere van Atlas’
beste elementen uit en een beloftevolle
miniem zette zelfs onverwacht een punt
achter zijn gymnastiekloopbaan! Niet alleen
dient men lichamelijk geschikt te zijn voor het
keurturnen, als kind moet men tevens mentaal
opgewassen zijn tegen de doorgedreven
trainingen, stelt Arsène Baekelandt nog en vat
heel deze problematiek samen met “velen zijn
geroepen, weinigen uitverkoren”. Daarom dat
wordt gehoopt dat de op 7 april laatstleden
ontdekte (top)elementen het weten vol te
houden.
Uit de mond van de hoofdleider horen
de aanwezigen dat binnen de groep van de
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huismoeders, de dames-gym-fit-afdeling dus,
eveneens een terugval van het ledenaantal te
noteren valt. Positief is dan weer het succes
van de jazz-dance-groep, het enthousiasme
van deze formatie bleek nog maar eens uit
de deelname van de voltallige groep aan de
paascursus (april) van dit jaar. Ook de op alle
niveau’s behaalde wedstrijduitslagen zijn
bevredigend tot uitstekend, er werden immers
schitterende resultaten behaald! Die resultaten
worden overlopen en de daaraan verbonden
overhandiging van herinneringsmedailles en
brevetten wordt steevast op verdiend applaus
onthaald.
Veel applaus valt ook Gilbert Geerolf te
beurt, hij wordt tijdens deze algemene

Gilbert Geerolf, bestuurslid sinds 1959, wordt in de bloemetjes
gezet voor z’n 25 jaar lidmaatschap.

ledenvergadering in de bloemetjes gezet
naar aanleiding van z’n 25 jaar lidmaatschap.
Kort na zijn aansluiting bij turnkring Atlas
trad Gilbert in september ’59 reeds toe tot
het bestuur en slaagde er in april ’64 reeds in
het turnleidersdiploma te behalen. Het staat

buiten kijf dat Gilbert zich tijdens die 25-jarige
carrière zeer verdienstelijk heeft gemaakt, hij
wordt in deze vergadering hartelijk bedankt
voor zijn inzet en de hoop wordt uitgesproken
dat Atlas ook de volgende 25 jaar op hem zal
kunnen rekenen. Vanwege de S.T.B. krijgt
Gilbert een ‘getuigschrift van erkentelijkheid’
en een bronzen medaille overhandigd.
Aan de innerlijke mens is ook gedacht: de
vrouwelijke bestuursleden en de echtgenotes
van hun mannelijke collega’s staan in voor
de koffietafel, zij voorzien de aanwezigen
van zelfgebakken rijsttaart. De toenmalige
Atlasverslaggever schrijft, en niet eens
onterecht: “Ziet u, bij ons is samenwerking
geen ijdel woord!”.
De leden van de afdelingen “gymfit” en “Jazz-dance” overhandigen aan
een verbaasde penningmeester Arsène
Baekelandt een omslag die niet minder dan
9.600 frank bevat! Het is de inhoud van het
spaarvarken dat de leden van deze afdelingen
uit eigen beweging hebben gespekt, bedoeld
als tussenkomst in de lasten die Atlas draagt
voor het wekelijks gebruik van de sporthal.
Van een mooi gebaar gesproken. Als
apotheose van deze vergadering worden
de aanwezigen geconfronteerd met het
“bingospel”, een initiatief van secretaris
Hugo Martens dat zeer goed in de smaak valt
van de zaal en nóg positief: ook de kinderen
kunnen voluit participeren in dit spel. Dankzij
deze nieuwigheid kent de ledensamenkomst
een spannend slotuurtje dat voor enkele
gelukzakken zelfs een waardevolle prijs
oplevert!
Voor de viering van 80 jaar S.T.B. trekt
hoofdleider Arsène Baekelandt naar Vilvoorde
(28 oktober 1984). Hij is er die avond getuige
van een prachtig turnfeest waaraan niet
minder dan 35 (!) turnkringen deelnemen. Voor
West-Vlaanderen tekent “Germinal Torhout”
present en demonstreert er z’n kunnen.
Traditiegetrouw trekt turnkring Atlas in de
maand december naar Gistel. De plaatselijke
kring “Germinal Gistel” organiseert er z’n
jaarlijkse Interclub-wedstrijden (9 december

1984). Atlas heeft twee ploegen turnsters
ter plaatse, bij de juffers verdedigt één
ploeg de Atlaskleuren. De Tieltse juffers Ann
Coussement, Els De Proost, Sylvia Hoste,
Nathalie Martens, Sabine Rothier, Nancy
Vanluchene en Heidi Vanthournout moeten
aan de “lange mat” de duimen leggen voor
de gymnastes van “Germinal Torhout” die
uitpakken met oefeningen van een hogere
moeilijkheidsgraad. De opgelopen achterstand
wordt bij “de sprong” terug goedgemaakt, op
de balk dient Atlas echter opnieuw punten in te
leveren. Ook aan de barre laat Atlas kostbare
punten liggen en wel in die mate dat ze nu ook
door “Germinal Gistel” in de rangschikking
worden bedreigd. Uiteindelijk kunnen de
Atlasjuffers toch aanspraak maken op de 2de
plaats, ze moeten de girls van Torhout met
nauwelijks 1,9 punten verschil laten voorgaan.
De Atlasdelegatie is verre van ontevreden
omtrent deze prestatie.
Aan “de lange mat” en bij “de sprong”
ontpoppen de turnsters van “Germinal
Kortrijk” zich tot de te kloppen formatie, aan
“balk” en “barre” vertonen de Tieltse dames
dan weer een duidelijk overwicht. Christine
Verdonck moest wegens ziekte afzeggen
voor deze interclub, de afwezigheid van deze
klasrijke turnster is uiteraard niet bevorderlijk
voor de winstkansen van turnkring Atlas. De
Atlasturnsters Ange en Margot Baekelandt,
Sabine De Vriendt, Claudia Duthoit,
Christine Matton, Sonja Thiriaux en Sandy
Vandendriessche gaan er op de toestellen
balk en ongelijke barre evenwel dermate
hard tegenaan dat ze met de A- en de B-ploeg
finaal op respectievelijk de 1ste en 2de plaats
eindigen!
In deze decembermaand slaat de
Westvlaamse turngouw opnieuw z’n tenten
op in het Franse Vittel. In het plaatselijk
trainingsoord tekenen ook Ann De Vriendt,
Vicky Maertens en trainster Caroline
Baekelandt present.
Op vraag van de besturen van de S.V.V. en
turnkring Atlas komt, ter gelegenheid van het
jaarlijks Atlaskerstfeest, de meespeelshow
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“Klutske” naar Tielt (vrijdag 4 januari 1985).
Niet enkel de leden (van 5 tot 14-jarige
leeftijd) worden verwacht in de turnzaal van
het Textielhuis, ook (maximum) één vriendje
en de ouders zijn uitgenodigd. Uiteindelijk
dagen er 110 belangstellenden op. Vanaf
15u. genieten de aanwezigen van de 2 uur
durende meespeelshow, er worden o.a.

04.01.1985 Turnzaal Textielhuis. In de ‘meespeelshow’ ook
enkele bestuursleden: Marc Naert, Lucien Baekelandt en
(uiterst rechts) Arsène Baekelandt.

04.01.1985 Turnzaal Textielhuis. De winnaars v.d.
playbackshow: Sylvie Verhalle en Sabrina Decock.
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liedjes gezongen, spelletjes gespeeld en
een playbackshow behoort eveneens tot de
ingrediënten. De show groeit uit tot een waar
spektakelstuk! De aanwezigen betaalden elk
75 frank als deelname in de kosten, tijdens
de show krijgen ze allen een verfrissend
drankje aangeboden. Maar er is meer: voor
de aanwezige leden liggen er weeral een
hoop kerstgeschenken rond de kerstboom
gestapeld.
Alle goede voornemens ten spijt slaagt men
er niet in de belofte na te komen maandelijks
(!) een Kontakteditie van de pers te laten
rollen. Het januarinummer van het uitgiftejaar
1985 verschijnt met een enorme vertraging.
Voornaamste oorzaak van die laattijdigheid
is het feit dat algemeen leider Arsène
Baekelandt -hij staat in voor het drukken- door
griep werd geplaagd en zich noodgedwongen
een tijdje ‘koest’ diende te houden. De
laatste Kontakteditie van 1984 werd in een
nieuw kleedje gestoken, sinds dat ogenblik
siert de naam “KONTAKT” in reuzenletters
de cover van het ledenblad, het resultaat
van heel wat knipwerk van secretaris Hugo
Martens. Van de leden, zowel jong als oud,
wordt eveneens verwacht dat ze een bijdrage
zullen leveren om Kontakt te voorzien van
de nodige teksten. Ook tekeningen, versjes,
turnmoppen, opstelletjes zijn welkom en
met verslagen en/of persoonlijke indrukken
omtrent wedstrijden of turngala’s maakt men
de Kontaktredactie helemaal gelukkig…
De “kampioenenhulde” vangt aan om 10
u. in het stadhuis te Tielt (9 februari 1985).
Traditioneel worden de Tieltse sporters, die
zich tijdens het voorbije jaar in de kijker wisten
te sporten, gehuldigd door het stadsbestuur.
In de raadszaal van het stadhuis hebben een
fiks aantal kampioenen postgevat. Gezien de
in Kortrijk, Torhout, St. Amandsberg, Gistel
en Hoboken behaalde overwinningen in het
afdelingsturnen heeft Atlas vanzelfsprekend
een grote vertegenwoordiging op deze
hulde (Jeroen Voet, Peter Baekelandt, Steve
Decock, Xavier Windels, Jochen Heytens,
Nathalie Maertens, Heidi Vanthournout,
Nancy Vanluchene, An Coussement, Sabine

Rothiers, Els Deproost, Patricia Vercouillie,
Samira Chabchoub, Sylvie Thiriaux, Nathalie
Hoste, Tamara Lemey, Sabrina Tuyttens, Inge
Verbrugge, Virginie Vandesompele en Nancy
Vanthournout). Voeg daar, wat betreft de
keurgroep, nog Ann De Vriendt (kampioene
Westvlaamse Gouw) en Christine Verdonck
(veroverde in duet met Ann De Vriendt de
gouwbeker topturnen per ploeg) aan toe
en de delegatie Atlassers wordt nog meer
aangedikt. Om de Atlasverzameling helemaal
compleet te maken tekenen ook Bill Lemey en
Sabine De Vriendt aanwezig in het stadhuis,
dit gezien hun op 8 april laatstleden behaalde
provinciale titel minitrampolinespringen. Na
het welkomstwoord van de burgemeester
krijgen de gelauwerden allen een trofee
overhandigd. Deze worden uitgereikt door
de Tieltse sportman en –vrouw. Bijgevolg
wordt deze avond voor Sabine De Vriendt,
lid van de afdeling turnsters, leidster van de
afd. Kleine Meisjes en huidig titelhouder van
sportvrouw van het jaar, wel heel bijzonder:
Sabine overhandigt menige trofee aan haar
clubgenoten en gezien de Atlassers opnieuw
een indrukwekkend palmares bij elkaar
turnden wordt dat uiteindelijk een hele
opdracht.
Voor
het
“Gouwkampioenschap
Keurturnen” zijn Ann De Vriendt, Vicky
Maertens, Veerle Baekelandt en Sandy
Vandendriessche de Atlasafgevaardigden te
Izegem (10 februari 1985). Bij de “aspiranten”
(min-15-jaar) zijn de verwachtingen hoog
gespannen, na de proeven sprong en grond
heeft de te duchten tegenstreefster Nancy
Plets (Izegem) een minieme voorsprong van
slechts 0,45 p. op Vicky Maertens, met een
achterstand van 0,85 p. liggen echter ook
voor Ann De Vriendt nog alle kansen open. De
ongelijke barre slaagt er in als scheidsrechter
op te treden; tijdens een wissel van de lage
naar de hoge legger lost Ann haar greep, dat
kost haar 0,50 p., en een andere Izegemse
opponente (Miek De Jonghe) turnt zich tot
voorbij Ann De Vriendt. Vicky Maertens scoort
het hoogt op de barre en met een minieme
achterstand kan zij de kamp op de balk
inzetten. Vicky komt het eerst aan de beurt

01.05.1982 Tielt. Het Atlastrommelkorps o.l.v. Marc Naert (r)
als opener van de 1-Meistoet

1985 De ‘juffers’ poseren in de oefenzaal v.h. Textielhuis.
Vooraan Virginie Vandesompele, Nancy Spiessens, Samira
Chabchoub, Tamara Lemey, Silvie Thiriaux, Inge Verbrugge
en Nathalie Hoste. Achteraan Heidi Vanthournout, Nathalie
Martens, Els Deproost, Sabine Rothier, Patricia Vercouillie, An
Coussement, Sylvia Hoste en Vicky Maertens.

1985 Annie Sander, Rina Driessens en Monique Vermandere,
Atlas-jazz-dancers in hart en nieren…
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op het evenwichtstoestel bij uitstek, blijft haar
zenuwen de baas en slaagt erin een stijlvolle
oefening neer te zetten die 8,35 p. oplevert.
Haar concurrente Nancy Plets laat meerdere
steken vallen tijdens de balkoefening, van de
plaatselijke juryleden krijgt deze gymnaste
een score van 7,95 p. achter haar naam. Ann
De Vriendt, aan wie doorgaans toch een goede
balkvastheid kan worden toegeschreven, mist
nu haar opsprong aan dit toestel en daarmee
ontglipt haar definitief de kans op een bronzen
medaille: Ann wordt zeer verdienstelijk vierde
in dit kampioenschap voor keurturnsters.
Vicky Maertens kan in Izegem opnieuw
victorie kraaien, zij haalt het hoogste podium
en daarmee eveneens de provinciale titel bij
de min-15-jarige keurturnsters. Bij de plus15-jarigen treedt Veerle Baekelandt in de
arena om de Atlaskleuren te verdedigen.
Alras krijgt ze harde concurrentie van
de plaatselijke vedette Inge Baert. Bij de
sprong en de vloeroefening is de strijd nog
gelijkopgaand, aan de barre met ongelijke
leggers neemt Inge Baert de bovenhand met
een gelukte risicovolle oefening. Op de balk
speelt nervositeit Veerle flink wat parten en
wel in die mate dat zij enkele afstapjes van
de balk laat noteren. In een wedstrijd voor
keurelementen is dat natuurlijk fataal en
Veerle Baekelandt dient vrede te nemen met
de 2de plaats, na haar opponente Inge Baert.
Hier, in de “schoenenstad”, betwist Sandy
Vandendriessche haar eerste individuele
wedstrijd, in dit kampioenschap treedt ze aan
bij de “plus-15-jarigen 2de catg.” In de kampen
sprong en ongelijke barre moet Sandy haar
meerdere erkennen in de Torhoutse turnsters.
Sandy biedt dan weer een pak weerwerk in
de disciplines grond en balk, een prestatie
die haar uiteindelijk eveneens op het podium
brengt want ze slaagt erin de 3de plaats weg
te kapen.
Onder
zeer
ruime
publieke
belangstelling worden in de “sporthal
Driebeek” te Gentbrugge de “Nationale
bondskampioenschappen”
geturnd
(24
februari 1985). De Atlaskeurturnsters Veerle
Baekelandt, Ann De Vriendt en Vicky Maertens
zijn ter plaatse, de tegenstand waartegen ze
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Smaakmakers van de jaren ’80: vooraan Vicky Maertens,
Ann De Vriendt en Sandy Vandendriessche. Achteraan Veerle
Baekelandt, Sabine De Vriendt en Claudia Duthoit.

Smaakmakers van de jaren ’80: vooraan Ange Baekelandt,
Margot Baekelandt, Nathalie Martens en Sandy
Vandendriessche. Achteraan Sonja Thiriaux, Veerle Baekelandt,
Sabine De Vrienst, Claudia Duthoit en Nathalie Hoste.

Smaakmakers van de jaren ’80: Heidi Vanthournout, Els De
Proost, Nathalie Hoste en Silvie Thiriaux.

de handschoen opnemen is ijzersterk. Ann
en Vicky strijden in de catg. “geboren in 19701971-1972”, 17 jonge gymnastes maken er in die
leeftijdscategorie een kletterende wedstrijd
van. Ook onze Tieltse gladiatoren staan hun
mannetje op al de olympische toestellen. Vicky
Maertens haalt een totaalscore van 28,45
punten in Gentbrugge, goed voor een 6de
plaats in de ranking. De andere Atlasklepper,
Ann De Vriendt, turnt 27,50 punten bij elkaar
en kan daarmee een 8ste plaats op de tabellen
laten optekenen. Opnieuw levert dit duo een
prachtige prestatie, maar daarmee is de kous
niet af. Op het toestel balk weten Vicky en
Ann respectievelijk de 3de en 4de hoogste
score te behalen en selecteren zich voor de
“toestelfinales” van 3 maart e.k. te Mechelen.
In de leeftijdscategorie “geboren in 1969
of vroeger” hebben ze het Tieltse raspaardje
Veerle Baekelandt op bezoek. Veerle, een toch
al door de wol geverfde turnster, gaat voluit
op balk, sprong, grond en barre en weet aan
het eind van dat parcours 28,55 punten te
verzamelen. In de rangschikking is dit goed
voor een 3de plaats (brons) maar net als haar
jongere clubgenoten imponeert ook Veerle
op één bepaald toestel: haar prestatie aan
de sprong levert haar een ticket op voor de
toestelfinales te Mechelen! Turnkring Atlas
kan met opgeheven hoofd het strijdperk van
Gentbrugge verlaten…
In de voorbije maanden werden, naast
een balk, ook een barre en landingsmatten
aangeschaft. Die aankoop is meteen goed
voor een uitgave van, afgerond, 100.000
frank De ledenbijdrage van 40 frank per
maand, waarmee ook de verzekering tegen
sportongevallen en de bondsbijdrage worden
betaald, is uiteraard te beperkt om zich
dergelijke uitgaven te kunnen veroorloven.
Andere bronnen van inkomsten moeten
worden aangeboord, de organisatie van een
jaarlijks turnbal is daar één van. Het Atlasbal
heeft plaats op 9 maart 1985, vanaf 20u. loopt
de turnzaal van het Textielhuis vol leden,
ouders en sympathisanten. De leden werden
verzocht inkomkaarten aan de man te brengen
en voor de traditionele tombola werden ruim

100 naturaprijzen bij elkaar gezocht. Hoofdprijs
wordt niets minder dan een draagbare zwartwit-T.V.
“Turnkring De Toekomst Mechelen”
is
organisator
van
de
“Nationale
Bondskampioenschappen
Toestelfinales,
de kampen vinden plaats in de “sporthal De
Nekker” (3 maart 1985). Gezien de behaalde
resultaten in Gentbrugge op 24 februari
laatsleden, slaagden Ann De Vriendt en Vicky
Maertens erin zich voor deze wedstrijd te
kwalificeren (balk). Veerle Baekelandt kon toen
ook doorstoten naar deze toestelfinales, zij
moet hier in Mechelen haar kansen verdedigen
op het toestel “sprong”. De balkoefening
van Vicky is goed voor een 4de plaats, op dit
toestel presteert Ann het de 6de plaats in te
palmen. Met de sprongen van Veerle gaat het
volledig fout, de behaalde scores brengen
haar niet verder dan een laatste plaats in dit
kampioenschap.
Op nationaal vlak boden zich enkele
maanden geleden een 100-tal kandidaten voor
de vorming van “Voorturner” aan, de S.T.B.
is daar uitermate over verheugd. Ook in het
Tieltse Textielhuis blijft Arsène Baekelandt
inmiddels onverstoorbaar aan deze opleiding
werken. Op 9 maart 1985 slagen in deze Tieltse
klas Veerle Baekelandt (Atlas), Christine
Matton (Atlas), Ann Govaere (Germinal
Torhout) en Sylvie Tanghe (kring onbekend)
in de schriftelijke, mondelinge en praktische
proeven.
Vijf ploegen vaardigt Atlas af naar een
tumblingwedstrijd te Kortrijk (16 maart
1985), in de “categorie tot 14 j.” tekenen
Ellen Bultinck, Els De Proost, Vicky Maertens,
Nathalie Hoste en Heidi Vanthournout present
en leggen er beslag op de 2de plaats (196,28
punten). Hun club- en leeftijdsgenoten Samira
Chabchoub, Karen Goethals, Tamara Lemey,
Silvie Thiriaux en Virginie Vandesompele
halen in ploegverband een 3de plaats (71,90
punten) en mogen dus ook op het podium.
“Germinal Torhout” is de onbetwiste winnaar
met 258,86 p. In de leeftijdscategorie “plus14-jaar” slagen Veerle Baekelandt, Sabine De
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Vriendt, Claudia Duthoit en Sonja Thiriaux erin
de 1ste plaats (221,64 punten) te bemachtigen.
“Germinal Gistel” kaapt de 2de plaats weg
(150,30 p.). Silvia Hoste, Christine Matton,
Nathalie Martens en Sandy Vandendriessche
–met z’n allen verzameld in een andere ploegleggen in Kortrijk beslag op de 3de plaats
(144,66 punten). Met die prestatie houden
ze “Volksrecht Kortrijk” van het podium,
deze worden immers 4de in de eindstand
(100,91 p.). De (onvolledige) 3de Atlasploeg
met Nathalie Plettinck, Nancy Vanluchene
en Sandra Vanmassenhove scoort 78,18
punten en dat is goed voor de 5de plaats in de
eindrangschikking.
Veerle Baekelandt wordt door de S.T.B
geselecteerd om deel te nemen aan het “1ste
Open Kampioenschap van Vlaanderen”,
een organisatie van de turnfederatie V.T.L.
(30 maart 1985). Veerle behoort tot de
seniorenploeg die het in de Brasschaatse
sporthal opneemt tegen de afvaardigingen
van andere turnfederaties. Veerle moet zich
tevreden stellen met de 12de plaats maar in
dit hoog gezelschap is dat vanzelfsprekend
geen oneer. Met Veerle Baekelandt, Ann De
Vriendt, Sabine De Vriendt, Claudia Duthoit,
Vicky Maertens en Sandra Vandendriessche
verschijnt Atlas met haar klasbakken in de
“Gouwbekerwedstrijd” te Torhout (31 maart
1985). Dat vertaalt zich ook in de einduitslag
(153,30 punten), dit sextet turnt zich immers
op grandioze wijze naar de overwinning! Na
de passages aan balk, barre, sprong en grond
worden de ploegen van Izegem (150,00 p.) en
Torhout (109,85 p.) respectievelijk 2de en 3de
in deze ontmoeting.
Voor de wedstrijd “minitrampolinespringen”
te Tielt bieden zich (uiteraard) ook nogal
wat Atlassers aan (13 april 1985). De ploeg
in de catg. “min-14-jaar” wordt 2de maar
voor de betrokken juffers wordt ook een
individueel classement opgemaakt. Ann De
Vriendt (2de), Heidi Vanthournout (5de), Ellen
Bultinck (6de), Ann Coussement (12de) en ook
Nathalie Hoste, Silvie Thiriaux, Els De Proost
en Karen Goethals laten hun optreden in Tielt
niet ongezien voorbijgaan. Xavier Windels,
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onze enige vertegenwoordiger bij de plus-14jarige knapen, is in zeer goede doen en wordt
knap 1ste in deze springwedstrijd. Ook in de
catg. “plus-14-j.” drukt de Atlasdelegatie zijn
stempel op deze wedstrijd. Niet alleen eindigen
de Atlassers 1ste in ploegverband, Sabine De
Vriendt (1ste), Sonja Thiriaux (2de), Veerle
Baekelandt (3de), Sandy Vandendriessche
(5de), Margot Baekelandt (6de), Sylvia Hoste
(8ste), Claudia Duthoit (9de), Christine Matton
(12de), Nathalie Martens (13de) en Nancy
Vanluchene (14de) scoren ook mooi in de
individuele ranking. In de Tieltse sporthal helpt
Schepen André Baekelandt met de toekenning
van de medailles tijdens de proclamatie van de
wedstrijdresultaten.
De TAC-rally raast door Tielt op 13 en
14 april 1985. De organisatie vraagt de
medewerking van turnkring Atlas om een
vijftal toegangsposten te bewaken en
zodoende personen die niet over een geldig
doorgangsticket beschikken, op afstand te
houden. Zaterdag zijn er een 10-tal krachten
nodig, zondag een achttal. Uiteraard gebeurt
dit alles met het doel de kringkas te spijzen.
Naast de bestuursleden Arsène Baekelandt,
Lucien Baekelandt, Gilbert Debie, Chris De
Bruyne, Hugo Martens en Marc Naert kan Atlas
voor deze taak rekenen op de medewerking
van Peter Baekelandt, Eddy Bruggeman, André
De Kezel, Marc Degroot, José Lassuy, Bernard
Naert, Paul Havegeer en Rafaël Vermeulen.
De Stedelijke sportraad organiseert opnieuw
de “Verkiezing van sportman, sportvrouw en
sportgroep van het jaar” (26 en 27 april 1985).
Gewoontegetrouw verleent ook turnkring
Atlas zijn medewerking aan deze activiteit
door in te staan voor de organisatie van
meerdere gymnastische oefeningen waarbij
het accent wordt gelegd op evenwicht,
kracht, lenigheid en weerstand. Om die reden
zijn ’s voormiddags de bestuursleden Hilde
Derammelaere, Lucien Baekelandt, Gilbert
Debie en Chris De Bruyne aanwezig in de
turnzaal van het Textielhuis. ‘s Namiddags
maken Gilbert Geerolf, Herlinda Casteleyn,
Gilbert Debie en z’n echtgenote Rita Warnez
er de dienst uit. Sabine De Vriendt, regerend

“Sportvrouw van het Jaar” verdedigt haar
titel en neemt het op tegen niet minder van 17
tegenstreefsters. Haar naaste concurrentes,
A. Berthier en H. Snauwaert, leggen Sabine het
vuur aan de schenen doch Sabine wankelt niet,
integendeel, in de diverse proeven bewijst ze
nog maar eens haar veelzijdigheid en verlengt
haar titel in deze felbevochten strijd: bij Atlas
wordt gejubeld want Sabine De Vriendt is
opnieuw “Sportvrouw van het jaar”!
De deelname aan de 1-mei-quiz (30 april
1985) is een weerkerend gebeuren, bij deze
editie vertegenwoordigen Arsène Baekelandt,
Chris De Bruyne en Gilbert Geerolf onze kring.
Op 1 mei 1985 wordt 100 jaar S.P. gevierd. Bij
die gelegenheid wordt door 3 bestuursleden
een praalwagen in elkaar getimmerd. Tijdens
het verloop van de stoet wordt deze bevolkt
door Atlassers, de overige leden marcheren
achter het Atlasvaandel.
Op 12, 15 en 19 juni 1985 organiseert
turnkring Atlas opnieuw de (jaarlijkse)
medische onderzoeken in de lokalen van
het Textielhuis. Dokter Mehuys is opnieuw
bereid gevonden zijn medewerking te
verlenen. Gezien, naast de mutualiteit,
ook nu de kringkas een tussenkomst in het
doktershonorarium voorziet, zijn de medischsportieve onderzoeken uiteindelijk gratis voor
de leden die gebruik maken van deze door
turnkring Atlas aangeboden faciliteiten.
De sporthal te Torhout vormt het decor
van de jaarlijkse “Brevetdag Olympische
Gymnastiek” (16 juni 1985). Naast het
“1ste en 2de voorbereidend brevet”, die
in de mogelijkheid liggen van leden van de
kinderafdelingen, kan ook voor de brevetten
“brons, zilver en goud” worden geturnd.
Voor deze laatste getuigschriften van
turnvaardigheid komen eerder de junioren en
adulten in aanmerking. Ook de keurturn(st)ers
kunnen in Torhout gaan voor brons, zilver en
goud. Er wordt geturnd aan alle olympische
toestellen, de scores die moeten worden
behaald zijn niet minnetjes, niet iedereen komt
zómaar naar huis met een turnbrevet. Atlas
doet het uitstekend, het 1ste voorbereidend

Smaakmakers van de jaren ’80: vooraan Christine Matton,
Sylvia Hoste en Ange Baekelandt. Achteraan Veerle Baekelandt,
Margot Baekelandt, Claudia Duthoit en Sandy Vandendriessche.

brevet wordt behaald door Hans Naert,
Sven Piers, Jimmy Soetaert, Joeri Spiessens,
Virginie Vandesompele en Yann Vandormael.
Anderzijds weten Samira Chabchoub, Karen
Goethals en Fanny Spiessens beslag te leggen
op het 2de voorbereidend brevet. Na zeer
degelijk werk aan barre, balk, lange mat
en sprong slagen Nathalie Hoste, Tamara
Lemey, Nancy Spiessens, Silvie Thiriaux en
Inge Verbrugge erin brons te halen. Een nóg
moeilijkere opdracht is zilver halen, maar
Christine Matton en Sabine Rothier weten die
opdracht op prachtige wijze af te ronden. Dat
Claudia Duthoit en Sandy Vandendriessche uit
het goede (turn)hout zijn gesneden is al langer
geweten, hier in Torhout bevestigen zij hun
gymnastische kwaliteiten door de proeven
keurturners brons met brio af te ronden! In
de sporthal te Torhout behoort echter niet
iedereen tot de gelukkigen, aan allen die het
beoogd brevet niet haalden wordt gevraagd
“de moed niet te laten zakken en volgend jaar
opnieuw hun kans te wagen…”
Het sportseizoen nadert z’n einde, voor het
afdelingsturnen gaat het turnverlof in vanaf 12
juli 1985, de leden van de keurgroepen turnen
niet in de periode van 22 juli tot 2 augustus 1985.
Voor de jazzploeg wordt er geen zomerstop
voorzien.
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Het is 9 uur in de ochtend als zo’n 25
sportievelingen zich aanmelden aan de poort
van het Textielhuis (13 juli 1985). Vandaag staat
de Atlasfietstocht op het menu, het parcours
van Tielt naar Deinze leidt de fietsers langs
de gemeenten Dentergem, Wontergem,
Machelen, Meigem, Vinkt en Kanegem. Het is
een zonnige dag en voorzien van boterhammen
en drinkbussen zet de karavaan zich om
9u30 in beweging, de jongste deelnemer is 7
jaar, de oudste mag reeds 72 kaarsen op zijn
verjaardagstaart laten plaatsen. In het domein
Brielmeersen te Deinze wordt de pick-nick
aangesproken. Ter plaatse wordt nadien nog
gewandeld, ook het petanquespel lokt een pak
deelnemers. De jongeren kunnen hun hartje
ophalen op het plaatselijke speelplein, in de
kantine kan men terecht voor een verfrissende
drank. Omstreeks 15 uur worden de fietsen
opnieuw tussen de benen geschoven, voor
de terugtocht wordt een halte voorzien te
Kanegem (Artemeersmolen), na het proeven
van enkele streekbieren en/of ijsjes gaat de rit
verder richting Tielt. De tocht van zowat 45
km. werd uitgestippeld door de bestuursleden
Marc Naert en Gilbert Debie en dat duo krijgt
nogal wat lof toegezwaaid voor het prachtig
uitgestippeld parcours. Om 17u. belandt het
hele gezelschap opnieuw in Tielt.
“Rollerscating” ten voordele van turnkring
Atlas. Het kan op de vrijdagen 19 juli en 9
augustus 1985 in het “Mercator Center te

13.07.1985. De Atlasfietstocht. De deelnemers.
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13.07.1985. De Atlasfietstocht. De deelnemers komen
druppelsgewijs toe aan de ingang v.h. Textielhuis.

13.07.1985. De Atlasfietstocht. Op weg naar de Brielmeersen te
Deinze, langs de boorden van de Leie.

Emelgem”. De Atlasleden worden opgeroepen
in te gaan op dit niet-alledaags aanbod.
Iedereen, ook vrienden en kennissen, kunnen
een dans wagen op de disco-rolschaatsbaan.
De tocht naar Emelgem gebeurt met de fiets.
De toegangsprijs, afhankelijk van de leeftijd,

varieert van 100 tot 180 frank. Per deelnemer
ontvangt de Atlasclubkas een ristorno van 20
frank. Zo zit deze actie in elkaar. De uitstap
wordt echter geen succes, wegens te weinig
belangstelling (nauwelijks twee leden dagen
op) dient alvast de uitstap van 19 juli te worden
geschrapt, voor de rollerscating van 9 augustus
blijken slechts vijf leden bereid de tocht naar
Emelgem te ondernemen. De uitbaters van
de disco-rolschaatsbaan voorzien de kringkas
uiteindelijk toch nog van 160 frank.
De wielermarathon n.a.v. de “Kloeffeesten”
heeft plaats op vrijdagavond 26 juli 1985. Atlas
is er opnieuw in geslaagd een rennersploeg af
te vaardigen naar deze wielerkoers op rollen,
een sportieve ontmoeting tussen verenigingen
van Tielt. Marc Naert en Luc Penninck zijn jaar
na jaar van de partij, voor deze editie krijgen ze
het gezelschap van Yvan Buyssens en de jonge
cracks Chris Deproost, Marnix Lannoo en John
Hellebuyck. Ook nu is het fietsen op rollen
een ontzettend zware opgave, de geringe
weerstand van het mechanisme leidt tot zeer
snelle omwentelingen van de pedalen en is
bijgevolg een voor het hart zeer belastende
proef. De opeenvolgende wedstrijden maken
van het geheel een uitputtingsslag waarin de
Atlasboys stevig van katoen geven. Met een
gemiddelde van 55,87 km/uur wordt er door
onze jongens duchtig op los gefietst…
Tijdens deze lange verlofperiode is
de turnzaal van het Textielhuis echt wel
aan een opkuisbeurt toe. Bestuursleden
en leiding worden gemobiliseerd om de
zaal, kleedkamers en bergruimte van een
ingrijpende kuisbeurt te voorzien. Meerdere
turnsters steken ook een handje toe. Met
stofzuigers en waterslangen gaat men het
magnesiumpoeder en het stof te lijf, met
behulp van een verrolbare schildersstelling
krijgt ook het hoge plafond een beurt. De hele
karwei neemt verscheidene dagen in beslag…
N.a.v. de “Wijkfeesten over de statie” is
Atlas ook van de partij (17 augustus 1985).
In eerste instantie verleent turnkring Atlas
z’n medewerking aan het plaatselijke
“bloemencorso”. Met dit doel werden onze

26.07.1985 Tielt, Kloeffeesten. Chris Deproost, Marc
Naert, Marnix Lannoo, Ivan Buysse, John Hellebuyck en de
Atlasdelegatieleider Arsène Baekelandt.

26.07.1985 Tielt, Kloeffeesten. Atlasser Marc Naert gaat voluit,
Gilbert Debie (l) en Arsène Baekelandt volgen zijn prestatie op
de voet.

leden opgeroepen bloemen te verzamelen
en deze in het Textielhuis af te leveren. De
turnzaal wordt die zaterdagvoormiddag
herschapen in een bloemenzee. Het versieren
van het materiaal vormt bijgevolg geen
probleem, om 13u45 worden de Atlassers
met personenwagens naar de Seyntexlaan
gebracht. De Atlasgroep (met fakkel, hoepels
en olympische ringen) vormt een kleurrijk
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17.08.1985 Tielt. Bloemencorso. Uiterst rechts jazz-dancers
Annie Sander en Monique De Smet. Ook de turnsters Christine
Matton, Sabine De Vriendt, Claudia Duthoit, Veerle Baekelandt,
Margot Baekelandt en Heidi Vanthournout pronken met hun
versierde hoepels.

17.08.1985 Tielt. Klaar voor deelname aan het bloemencorso
met o.a. de bestuursleden Hugo Martens en Lucien Baekelandt.

17.08.1985 Tielt. Bloemencorso. Ook de jazzploeg (in roodwitte uitrusting) is present. Vooraan de juffers Ruth Piers,
Patricia Biebuyck, An Verhamme en Lesley Maertens.

17.08.1985 Tielt. Bloemencorso. Marc Naert en Gilbert Debie
als (barre)drager voor turner Steve Decock.

17.08.1985 Tielt. Bloemencorso. Jazzer Marleen Heytens kijkt
met voldoening naar de met bloemen versierde stootkar.

17.08.1985 Tielt. Bloemencorso. Gilbert Debie met de jonge
deelnemers Bruno Van Damme, Hans Naert, An Van Damme,
Sofie Naert, ……?...... en …..?.........
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17.08.1985 Tielt.
Bloemencorso.
Keurturnster
Vicky Maertens
demonstreert in
de wijk ‘Dertig
Zilverlingen’.

geheel. Een acrobatisch trio (Gilbert Debie,
Steve Decock, Marc Naert), aangevuld met
enkele jonge keurturnsters, zorgen voor
het nodige spektakel aan de meegedragen
barrestok. Het parcours van de optocht
loopt langs de Bedevaartstraat, Kastanjelaan
en de Gruuthusestraat. De Atlasjazzploeg
waagt zich aan korte combinaties maar in
de niet erg brede straten, en zeker op de
kasseien, is dit helemaal geen makkelijke
opdracht. Het hart van deze festiviteiten is
gesitueerd in De Dertig Zilverlingen. Het is
daar dat Atlas een turndemonstratie verzorgt.
Met grondoefeningen van de miniemenkeurturnsters, lange-mat-sprongen door
juffers en turnsters, balk door keurturnsters
en minitrampolinesprongen krijgen de
aanwezige kijkers er een flinke hap gymnastiek
geserveerd.
Op uitnodiging van stoetenbouwer Frans
Vromman is Atlas present in “De Praalstoet
van de Gouden Boom” (18 en 25 augustus
1985). In de weken voorafgaand aan dit
gerenommeerd spektakel hadden in de
Beurshal reeds meerdere repetities plaats,
nu, op deze twee zondagen, staat turnkring
Atlas in voor diverse uitbeeldingen. Voor
het trio acrobaten staan Gilbert Debie, Marc
Naert (beiden dragers van een barrestok) en
ook turner Steve Decock garant. Steve showt
enkele oefeningen aan deze mobiele barre,
dat doet hij uitstekend en oogst bijgevolg veel
bijval. Gilbert Geerolf kroop in de rol van de
zwakzinnige ridder, getooid met een kookpot
als helm op z’n rosse pruik en achterstevoren
gezeten op een ezel maakt hij de tocht door
de Brugse binnenstad en dat is een meer dan
hilarisch tafereel! Onvergetelijk is het ogenblik
waarop langoor het op z’n heupen krijgt en
Gilbert met een smak tegen de straatstenen
doet belanden. De toeschouwers weten niet
wat hen overkomt en gieren het uit van de
pret met die potsierlijke Don Quichotte.
Dierentemmer Hugo Debie amuseert
inmiddels het volk met z’n dansende beer.
Arsène Baekelandt kroop in de huid van
“Bruintje”, onder die dikke pels ondergaat
de hoofdleider een ruim 2 uur durende sauna.
Nog een andere Atlasgroep, ze staat in voor de

uitbeelding van een peloton zwaardvechters,
stapt onder aanvoering van Hugo Martens
inmiddels keurig in het gelid door het Brugse
centrum. Naast bevelhebber Hugo werden
ook Lucien Baekelandt, Franky Martens, Luc
Penninck, Geert Raedt, Marc Van Duynslager,
Peter Van Maele, Godfried Verhamme, Eric
Warnez en Franky Wiebouw tot krijgshaftige
zwaardvechters omgebouwd. Dankzij de
deelname aan deze Gouden Boomstoet
ontvangt de kringkas een aardige financiële
steun…
In de loop van het voorbije sportjaar werd
de bloeiende blijf-fit-afdeling flink uitgedund,
de getalsterkte slonk van 35 naar nauwelijks
12 leden. De reden van deze afslanking
is in hoofdzaak te wijten aan het feit dat
deze afdeling werd opgedragen ook een
demonstratiereeks aan te leren. Door deze
inkrimping van het ledenaantal is het niet meer
aanvaardbaar voor deze kleine groep wekelijks
de sporthal af te huren, deze uitgedunde
groep huismoeders keert voor het afwerken
van de oefenstonden bijgevolg terug naar de
gymzaal van het Textielhuis. Uiteraard wordt
gehoopt dat het ledenaantal van deze afdeling
opnieuw fors zal aangroeien.
In september 1985, bij de start van het
turnseizoen 1985-1986, wordt eveneens
kleutergymnastiek binnen Atlas ingevoerd.
Vanzelfsprekend is dit de aangewezen manier
om kinderen vanaf zeer jeugdige leeftijd te
laten wennen aan bewegingsopdrachten in
eenvoudige doch specifieke turnsituaties. Het
biedt tevens de mogelijkheid hun aangeboren
lenigheid te onderhouden en te vervolmaken.
Op een dergelijke wijze kan daarenboven
talent vroeg worden opgespoord. Voor het
leiden van deze toch wel zeer specifieke
jeugdcategorie is echter een bijzondere aanpak
vereist en ook hier stelt zich het probleem:
wie zal zich over de kleuters ontfermen? De
meerderheid van de leiding is overdag wegens
beroepsredenen immers niet beschikbaar
terwijl ’s avonds lesgeven aan dergelijk jonge
elementen niet is aangewezen. Uiteindelijk
toont Marleen Heytens zich bereid zich over
deze jongeren van 3- t/m 5-jarige leeftijd te
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ontfermen. Wekelijks, steeds op woensdag
van 16 u. tot 17 u., kunnen de kleuters bij haar
terecht in de turnzaal van het Textielhuis.
De
herhaalde
oproepen
om
de
Atlasbestuursploeg te komen versterken
hebben nog eens resultaat: Geneviève
Robberecht (lid van de jazzploeg) vervoegt
de bestuursrangen (16 september 1985). Sinds
kort zijn Ann De Vriendt en Vicky Maertens
opgenomen in de “Nationale jongerenploeg”
van de S.T.B. Veerle Baekelandt maakte
reeds deel uit van deze selectie, het trio
Atlassers zal naast het verdedigen van de
Atlaskleuren voortaan ook de turnbond S.T.B.
vertegenwoordigen in de diverse wedstrijden.
Omstreeks het middaguur verzamelt een
42-koppige Atlasdelegatie aan de voet van de
Tieltse halletoren, even later brengt de bus
hen naar het naburige Wingene voor deelname
aan de “Breughelstoet” (8 september 1985).
Bij hun aankomst bewonderen de Atlassers
het enorme draaispit waarop niet minder dan
72 grote hespen worden geroosterd boven
de roodgloeiende houtblokken. Tussen de
grote drommen kijklustigen levert Atlas drie
acts: de jongste deelnemers brengen “haasje
wip”, de narren buitelen op het stratendek
en de duivels tonen zich bang van een groep
dulle grieten. Opnieuw oogst Atlas succes
in het zonnige Wingene, na afloop van de
stoet genieten de deelnemers van een
Breugheliaanse maaltijd en doen zich tegoed
aan de stukken worst, geroosterde hesp,
bruine boterhammen, pannenkoeken en flinke
kruiken gerstenat.
“Honderd jaar socialistische partij” wordt
ook te Roeselare gevierd (14 september 1985).
Voor Atlasleden is deelnemen aan politieke
manifestaties niet verplicht, desondanks
zijn er toch een 67-tal turnleden en 13 jazzdancers present in de optocht die bij deze
gelegenheid in het stadscentrum wordt
gehouden. Samen met de gymnasten van “De
Rode Ster Izegem” verzorgt Atlas vervolgens
een tumbling-optreden en meerdere reeksen
minitrampolinesprongen. Het wordt een
wervelende show, overvloedig gelardeerd
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08.09.1985 Wingene, Breughelstoet. De groep baarlijke
duivels met vooraan Arsène Baekelandt, Marc Naert, Hugo
Debie, Lucien Baekelandt en Hugo Debie. Achteraan Godfried
Verhamme, Luc Penninck, Reginald Devos, Gilbert Debie……

08.09.1985 Wingene, Na afloop v.d. Breugelstoet. Honger
stillen en dorst lessen is aan de orde. Links Patrick Baekelandt,
rechts Lucien en Arsène Baekelandt. Sabine De Vriendt heft ook
het glas (centraal).

met flik-flaks en salto’s. Nadien, gehuld in
rood-witte pakken en op de muziek van “Five
foot two”, brengt de jazz-ploeg van Atlas een
gesmaakt dansnummer op het marktplein van
Roeselare.
Voor
het
bijwonen
van
het”
recyclageweekend gymnastiek voor dameshuismoeders” (14 september 1985) in “De
Ceder” te Deinze vaardigt Atlas lesgeefster
Marleen Heytens af.
Als intermezzo tijdens een quizavond,

een organisatie van “C.S.C-vormingswerkDentergem”,
demonstreert
Atlas
z’n
kunnen in de sportzaal van het plaatselijk
ejeugdcentrum (21 september 1985). Ondanks
de minieme beschikbare oppervlakte slaagt
Atlas er in een meer dan behoorlijk optreden
te verzorgen: de turnsters draaien feilloos
hun combinaties op de lange mat en de
jazzploeg zet ook in Dentergem z’n beste
beentje voor. Als apotheose brengt Atlas een
partij trampolinesprongen. De spectaculaire
sprongen volgen elkaar in snel tempo op,
alles loopt gesmeerd tot Ann De Vriendt
bij haar landing terechtkomt tussen twee
valmatten. Een breuk van de rechtervoet en
een maandenlange turninactiviteit zijn het
resultaat van die onfortuinlijke landing.
Het is niet de eerste keer dat de jazzploeg
de kans benut meer kennis op te doen. Op
zaterdag 28 en zondag 29 september 1985
is Arséne Baekelandt op post tijdens het
“recyclageweekend Jazz-Dans” in “De Ceder”
te Deinze. Hoofdleider Arsène is vergezeld
van de jazz-dance-leden Rina Driessens en
Lieve Vandenbussche. De initiatie wordt
gegeven door Chris Massez, het programma
is hoofdzakelijk gericht op de verbetering van
de danstechniek en specifieke warming-up.
Arsène ervaart de initiatie minder zwaar dan
bij Roland Kerremans. Er worden ook nieuwe
delen aangeleerd, deze bijscholing zal zeker
z’n vruchten afwerpen binnen de jazz-afdeling
van Atlas.
Naar aanleiding van het einde van
het turnseizoen 1984 – 1985 hebben op
de zaterdagen 5 en 12 oktober 1985 de
afrekeningen van de spaardienst plaats. Zowel
in de voormiddag als de namiddag kunnen de
leden hiervoor terecht in de burelen van het
Textielhuis.
Voor de “algemene ledenvergadering”
schreven zo’n 180 personen in, voor het bestuur
is het een heksentoer om alle aanwezigen
een zitje te kunnen geven (27 oktober
1985). Die zondagnamiddag verwelkomt
algemeen leider Arsène Baekelandt de 180
belangstellenden, daarop aansluitend geeft

1986 wordt ingezet met een nieuwe Atlasvoorzitter: Lucien
Baekelandt.

secretaris Hugo Martens een overzicht van
de tijdens het voorbije sportseizoen behaalde
resultaten. Bestuurslid Hilde De Rammelaere
wijst haar toehoorders op de problemen
waarmee de spaardienst te kampen heeft
(te weinig leden rekenen tijdig hun saldo af)
en Arsène evalueert het technisch peil van
de kring (dat hij als hoopgevend ervaart). De
sinds enkele jaren lege voorzittersstoel raakt
eindelijk ook bezet kondigt de algemene
leider aan en vervolgt met de melding dat
bestuurslid Lucien Baekelandt in de toekomst
het voorzitterschap van turnkring Atlas zal
waarnemen.
De leden die zich het meest verdienstelijk
maakten in de talrijke confrontaties krijgen een
getuigschrift overhandigd, de kampioenen
ontvangen een medaille als extraatje. Schepen
André Baekelandt spreekt zijn waardering
uit voor turnkring Atlas en kondigt aan dat
de kring tevens zal kunnen genieten van een
Stedelijke subsidie. De jazzploeg en de afd.
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gym-fit voorzien Atlas ter plaatse prompt
zelf van een subsidie onder de vorm van een
gevuld spaarvarken dat meer dan 11.000 frank
blijkt te bevatten! Bij de koffie worden taartjes
geserveerd, het is het ogenblik waarop Roger
Wouters een video-montage vertoont met
betrekking tot diverse optredens van turnkring
Atlas. Tijdens de jaarvergadering worden er
tevens vriendschapsbanden gesmeed, het
is de bedoeling dat ouders die er zich voor
de eerste keer aanbieden, zich eveneens
vlug thuis voelen bij Atlas. Als afsluiter van
de namiddag wordt het (kaart)spel “HogerLager” gespeeld. Voor de bestuursleden en
medewerkers wordt het even later nog een
hele klus om de turnzaal van het Textielhuis
opnieuw in orde te brengen.
Rina Driessens en Veronique Bleyaert zijn
present op de tweede jazz-dans-happening
voor amateur-groepen te Wielsbeke (16
november 1985). De lessen worden er gegeven
door de bekende jazz-dansfiguren Jack
Delsing, Ben Bergmans en de Nederlander
Noes Fiolet. Beide Atlassers steken heel
wat op tijdens deze workshop en brengen
uitstekende danscomposities mee naar Tielt.
Gelukkig maar, de inschrijving kostte Atlas
immers 600 Bef. Arsène Baekelandt en jazzdanser Annie Sander volgen het hele gebeuren
vanuit de tribunes.
Binnen Atlas is het herenturnen op een
dieptepunt beland. Hoofdleider Arsène
Baekelandt schrijft oud-leden aan met de
vraag zich opnieuw bij Atlas te vervoegen, ook
bij de mannelijke Atlas-bestuursleden dringt
hij aan zich bij deze afdeling aan te sluiten.
De bedoeling is niet echt hoge toppen te
scheren, Arsène is wel van mening dat er na
één jaar al behoorlijke resultaten uit de bus
kunnen komen. De trainingen starten vanaf 14
november en zullen iedere donderdagavond
doorgaan in de turnzaal van het Textielhuis,
steeds van 19u. tot 21u.
De organisatie van de 17de editie van
de “Interclubwedstrijd” ligt in handen van
“Germinal Gistel” (15 december 1985). De
bedoeling is opnieuw de West-Vlaamse kringen
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te bewegen met hun ploegen deze wedstrijd
te betwisten. Enkel Gistel, Izegem, Torhout
en Tielt tekenen present. Voor veel leden is
het examenperiode, misschien daarom dat de
belangstelling van de clubs ondermaats is. Met
drie ploegen juffers en twee ploegen dames
kan Atlas evenwel een flink aantal deelnemers
presenteren. Niet alleen qua kwantiteit,
ook qua kwaliteit spant Atlas de kroon in
de sporthal te Gistel. De juffers-A-ploeg (Els
Deproost, Nathalie Hoste, Sylvie Thiriaux en
Heidi Vanthournout) weet na de kampen balk,
sprong, lange mat en barre niet minder dan
116,17 punten te verzamelen en gaat met die
score “Germinal Torhout” (96,98 p.) en “Rode
Ster Izegem” (87,63 p.) vooraf. De juffers-Bploeg (Samira Chabchoub, Sabrina Decock,
Karen Goethals en Inge Verbrugge) mist
weliswaar het podium maar de behaalde 87,32
punten zijn toch nog goed voor een vierde
plaats. De juffers-C-ploeg (Charlotte Degrijse,
Peggy Gellinck, Ingeborg Soenens, Nancy
Vanderstraeten en Virginie Vandesompele)
laat een score van 70,62 punten en daarmee
ook een vijfde plaats in de rangschikking
optekenen.
De Atlasdames laten zich die namiddag
eveneens gelden in de Gistelse sporthal.
De A-ploeg (Margot Baekelandt, Sabine De
Vriendt, Sonja Thiriaux, Sandy Vandendriessche
en Nancy Vanluchene) trekt met 98,47
punten het laken volledig naar zich toe, de
B-ploeg (Ange Baekelandt, Claudia Duthoit,
Sylvia Hoste, Nathalie Martens en Christine
Matton) moet met de behaalde 94,30 punten
nauwelijks onderdoen en verwijzen de
plaatselijke gymnastes van “Germinal Gistal”
naar de derde plaats (93,26 p.). “De Rode Ster
Izegem” wordt hier vierde (82,62 p.).
De bondstraining voor keurturnsters heeft
plaats te Hoboken (15 december 1985).
Caroline Baekelandt zorgt ervoor dat de
betrokken Atlasgymnasten ter plaatse raken.
In
het
kader
van
een
nieuw
ontwikkelingsprogramma voor kunstturnen
organiseert de S.T.B. een wedstrijd te Torhout
(22 december 1985). Voor deze “nationale

profielwedstrijden” komen er in de sporthal
niet minder dan 64 deelnemers opdagen,
drie miniemen van de Atlaskeurturnsters
(Ilse Hoste, Ruth Piers en Jelske Vandormael)
treden aan voor niveau 1, meteen is dat de
eerste wedstrijd van hun turncarrière. ’s
Voormiddags komen de fysieke oefeningen
aan bod waarin de klemtoon wordt gelegd op
kracht en lenigheid, ’s namiddags turnen de
deelnemers opgelegde oefeningen aan de vier
olympische toestellen. Ruth (92,50 %), Jelske
(88,75 %) en Ilse (82 %) doen het uitstekend in
de profielwedstrijden en Atlas beschikt over
een nieuwe lichting zeer talentvolle –9-jarige
kinderen.
In 1985 is de turnzaal van het Textielhuis
nog steeds de uitvalbasis van turnkring Atlas
en dit ondanks het feit dat de oppervlakte er
uiterst beperkt is. Die gehechtheid aan het
zaaltje heeft natuurlijk z’n redenen: dankzij
de welwillendheid van de coöperatieve “De
Volharding” kan er immers gratis gebruik van
worden gemaakt en in die eigen zaal is Atlas
uiteraard ook “de baas”. Het groot aantal
trainingsuren in acht genomen is een deel
van de Stedelijke sporthal afhuren financieel
niet haalbaar, enkel de afdelingen jazz-dance
(omdat het praktisch niet mogelijk is deze
discipline te beoefenen in een klein lokaal) en
“kleine meisjes” (voor deze zeer omvangrijke
groep kon er in de zaal van het Textielhuis geen
ordentelijk turnonderricht meer gewaarborgd
worden) kunnen terecht in de Stedelijke
accommodatie in de Sportlaan.
In maart jongstleden deed een Nederlands
sportinstituut turnmateriaal van de hand,
turnkring Atlas telt 100.000 frank neer en
krijgt daarvoor een olympische barre (van
de firma “De Schelde”), twee kinderbarren,
een overtrokken olympische balk, een
tumblingmat en twaalf aaneenschakelbare
turnmatten in ruil. De huidige prijzen in acht
genomen is het aangeschafte materiaal zeker
het dubbele waard, Atlas deed bijgevolg
een koopje maar voor de kringkas blijft deze
uitgave een flinke aderlating.
Wat betreft het toestellenarsenaal heeft

men geen reden tot klagen bij turnkring Atlas.
Voeg daar nog aan toe dat toestelmeester
Gilbert Debie de voorbije maanden flink in
de weer was met her en der belangrijke
verbeteringen aan het materiaal aan te
brengen. De springplanken werden allen
hersteld, er werd een verstelbare ongelijke
barre ontworpen (die toelaat nieuwe
oefendelen eerst op meer geringe hoogte
in te studeren), het dubbel stel ringen
werd van een katrolsysteem voorzien en
tenslotte slaagde Gilbert erin het oudste
paard-met-bogen in te krimpen tot een bokmet-bogen hetgeen voor de afdeling kleine
jongens het oefenwerk aan dit toestel sterk
vereenvoudigt. De werkzaamheden getuigen
nog maar eens dat handige Gilbert over
een enorme stielkennis beschikt. Arsène
Baekelandt, en samen met hem de volledige
kring, acht zich gelukkig over een dergelijk
actief vakman te beschikken. Een paar
maanden geleden werd het toestellenpark
uitgebreid met een olympische springplank.
Dat nieuwe wedstrijdmodel, voorgeschreven
door de Internationale Turnbond, is goed voor
een uitgave van 9.996 frank. De verrassing
is groot als de ploeg keurturnsters met een
door hen bij elkaar gespaard bedrag van
4.819 frank komt aandraven, zij hadden de
bedoeling zelf een plank aan te kopen. Voor
de kringkas is deze even aangename als
prachtige geste een welgekomen sponsoring!
Van zijn kant kon bestuurslid-lesgever
Gilbert Geerolf enkele weken geleden in een
school te Brugge een afgedankte maar nog
bruikbare 50 cm. dikke valmat gratis op de
kop tikken. Marcel Linclau zorgt dat deze
vracht naar Tielt wordt overgebracht.
Een paar dagen voor de jaarwisseling
heeft het jaarlijkse kerstbal van de A.C.O.D.
(Algemene Centrale voor Openbare Diensten)
plaats in de turnzaal van het Textielhuis (22
december 1985). De volledige organisatie
daarvan wordt toevertrouwd aan Atlas en
bijgevolg levert ook deze activiteit financiële
middelen op die de clubkas van turnkring Atlas
spijzen. Gewone dranken en versnaperingen
kosten 25 frank, voor zwaardere bieren moet
35 frank worden neergeteld.
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DEEL IX: 1986 - 1987
Na het verdwijnen van André Baekelandt
uit de bestuursrangen ingevolge z’n politiek
mandaat, bleef de voorzittersstoel bij
turnkring Atlas gedurende drie jaar onbezet.
In die periode cumuleerde, hoofdleider Arsène
Baekelandt het voorzitterschap met z’n
trainersactiviteiten, een (te) zware opdracht.
Het jaar 1986 kan gelukkig worden ingezet
met een nieuwe voorzitter, bestuurslidtrainer Lucien Baekelandt verklaarde zich
immers bereid deze taak op zich te nemen.
Met hem zetelen ook Herlinda Casteleyn,
Hilde Derammelaere, Geneviève Robberecht,
Arsène Baekelandt, Gilbert Debie, Chris De
Bruyne, Hugo Martens en Marc Naert in het
Atlasbestuur.
In de turnzaal van het Textielhuis
verzamelen een pak Atlassers voor deelname
aan het jaarlijkse kerstfeest (4 januari 1986).
Er werd afgestapt van de traditionele spelen quiznamiddag met aanschuiven aan
de gezamenlijke koffietafel. Niet nieuw
is het feit dat de organisatie gebeurt in
de samenwerking met de S.V.V. De reden
van deze samenwerking, die trouwens
uitstekend verloopt, is van financiële aard:
een kinderfeest kost een pak centen, door de
gemeenschappelijke organisatie kunnen de
kosten worden gedeeld. Vorig jaar werd het
éénmanscircus “Prutske” gecontracteerd,
vandaag staat “Mister Magic” als speciale
attractie op de affiche. Met z’n trucs slaagt
deze internationaal vermaarde goochelaarillusionist erin zijn publiek van de ene verbazing
in de andere te laten vallen.
De playbackshow brengt ook nu weer heel
wat imiteertalent op de planken. Jeugdige
artiesten maken indruk op de zaal door
fantastische acts te showen, naast een zowat
perfecte lipping van de zangnummers, gooien
ze in de eivolle turnzaal (180 aanwezigen!)
eveneens hoge ogen met hun acteer- en
danstalent. De talrijke nummers worden aan
elkaar gepraat door de charmante Sabine
De Vriendt, zij kondigt ook de gastvedetten
“Dorus en Sandie Shaw” aan. De voorziene
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04.01.1986 Playbackshow. Virginie Vandesompele, Samira
Chabchoub en Sabrina gaan voluit tijdens ‘Stars on 45’.

04.01.1986 Playbackshow. Ook Vicky Maertens en Nathalie
Hoste zingen het uit…

04.01.1986 Playbackshow. Presentatrice Sabine De Vriendt
omringd door enkele van de optredende gelegenheidsartiesten.

groep “Long tall Ernie and the Shakers “geeft
weliswaar forfait, de zussen De Vriendt maken
dit echter ruimschoots goed door op komische
wijze een bejaard echtpaar ten tonele te
voeren. In de 3de categorie eindigt Ilse Hoste
primus met “Mijn teddybeer”. Deelname
in de 2de categorie levert een 1ste plaats op
voor het gezelschap met Ann Bouckaert,
Chris Couckuyt, Karen Demeulenaere en Bart

Pelgrims (met het nummer “Happy Newyear”).
Dat kwartet wordt op de voet gevolgd door
het trio met Samira Chabchoub, Isabelle
Heytens en Virginie Vandesompele (Stars
on fourty-five). In de 1ste categorie spannen
Charlotte De Grijse en Karen Goethals de
kroon met “You are my man”. Alle playbackers
ontvangen een sportzak, de winnaars mogen
met een waardevolle naturaprijs naar huis.
Muzikale clown “Markus” (alias bestuurslid
Marc Naert) zorgt voor een waardig slot van
de muzikale optredens.
Het einde van de gezellige namiddag wordt
gevuld met de traditionele kerstboompluk,
alle aanwezigen worden met een nuttig
geschenkje bedacht. Gedurende de ganse
namiddag stond Franky Martens in voor het
geluid en de belichting, George Piers (echtg.
van bestuurslid Geneviève Robberecht) is
de hele tijd in de weer met het opknappen
van de meest diverse karweitjes die met de
organisatie van een dergelijk namiddagfeest
gepaard gaan. Het kerstfeest wordt een
succes over de ganse lijn.
Ook de adulten van de turnkring
bouwen opnieuw hun vagebondenfeest
(1 februari 1986). Leden van de afdelingen
turnsters, turners, jazzers en dames-gymfit (met eventuele partner) tekenen die
avond vanaf 20u. opnieuw present in de
turnzaal van het Textielhuis. Velen van hen
gaven gevolg aan de oproep er een echte
“samenkomst van clochards” van te maken.
De appelblauwzeegroene aperitief gaat de
liefdadigheidsmenu vooraf. Daarna worden
de tanden gezet in de overheerlijke hutsepot
met worst, koteletjes en spek. Ook het
gerstenat ontbreekt uiteraard niet op de
afspraak. Na dit Breughelmaal worden de
beentjes losgegooid op de tonen van muziek
uit de sixties, de singles kunnen op de jukebox worden gekozen. Net als bij vorige edities
zorgen ook de spelen voor heel wat pret.
Bestuurslid Marc Naert brengt zijn eigen versie
van het programma Wedden dat… Om de
kwaliteit van de “sarneigematten” (specifieke
landingsmatten) te demonstreren beweert
hij daarop een ei te kunnen laten neerploffen
zonder dat het breekt. Enige ogenblikken later

laat hij een ei vanop ruim 2,5 meter hoogte
op de mat neerkomen maar tot zijn eigen
verbazing (en groot jolijt van de aanwezigen!)
spat het ei uit elkaar. Eén week eerder had de
algemene leider Arsène Baekelandt deze stunt
nochtans reeds uitgeprobeerd, toen slaagde
de test wel. Geen mens die echter aanstoot
neemt aan dat gebroken ei, integendeel,
er wordt verder gefeest tot in de (zeer) late
uurtjes. De opbrengst van de adultenavond
gaat integraal richting clubkas.
Een meer ernstige aangelegenheid:
hoofdleider Arsène Baekelandt wordt door de
S.T.B. aangeduid om te zetelen in de L.C.K.V.
(Landelijke Centrale voor Kadervorming).
Flink wat Atlassers tekenen opnieuw
present in het Tieltse stadhuis naar aanleiding
van de “kampioenenhulde” (8 februari 1986).
Sabine De Vriendt is de delegatieleider, grote
afwezige is Sonja Thiriaux, enkele weken
geleden, tijdens de trainingen, scheurde ze de
gewrichtsbanden en vandaag is ze nog steeds
volledig out. De vrees ontstaat dat Sonja nooit
meer zal kunnen turnen.
“Rode Ster Izegem” beschikt over een
olympische turnvloer, het is daar dat de
keurgroepen zich verzamelen voor het
“Westvlaams Kampioenschap” (16 februari
1986). In de kategorie min-15-jaar heeft
Atlas Ann De Vriendt en Vicky Maertens
afgevaardigd. Ann laat een zeer goede indruk
na bij de sprong en de grondoefening. Door
een mislukte “stille kip” aan de barre en één
afstap van de balk ziet ze een podiumplaats
aan haar voorbij gaan, ze wordt 4de (26,75
punten). Ook Vicky moet tot tweemaal toe
van de balk en in de barre-oefening mislukt
één beweging: goud en zilver gaan naar de
tegenstand, Vicky slaagt er wel in de 3de
podiumplaats veilig te stellen (28,20 punten).
Nancy Plets (Izegem) en Saskia Verstraete
(Torhout) eindigen beiden primus!
In de “open wedstrijd 2de categorie”
leveren die namiddag ook Claudia Duthoit,
Sylvia Hoste en Sandie Vandendriessche strijd.
Claudia en Sylvia turnen in Izegem hun eerste
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individuele kamp, maar net als Sandie turnen
ze een dijk van een wedstrijd. Claudia wordt
prachtig 2de (23,60 punten), Sandy 3de (21,55
punten) en Sylvia mag na barre, balk, grond
en sprong een 5de plaats (19,20 punten) op
haar palmares noteren. De mooi uitgeruste
sporthal in Brasschaat vormt het decor
voor de “Belgische kampioenschappen”
(23.02.86). De West-Vlaamse turngouw is
met 20 deelnemers goed vertegenwoordigd
in dit nationaal gezelschap. Atlas heeft met
Ann De Vriendt en Vicky Maertens twee van
haar sterkhouders ter plaatse. Voor Ann is
het de 2de wedstrijd na een vier maanden
durende inactiviteit ingevolge een tijdens een
turndemonstratie opgelopen voetbreuk. Ann
toont zich van haar beste kant maar dient
zich tevreden te stellen met de 8ste plaats.
Na barre en balk neemt Vicky Maertens de
leiding in het voorlopig klassement. Aan de
grond scoort haar rechtstreekse rivale Heidi
Coeckelberghs echter een stuk hoger. Zelfs
Vicky’s fraaie prestatie in de sprong is niet
voldoende om de Belgische kampioenentitel
naar Tielt te brengen. Dat is pech, want Vicky
strandt op nauwelijks 0,05 punt van het goud.
Turnkring Atlas bivakkeert in de sporthal
te Torhout (8 maart 1986), in deze avondlijke
ploegenwedstrijd zullen de “gouwbekers
keurturnen”t zes deelnemers, het programma
omvat vier disciplines (balk, barre, sprong en
lange mat). De proeven worden individueel
beoordeeld, bij elke proef komen enkel de 5
beste resultaten in aanmerking. Voor Atlas
treden Veerle Baekelandt, Ann en Sabine De
Vriendt, Claudia Duthoit, Sylvia Hoste en Vicky
Maertens aan, de ploeg wordt vervolledigd
door reserve Sandy Vandendriessche. Veerle
was diezelfde dag reeds in de weer te Hoboken
voor het afleggen van de praktische proeven
voor het turnleidersdiploma en komt duidelijk
vermoeid aan de start. Door toedoen van
een handkwetsuur dient ze zelfs de oefening
aan de ongelijke barre te onderbreken (hier
in Torhout treedt Veerle Baekelandt voor de
laatste keer op als keurturnster). Sabine is in
opperbeste doen te Torhout en tijdens haar
doortocht op de toestellen laat ze weinig
punten liggen. Claudia en Sylvia presteren ook
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sterk maar vallen op het toestel ‘balk’ even uit
de toon. Vicky, Atlas’ hoofdtroef, voelt zich
blijkbaar niet goed in haar sas en enkel aan de
barre en sprong slaagt ze erin haar normale
(hoog) peil te behalen. De meest regelmatige
van de ploeg is Ann, zij ontgoochelt geen
enkele keer. Favoriet “Rode Ster Izegem”,
met hun nieuwkomer Els Terryn, maakt z’n
favorietenrol waar en haalt het hoogste
podium. De tweede plaats wordt ingepalmd
door de turnsters van “Germinal Torhout”,
Atlas mag met ‘brons’ vanzelfsprekend ook op
het schavotje.
Ter promotie van het turnbal (22 maart
1986) worden affiches naar een 25-tal café’s
gestuurd. Een meerderheid van de leden
levert onvoldoende inspanningen om de
ingangskaarten (80 frank in voorverkoop,
100 frank aan de deur) voor het turnbal aan
de man te brengen, desondanks wordt deze
dansavond een echt succes. Er resten gelukkig
nog een behoorlijk aantal personen die zich
wél met hart en ziel voor Atlas inzetten,
meerdere leden leverden zelfs een prijs
voor de sneltombola. Een naam die bij deze
gelegenheid steeds opnieuw opduikt is deze
van Lionel Deproost, vader van de Atlasjuffer
Els Deproost. Ook voor deze editie levert
Lionel gratis de hoofdprijs: twee eikenhouten
telefoonkastjes, elk ter waarde van meerdere
duizenden franken! Andere tombolaprijzen
worden opgehaald bij de handelszaken
in de Kortrijkstraat, Bruggestraat, Markt,
Ieperstraat,
Stationsstraat,
en
Oude
Stationsstraat. “D.J. Skylab” zet de
volumeknop van de geluidsversterker op
negen, de dansvloer is doorgaans overbevolkt
en in de turnzaal van het Textielhuis wordt
ook de voorraad alcohol gretig aangesproken.
De nieuwe formule voor de sneltombola “100
frank voor één lot, de waarde van je geld heb je
zeker terug” zorgt voor een totale uitverkoop
van de tombolaloten. Voor het goede
verloop van het turnbal staan uiteraard de
bestuursleden borg, voor allerhande klussen
voor, tijdens en na deze feestavond worden
ze bijgestaan door de medewerkers Margot
Baekelandt, André Debie, Marc Degroot,
Marleen Heytens, Georges Piers, Luc Penninck,

Solange Plettinck, Nathalie Plettinck, Maurice
Vereecke, Godfried Verhamme en Monique
Vermandere. De volledige opbrengst van dit
jubileumbal (30 jaar Atlas!) komt uiteraard ten
goede van de kringkas.
Ook in 1986 produceert de T.A.C.-rally
een pak decibels in Tielt (12 en 13 april 1986).
Bij die gelegenheid wordt opnieuw beroep
gedaan op turnkring Atlas om op zaterdag 12
april de toegang tot enkele snelheidsritten
te bewaken. Teneinde de kringkas te spijzen
gaat Atlas in op dit verzoek. De bestuursleden
Arsène & Lucien Baekelandt, Gilbert Debie,
Chris Debruyne, Hugo Martens, Marc Naert
vatten, samen met de medewerkers Marc
Degroot, André De Kezel, Paul Havegeer, José
Lassuy, Bernard Naert, Peter Vermeulen en
Yvan Voet, post aan de toegang van de hen
toegewezen chronoritten. Zowél de voor- als
namiddag zijn de Atlassers in de weer aan de
diverse controlepunten, ’s middags voorziet
turnkring Atlas de medewerkers van een kom
lekkere soep.
Op zondag 20 april 1986 staat het
“Gouwkampioenschap Tumbling” te Izegem
op het programma. De Technische Kommissie
van de Nationale turnbond keurde onlangs
een nieuw reglement goed. Positief is
dat het aantal opgelegde reeksen werd
teruggeschroefd van vijf naar twee. Minder
enthousiast is Atlas omtrent het feit dat het
wordt toegelaten gemengde ploegen op te
stellen. Voor de kring “Rode Ster Izegem” een
niet te onderschatten voordeel, zij kunnen hun
vrouwelijke- en mannelijke keurelementen
voortaan samenbrengen in één ploeg. De
deelnemers kunnen de oefeningen afwerken
op, naar keuze, een gewone lange mat of een
tumblingbaan. Bij de “junioren C” ziet Atlas de
begeerde trofee op het nippertje aan z’n neus
voorbijgaan, “Germinal Torhout” doet het met
nauwelijks twee honderdsten van een punt
beter. In de categorie “senioren B” heeft Atlas
z’n beste springsters ingezet. De Atlassers
presteren uitstekend, zij zijn echter niet
opgewassen tegen de (gemengde) Izegemse
ploeg. Deze laatste brengt immers oefeningen
van een hogere moeilijkheidsgraad en dat is,

1986 In de sporthal. Sofie Naert en Monika Degroot, Sandra
Penninck maakt de ‘brug’.

20.04.1986 Izegem, Gouwkampioenschap. Atlas treedt aan (in
blauwe training), een gedeeltelijk zicht op de Atlasdelegatie.
Sandy Vandendriessche met het Atlasvaandel.

20.04.1986 Izegem, Gouwkampioenschap. Een blik op de jonge
Atlasdeelnemers.

20.04.1986 Izegem, Gouwkampioenschap. Een blik op de jonge
Atlasdeelnemers.
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27.04.1986 Tielt. Gouwkampioenschap minitramp. Uiteraard
dient het materiaal eerst ter plaatse worden gebracht. Hans
Naert met het Atlasvaandel, Gilbert Debie, André Debie en
Arsène Baekelandt. Marc Naert was eveneens van dienst en
schoot deze foto.

zoals verwacht, beslissend voor de uitslag.
Toch slaagt Atlas erin ook te zegevieren
in Izegem, onze “senioren C”, waar twee
jongens waren ingeschakeld die hun salto’s
zuiver draaiden, worden winnaar in hun
categorie vóór “Germinal Gistel”. Atlas moet
hier in Izegem echter ook een portie pech
incasseren: turnster Christine Matton wordt
het slachtoffer van een ongeval, haar arm
moet in het gips.
De Tieltse Stedelijke sporthal ontvangt de
deelnemers aan het “Gouwkampioenschap
Minitrampoline” (zondag 27 april 1986). Vanaf
13u30 gaan de trampolinespringers aan de
slag. In dit toernooi wordt gesprongen per
ploeg, toch wordt er eveneens een individueel
klassement opgemaakt. Bij de mannelijke
deelnemers is de opkomst beneden alle peil,
alleen Atlasser Xavier Windels is van de partij!
Atlasser Vicky Maertens heeft bij de min-14jarigen weinig moeite om te titel op zak te
steken. Tijdens haar springconcours weet ze
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27.04.1986 Tielt, Gouwkampioenschap minitramp. Sabine De
Vriendt met het Atlasvaandel, geflankeerd door Sofie en Hans
Naert. Rechts Sylvia Hoste, Xavier Windels, Vicky Maertens…

27.04.1986 Tielt. Gouwkampioenschap. Vooraan Nancy
Vanluchene en Sandy Vandendriessche. Achteraan Nathalie
Martens, Ellen Bultinck en Sylvia Hoste.

een flinke voorsprong uit te bouwen en dat
hoeft niet te verbazen: haar sprongen zijn
kwalitatief immers veel beter dan deze die
door de tegenstand worden gebracht. Bij
de junioren vindt Xavier Windels inderdaad
geen concurrenten op z’n zegepad. Xavier
gaat desondanks tot het uiterste en slaagt er
zowaar in enkele prachtige schroefsalto’s te
demonstreren! De senioren (14 jaar en ouder)
maken er een spannende strijd van, Veerle
Baekelandt en de zussen De Vriendt zijn erg
aan elkaar gewaagd. Sabine laat evenwel
nergens een steekje vallen, springt een bijnaperfecte wedstrijd en wordt door de juryleden
met het hoogste puntenaantal bedacht. Veerle

Baekelandt wordt tweede, Ann De Vriendt eist
de derde podiumplaats op. Claudia Duthoit
springt ook een puike wedstrijd in de Tieltse
sporthal en haar optreden wordt door de jury
gehonoreerd met een vijfde plaats. Alle andere
Atlassers stellen eveneens niet teleur, gezien
de geleverde sterke individuele prestaties
gaat, wat betreft de wedstrijd per ploeg,
zowel bij de junioren als senioren de zege naar
Atlas Tielt. Torhoutenaar Mario Mortier, een
gymnast van nationale rangorde, tekent ook
present en trakteert de aanwezigen op zeer
hoog gesprongen salto’s. Als toetje krijgt het
publiek van deze showman een fantastische
“triple” of driedubbele salto geserveerd!

27.04.1986 Tielt. Gouwkampioenschap. Vooraan Nancy
Vanderstraeten en Leslie Maertens. Achteraan Samira
Chabchoub en Charlotte De Gryse.

27.04.1986 Tielt. Gouwkampioenschap. Vooraan Vicky
Maertens, Karen Goethals en Nathalie Hoste. Achteraan Silvie
Thiriaux.

27.04.1986 Tielt. Gouwkampioenschap. Vooraan Sofie Naert,
Ann De Vriendt en Hans Naert. Achteraan Claudia Duthoit,
Sabine De Vriendt, Veerle Baekelandt en Heidi Vanthournout.

27.04.1986 Tielt. Gouwkampioenschap. Arsène Baekelandt
komt langs in het rekenbureel met Lucien Baekelandt en
Geneviève Robberecht.
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Ter gelegenheid van het Feest van de
Arbeid stapt op 1 mei Atlas door de Tieltse
centrumstraten. Voorafgegaan door de
harmonie “De Volharding”, marcheren zowat
46 leden achter het Atlasvaandel. Dat aantal
vertegenwoordigt nauwelijks 1/3de van het
ledenbestand en is dus ruim onvoldoende,
aldus een teleurgestelde Arsène Baekelandt.
Daags tevoren was diezelfde Arsène
Baekelandt nog actief in de 1-mei-quiz. Samen
met de bestuurleden Geneviève Robberecht
en Chris De Bruyne loodst hij Atlas naar een
vierde plaats: meteen is de kringkas 250 frank
rijker.
De “Lentespelen”, een initiatief van het
B.O.I.C., worden sinds het schooljaar 1985-1986
georganiseerd in alle schoolnetten en dit in
samenwerking met de schoolsportfederaties
en de sportbonden. In Vlaanderen namen zowat
68.000 kinderen van het 3de en 5de leerjaar
aan de basistesten deel. Die 8- en 10-jarigen
werden uitgenodigd om hun vaardigheden uit
te testen in de sporttakken zwemmen, handbal,
tafeltennis, atletiek, volleybal en turnen. In
West-Vlaanderen worden de turnproeven
afgenomen in 7 sportcentra, voor de regio
Tielt werd de Tieltse sporthal aangeduid.
Voor die woensdagnamiddagactiviteit (7 mei
1986) werd uiteraard de medewerking van
turnkring Atlas gevraagd, meer specifiek werd
Atlas opgedragen te voorzien in 35 helpers.
Helemaal geen eenvoudige klus, maar omdat
het gaat om de promotie van de turnsport,
gaat Arsène Baekelandt in op de vraag. Eerst
wordt gedacht dat de sporthal te klein zal
zijn om al die kinderen op te vangen maar
het tegendeel is waar: er komt zelfs geen
enkele kandidaat opdagen! Hoofdleider
Arsène kan het niet vatten, “incroyable mais
vrai”, fulmineert hij en wijdt in één adem dit
fiasco aan de mentaliteit van een deel van het
turnlerarenkorps.

27.04.1986 Tielt. Gouwkampioenschap. Vicky Maertens draait
probleemloos een salto.
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Op zaterdag 17 mei 1986 kunnen de
oefenstonden van turnkring Atlas niet
plaatsgrijpen. Zowél de sporthal (waar de afd.
kleine meisjes oefenen) als de turnzaal van het
Textielhuis worden in beslag genomen door
de activiteiten van “sportvrouw, sportman en

01.05.1986 1-Meistoet. Atlas stapt voorbij het N.M.B.S.-station. Arsène, Margot en Lucien Baekelandt begeleiden de groep.

sportgroep van het jaar”, een organisatie van
de Tieltse sportraad. Deelnemers betaalden
100 frank inschrijvingsgeld, in ruil ontvangen
ze een consumptiebon, zijn ze verzekerd
tegen sportongevallen en ontvangen ze
een aandenken. Tijdrijden, basket, volleybal,
zwemmen, voetbal, tennis, atletiek, judo,
karabijnschieten, gewichtheffen en turnen zijn
de elf keuzesporten. Uit dit aanbod dienen
de kandidaten tien proeven af te werken, als
sluitstuk moet er een heuse cross worden
gelopen. Daags voordien hebben de sporters
(minimaal vereiste leeftijd is 15 jaar) reeds
hun krachten gemeten in een tijdrit (1,263
km). In de gymzaal van het Textielhuis wordt
rond de rekstok gedraaid, moet de hoeksteun
gedurende 32 sec. worden aangehouden en
dienen diverse bewegingen worden gebracht
op de Zweedse evenwichtsbalk. De buikspieren
worden middels diverse oefeningen ook op
de proef gesteld en uiteraard worden de
meest lenige sporters ook met veel punten
bedacht. ’s Voormiddags begeleiden Arsène
& Lucien Baekelandt, Marc Naert en Gilbert
Debie de proeven, ’s namiddags wordt hun
taak overgenomen door Herlinda Casteleyn,
Chris De Bruyne, Hugo Martens en Geneviève
Robberecht. Bij de mannen slaagt slechts
één atleet erin het maximum aantal punten
(honderd) te behalen (Bernard Compernolle),
bij de vrouwelijke deelnemers laat Sabine

De Vriendt de hoogste score (96 punten)
optekenen, haar zus Ann moet daar met
de behaalde 94 punten nauwelijks voor
onderdoen. Ook in de andere sportdisciplines
bijten de De Vriendt-zusters fel van zich af, hun
resultaten zijn navenant: Sabine wordt voor
de derde opeenvolgende keer “Sportvrouw
van het jaar”! Ann wordt primus bij de min-18jarigen.
De jaarlijkse medische onderzoeken hebben
plaats op de zaterdag 17 en de woensdagen
21 en 28 mei 1986, steeds in de lokalen van
het Textielhuis. De leden van de afdelingen
kleuters, kleine jongens, kleine meisjes,
knapen, juffers, dames, keurploeg, heren,
dames-gym-fit en jazzers worden verwacht
zich op die tijdstippen aan het (verplicht)
medisch onderzoek te onderwerpen. Dokter
Mehuys werd opnieuw bereid gevonden zich
in het Textielhuis over deze taak te ontfermen.
De leden kunnen zich uiteraard ook bij hun
persoonlijke dokter aanbieden. Voor ieder
onderzoek (dat plaatsgrijpt in de lokalen van
het Textielhuis) komt de kringkas voor 76
frank tussen in het honorarium. Gezien deze
geste van turnkring Atlas blijft er voor het lid,
na tussenkomst van de mutualiteit, opnieuw
zowat niets ten laste.
De “Gouwfeesten” van de Oostvlaamse
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Turngouw
hebben
plaats
op
de
voetbalterreinen van “Standard Gent” (24
mei 1986). Atlas Tielt verzaakte tot dusver
nooit aan een dergelijke wedstrijd deel te
nemen. Vandaag liggen de zaken anders. Atlas
ontving de uitnodiging voor deelname en het
programma slechts drie weken vooraf. Dat is
schromelijk laat, degelijk voorbereiden kan
niet meer en Atlas participeert bijgevolg niet
aan deze wedstrijd

trainingslocatie, tot dusver waren de jazzers
bedrijvig in één van de drie beuken van de
sporthal, voortaan zullen ze moeten gebruik
maken van de polyvalente zaal van diezelfde
Stedelijke sporthal. Steeds meer verenigingen
wensen gebruik te maken van de sportinfrastructuur, daarom deze uitwijking. Het
tijdstip van de oefenstonden wordt eveneens
opgeschoven, iedere dinsdagavond wordt er
nu gejazzd van 20u. tot 21u30.

Te Torhout staat de “Brevetdag Olympische
Gymnastiek” op het programma (1 juni1986).
Atlas vaardigt een flinke aantal deelnemers af
naar deze activiteit, die stellen alles in het werk
om hetzij een voorbereidend, een bronzen
of een gouden brevet in de wacht te slepen.
Lesley Maertens haalt het “1ste voorbereidend
brevet”, het “2de voorbereidend brevet” is
voor Patricia Biebuyck, Ynske Vandormael en
An Verhamme. Samira Chabchoub en Sabrina
De Cock gaan voor het brons in Torhout en
slagen in hun opzet. Er gaat geen Atlasser
aan het werk in de proeven voor het “zilveren
brevet”, anderzijds mikt Heidi Vanthournout
erg hoog, op de lange-mat, sprong, barre en
balk turnt ze voor goud. Met dat edelmetaal
keert ze ook terug naar Tielt.

De keurturnsters krijgen van hun
trainers info omtrent het trainen tijdens
de zomermaanden, samengevat kan men
stellen dat hen weinig rust is gegund. Voor
de afdeling “Huismoeders” (de huidige
dames-gym-fitters) wordt de lessenreeks
aan het einde van het turnseizoen 1985-1986
stopgezet, gezien trainster Marleen Heytens
haar ontslag indiende. Marleen heeft echter
ook de kleuterafdeling onder haar hoede en
deze afdeling verzeilt bijgevolg in hetzelfde
straatje als deze van de gym-fitters. Twee
afdelingen die het zonder leiding moeten
stellen, dat wordt uitkijken naar vervangsters.
De zoektocht kan beginnen.

Juli-augustus is de periode van de lange
zomervakantie. De afdelingen jongens en
juffers trainen een laatste keer op 5 juli ‘86,
de turnsters blijven dan weer gedurende de
volledige zomerperiode actief, zij het enkel
de woensdagavond (19u. – 20u30). De oudste
juffers (Ellen Bultinck, Els De Proost, Nathalie
Martens, Sabine Rothier, Nancy Vanluchene,
Heidi Vanthournout en Patricia Vercouillie)
worden eveneens op deze oefenstonden
verwacht. Donderdagavond, het ogenblik
waarop normaliter de afd. turners in actie
schiet, wordt vanaf 10 juli het tijdstip tijdens
hetwelk het optreden voor de “Kaasstoet van
Passendale” wordt voorbereid.
De jazz-dance-afdeling oefent onverstoord
verder, er dienen immers nog 3 oefenreeksen
onder de knie gekregen. Men rekent bijgevolg
op alle jazzers om elke les op het appel te
verschijnen. Voor deze afdeling wijzigt ook de
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Atlas staat nog maar eens in voor de
opening van de Europafeesten, het met
een
turndemonstratie
volgestouwd
avondprogramma van weleer is dan wel
verleden tijd, vandaag (4 juli 1986) levert
turnkring Atlas de nodige manschappen voor
de vlaggenhijsing.
De Europastoet, nog steeds het hoogtepunt
van de jaarlijkse Europafeesten, gaat uit op
zondag 6 juli 1986. Enkele tientallen Atlassers
figureren in de “Eurogaliastoet” waarin 31
taferelen de Europese geschiedenis na 1945
illustreren. Aan de stoet gingen meerdere
repetities vooraf, vandaag, 6 juli, verzamelen
de Atlassers al om 13u30 in de school De
Heilige Familie. Daar wordt de vereiste kledij
aangetrokken, op de overdekte speelplaats
worden de deelnemers gegrimeerd. Pas
om 15u30 stappen de deelnemers op naar
de Felix D’Hoopstraat, startplaats van deze
indrukwekkende stoet. Daar zet de stoet
zich om 16u. in gang. In groep 7 stappen

06.07.1986 Tielt, de Eurogaliastoet. Godfried Verhamme, alias
Paul Henri Spaak, declameert “Nous avons peur”. Na afloop v.d.
stoet werd dit “Nous avons soif”…

06.07.1986 Tielt, de Eurogaliastoet. Marc Naert, alias Sovjetleider Nikita Croesjtsjov, met zijn ‘schoenrede’

06.07.1986 Tielt, de Eurogaliastoet. En de wereldleiders, zij
snakken naar vrede…

06.07.1987 Tielt, de Eurogaliastoet: anno 1952, na
wereldoorlog II. Voor Atlas figureren o.a. Gerda Desmet,
Monika Degroot en Marc Degroot in ‘het ijzeren gordijn’,
de scheiding tussen het communistische ‘Oostblok’ en het
kapitalistische ‘Westen’ is een feit… Rechts Marc Naert in de
persoon v.d. voormalige Russische partijleider Croesjtsjov (met
schoen).

06.07.1986 Tielt, de Eurogaliastoet. Ook Carine Truyaert, Hans
Naert en Gilbert Debie leven nu in een tussen “Oost” en West”
verdeelde wereld (maar ze kunnen er nog mee lachen…).
Achter hen bemerk je Luc Penninck en An Wouters.
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de Atlasfiguranten op in het tafereel Het
ijzeren gordijn, symbool voor de nog steeds
heersende koude oorlog tussen Oost en West.
(Deze eindigde pas in de periode 1989-1990).
De Atlassers zorgden zelf voor de naoorlogse
kledij, hun optreden illustreert perfect de
door het ijzeren gordijn gescheiden volkeren.
Regisseur Tony Willems is vol lof over het
correcte optreden van de Atlasgroep.
Naar ontwerp van tekenaar Gal werden
tal van maskers ontworpen van Belgische-,
Europese- en wereldleiders en die krijgen
in de “Eurogaliastoet” een prominente
plaats. Een paar (wel hele grote) poppen
zijn eveneens ingeschakeld en deze worden
warempel door Atlassers bevolkt. Bestuurslid
Marc Naert kruipt in de huid van de U.S.S.R.leider Chroesjtsjov tijdens diens befaamde
schoenrede in de vergadering van de V.N.
(Verenigde Naties). Atlasmedewerker Godfried
Verhamme nestelt zich in de in polyester
opgetrokken P.H. Spaak en roept keer na keer
diens legendarische woorden “nous avons
peur” uit, dit naar aanleiding van het begin
van de koude oorlog (1946). Het is mooi weer,
naarmate de stoet vordert stijgt evenwel ook
de temperatuur in de robuuste poppen. Aan
het einde van de stoet horen toeschouwers
en stoetenlopers Paul Henri Spaak niet meer
“nous avons peur” proclameren, die sakkerse
Godfried roept nu “nous avons soif” door de
geluidsversterkers. De toehoorders schateren
het uit! De Vietnamoorlog krijgt ook z’n plaats
in deze historische stoet. Een rist Atlasjuffers
is omgetoverd tot Vietnamese vluchtelingen,
andere juffers geven dan weer gestalte aan
betogers die luidkeels protesteren tegen de
Amerikaanse oorlogsvoering in Vietnam.
De Atlasfietstocht brengt de Atlassers naar
Rumbeke (12 juli 1986). Om 9u30 wordt het
startschot gegeven aan het Textielhuis. Er
wordt gefietst langs een landelijk parcours,
langs veilige wegen. In Rumbeke is het domein
“Sterrebos” de bestemming en die locatie
leent zich uitstekend tot het houden van een
mooie wandeling. Ook het prachtige kasteel,
gebouwd in Vlaamse renaissancestijl, geniet
veel aandacht. Ter plaatse leven de jongeren
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12.07.1986. De Atlasfietstocht aan het kasteel te Rumbeke.

12.07.1986. De Atlasfietstocht. De wandeltocht doorheen het
Sterrebos kan beginnen.

12.07.1986. De Atlasfietstocht, Rumbeke. Kuieren in het
domein. Je merkt o.a. Rita Warnez, Hilde Derammelaere,
Solange Plettinck, Samira Chabchoub en An Verhamme.
Vooraan Sofie Naert, Soundouz Chabchoub, Gilbert en pa
André Debie. Khaled Chabchoub bekruipt zowaar de inrijpoort.

zich uit op het speelplein, ook de cafetaria
krijgt flink wat volk over de vloer.
Rond het middaguur worden de
lunchpakketten bovengehaald. Bij de
terugtocht wordt er gedurende ettelijke
kilometers gefietst op het jaagpad langs het
kanaal Roeselare – Ooigem. Te Meulebeke
wordt een stop ingelast om in een plaatselijk
etablissement van een verfrissend drankje te
genieten. Onze Atlassers komen er pardoes

25.07.1986. Tielt, fietsen op rollen. Johan Hellebuyck, Yvan
Buyssens, delegatieleider Arsène Baekelandt, Gilbert Geerolf,
Marc Naert, Gilbert Debie en Xavier Windels.

17.08.1986. Kanegem 25 jaar bebloemd. Flink wat Atlassers
wandelden er naar toe…

in een kaartkampioenenviering terecht. Niet
erg, de aanwezige fanfare geeft nog een
extra deuntje ten beste voor de Atlasfietsers.
Omstreeks 17u. landen de Atlassers terug in
Tielt, ze hebben dan een fietstocht van 50 km.
achter de kiezen.

steeds de uitvalsbasis van turnkring Atlas.
Na de doorgang in het Patersbos, het
Rameplein, Hulstplein en de Europawijk
wordt de Ringlaan overgestoken. Dan wordt
richting Ryckegemkouter ingeslagen, nog
later stapt men op het grondgebied van
Ruiselede en van daaruit is het nog een fikse
tocht tot in Kanegem. Na de groepsfoto
wordt door Kanegem geslenterd. In het
pittoreske bloemendorp bulkt het die zondag
van de evenementen. De terugtocht moet
evenwel niet te voet worden ondernomen,
vóór aanvang van de wandeltocht hadden
bestuursleden en sympathisanten immers een
rist auto’s naar Kanegem gereden. Jawel hoor,
de wandeltocht werd een gezellige uitstap!

Voor de wielermarathon, een jaarlijks
terugkerend evenement in het kader van
de “Kloeffeesten”, wordt Atlas opnieuw
gevraagd een ploeg renners af te vaardigen
(25 juli 1986). Voor de uiterst zware proef
fietsen op rollen wordt het steeds moeilijker
zes kandidaten bij elkaar te zoeken. Dit 11de
kampioenschap van Groot-Tielt heeft plaats in
de Europahal. Voor de Atlassers heeft de eerste
confrontatie die vrijdagavond plaats om 21u.,
dan nemen zij het op tegen “De Torenvalk”.
Yvan Buyssens, Gilbert Debie, Gilbert Geerolf,
Johan Hellebuyck, Xavier Windels en, last but
not least, Marc Naert trappen de pedalen in
razend tempo rond en halen een gemiddelde
van niet minder dan 56,20 km/uur. In deze
sportieve ontmoeting tussen diverse Tieltse
verenigingen hoeft de Atlasploeg echt niet te
blozen.
De organisatie “Kanegem bebloemd”
viert z’n 25-jarig bestaan (17 augustus 1986).
Ter gelegenheid van deze festiviteiten richt
het Atlasbestuur een wandeltocht in, de
afstand bedraagt zowat 8 km. Marc Naert
stippelde het parcours uit. Het is mooi weer,
de opkomst van leden en sympathisanten
is bevredigend, de wandelpartij start even
na 13u. Vertrekpunt is het Textielhuis, zoals

De “Dansende Paters” zijn hét succesnummer
in de “Kaasstoet” te Passendale (24 augustus
1986). Sinds de start van de 2-jaarlijkse
Passendaalse kaasfeesten (1980) zorgt Atlas
voor de vrolijke noot in de stoet. Oorspronkelijk
gebeurde dit met de “Vogeltjesdans”, nadien
swingden de paters op de melodie van “In
the Mood” en Toots Thielemans’ “Zware
Jongens”. Vandaag wordt gedanst op de
tonen van de Mundial-schlager “Olé, olé, olé,
we are the Champions” van Walter Capiau.
Tot groot jolijt van de menigte dansen de 14
Atlaspaters op het welslagen van de kaas
en zorgen in Passendale ontegensprekelijk
voor de humoristische uitschieter! Van de
bloedernstige gregoriaanse zang schakelen
de dansende paters in een handomdraai
over naar het actuele deuntje. Speciaal voor
de Kaasstoet schudden zij een moderne
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dansversie van “We are the Champions” uit
hun blote kuiten en leveren in Passendale een
prestatie waarbij de Rode Duivels alleen maar
zouden verbleken. De haardos van bestuurslid
Marc Naert werd voor deze gelegenheid in
een krullenbol herschapen, het feit dat hij
de rol van pater Jean-Marie (Pfaff) vertolkt is
daar natuurlijk niet vreemd aan. In Passendale
brengt Atlas kolder van de bovenste plank, de
vertolkers François Adam, Arsène Baekelandt,
Lucien Baekelandt, Peter Baekelandt, Gilbert
Debie, Chris De Bruyne, Marc Degroot,
Bart Dooms, Gilbert Geerolf, José Lassuy,
Hugo Martens, Marc Naert, Luc Penninck en
Godfried Verhamme oogsten een immens
succes.
De start van het turnseizoen (1 september
1986) wordt ingezet zonder secretaris
Hugo Martens, met het doel zich voor te
bereiden op een bevorderingsexamen knijpt
hij er dus wegens beroepsredenen voor
één jaar tussenuit. Gedurende die periode
zal hij worden vervangen door bestuurslid
Geneviève Robberecht. Het secretariaatswerk
overhevelen doe je natuurlijk niet in 1-2-3. Hugo
fungeerde tevens als uitgever van Kontakt,
gezien zijn afwezigheid verschijnt de 51ste editie
van het ledenblad met meerdere maanden
vertraging (december i.p.v. september ‘86).
Er werd maandenlang uitgekeken naar
een trainster die de leiding over de afd.
“Huismoeders” (nu Gym-Fit) wil nemen. Het
succes van deze zoektocht bleef lang uit,
maar vanaf heden, maandag 1 september ’86,
kunnen de gym-fitters toch opnieuw aan de
slag. Greta Vankeirsbulk, oud turnster en lid
van de afd. Huismoeders, werd immers bereid
gevonden deze afdeling te leiden. Voortaan
wordt er iedere maandagavond in de turnzaal
opnieuw conditie-gym beoefend en dit steeds
van 19u30 tot 20u30.
Naast Hoboken, Ekeren, Turnhout, Wilsele
en Gent, start ook in Tielt de jaarlijkse
lessenreeks “Voorturn(st)er” (7 september
1986). Arsène Baekelant is lesgever van deze
cursus, het onderricht verzorgt hij iedere
zondagvoormiddag in de lokalen van het
Textielhuis.
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24.08.1986 Kaasstoet Passendale: Olé…, Olé, Olé, Olé, We are
the Champions…, enkele Atlaspaters in volle actie met v.l.n.r.
Peter Baekelandt, Godfried Verhamme, Gilbert Debie, Lucien
Baekelandt, Chris De Bruyne, Hugo Martens, Marc Degroot,
Georges Piers, Marc Naert, José Lassuy en Gerrit Verhamme.

24.08.1986 Kaasstoet te Passendale. Vooraan Hugo Martens,
José Lassuy en Marc Naert. Achteraan Bart Dooms, Arsène
Baekelandt, Marc Degroot, Godfried Verhamme, Chris De
Bruyne, François Adam, Peter Baekelandt, Lucien Baekelandt en
Gilbert Debie.

06.09.1986 Achterzijde turnzaal Textielhuis. T.g.v. de
Wieltjesfeesten wordt turnmateriaal overgebracht naar Menen.
José Lassuy op de vrachtwagen en verder Chris de Bruyne,
Arsène Baekelandt, Lucien Baekelandt, Gilbert Debie en Marc
Degroot om de vracht te stouwen.

07.09.1986 Menen, Wieltjesfeesten. Nancy Vanluchene klaar
voor haar oefening. Claudia Duthoit, Sylvia Hoste, Sabine
Rothier, Nathalie Martens en Heidi Vanthounout kijken toe.
Arsène Baekelandt doet dat uiteraard ook…

07.09.1986 Menen, Wieltjesfeesten. De juffers staan opgesteld.

07.09.1986 Menen, Wieltjesfeesten. Turnsters en juffers klaar
voor de lange-mat-oefening.

07.09.1986 Menen, Wieltjesfeesten. De jazzploeg met
Veronique Bleyaert, Monique Vermandere, Rina Driessens,
Ingrid Devos, Monique Dusselier, Christiane Van Eenooghe,
Gerda Desmet, Monique De Smet, Annie Sanders en Rosette
Naert.

Het Menense O.C.M.W. is de organisator
van de plaatselijke “Wieltjesfeesten”,
om die activiteit luister bij te zetten werd
turnkring Atlas verzocht een demonstratie
ten beste te geven (7 september 1986).
Bij die gelegenheid werd daags voordien
een grote partij turnmateriaal naar Menen
overgebracht. Vandaag werden een 70-tal
Atlassers met personenwagens ter plaatse
gebracht. Het is een zonnige dag, Atlas kan
rekenen op een grote publieke belangstelling.
Oud-bestuurslid André Baekelandt tekent
eveneens present, hij stelt turnkring Atlas
voor en praat nadien alle optredens aan
elkaar. Het nummer “Tumbling Synchroon”
verloopt uitstekend, ook de oefeningen aan
de ongelijke barre vallen, ondanks het gebrek
aan voldoende voorbereiding, uitstekend
mee. Onder de leiding van Sabine De Vriendt
brengen Monika Degroot, Tamara Maes,
Sofie Naert, An Van Damme, Nele Vergote,

Silvie Verstraeten en An & Els Wouters een
aanstekelijk dansje op de melodie “Puppet on
a String” van Sandie Shaw. In dat nummer zit
nogal wat gymnastiek verweven, deze kleine
meisjes brengen het publiek er zowaar mee in
vervoering. Een selectie lange-mat-springers
bestoken vervolgens de toeschouwers
met een vuurwerk van flics en salto’s. Zeer
orgineel is het nummer “Black and White”,
een acrobatisch nummer waarin Veerle
Baekelandt, Ann De Vriendt, Nathalie Hoste,
Vicky Maertens, Ilse Hoste, Ruth Piers, Jelske
Vandormael en An Verhamme de hoofdrol
spelen. Deze verzameling keurturnsters turnt
onder de hoede van Caroline Baekelandt en
die is, naast samensteller, ook de choreografe
van dit opmerkelijk dans-acrogym-optreden.
De jazzploeg, voor het eerst in hun nieuw
danstenue, pakken uit met niet minder dan
drie nummers. Op de hobbelige grasmat is dat
vanzelfsprekend geen sinecure, de haperingen
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07.09.1986 Menen, Wieltjesfeesten. Vijf jazz-dancers aan het
werk. Veronique Bleyaert, Arsène Baekelandt, ……?……, Ingrid
Devos en Gerda Desmet.

07.09.1986 Menen, Wieltjesfeesten. An Verhamme en Ann De
Vriendt tijdens “Black and White”.

07.09.1986 Menen, Wieltjesfeesten. Het speelse “Puppet on a
String” krijgt veel aandacht… en waardering.

07.09.1986 Menen, Wieltjesfeesten. De vertolkers van “Black
and White”. Vooraan Jelske Vandormael, Ruth Piers, Ilse Hoste
en An Verhamme. Achteraan Veerle Baekelandt, Nathalie
Hoste, Vicky Maertens, Ann De Vriendt en trainster Caroline
Baekelandt.

07.09.1986 Menen, Wieltjesfeesten. “Puppet on a String”
met vooraan Sofie Naert, Monika Degroot, Nele Vergote,
Tamara Maes en Els Wouters. Op de 2de rij An Wouters, An
Van Damme en Sylvie Verstraeten. En daarachter trainsterchoreografe Sabine De Vriendt.
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07.09.1986 Menen, Wieltjesfeesten. Sylvia Hoste op de balk.

blijven echter beperkt en op de muziek van
respectievelijk “Five foot two”, “No one gets
the prize” en “State of independance” laat
hun optreden een uitstekende indruk na.
Op de twee balken demonstreren de
turnsters Veerle Baekelandt, Ann De Vriendt,
Sabine De Vriendt, Claudia Duthoit, Silvia
Hoste, Vicky Maertens, Nathalie Martens,
Christine Matton, Nancy Vanluchene, Heidi
Vanthournout, Ellen Bultinck, Els De Proost,
Nathalie Martens, Sabine Rothier, Sandy
Vandendriessche, Nancy Vanluchene, Heidi
Vanthournout en Patricia Vercouillie de meest
uiteenlopende oefeningen, ook de meer
moeilijke turndelen worden niet uit de weg
gegaan. Uiteraard zijn het deze turnsters
die ook aan de andere toestellen aan de slag
gaan. Er tekent echter ook een fikse groep
juffers present en die laat zich in Menen ook
niet onbetuigd. Als slot van deze geslaagde
voorstelling krijgt het publiek een goed
gestoffeerde partij minitrampolinespringen
aangeboden waarin de spectaculaire salto’s
niet uit de lucht zijn. Voormalig lid Roger
Wouters, nu Atlassympathisant, filmt het
ganse optreden, zijn beeldmateriaal komt in
aanmerking om een aankomende filmavond
te vullen. Voor de toestelploeg (Arsène
Baekelandt, Lucien Baekelandt, Chris De
Bruyne, Marc Degroot, Marc Naert, George
Piers en Godfried Verhamme) is het einde
van het optreden het startsein om al het
Atlasmateriaal opnieuw te verzamelen en op
de vrachtwagen te laden. Medewerker José
Lassuy brengt de vracht terug over naar Tielt.
Ter gelegenheid van “De Sportweek” wordt
in de Stedelijke sporthal een modeshow
van sport- en vrijetijdskledij gehouden (13
september 1986). De Tieltse sportdienst
vraagt Atlas de avond te openen met een
optreden. Arsène Baekelandt opteert voor het
demonstreren van enkele reeksen klassikaal
springen en dat mondt uit in een spektakel van
de bovenste plank. De drie in stervorm gelegde
mattenbanen zijn ononderbroken in gebruik,
het publiek krijgt een wervelend optreden met
rollen, overslagen en salto’s geserveerd. Mede
door het gebruik van de gepaste muziek en de

07.09.1986 Menen, Wieltjesfeesten. Veerle Baekelandt, Ann De
Vriendt en Vicky Maertens.

07.09.1986 Menen, Wieltjesfeesten. Het Atlasoptreden is
afgelopen, voor Lucien Baekelandt, Marc Degroot, Marc Naert,
José Lassuy en Gilbert Debie tijd om het materiaal terug op
de vrachtwagen te laden, tijd ook om met elkaar fratsen uit te
halen…

feeërieke belichting bereikt Atlas een subliem
resultaat, de toeschouwers hebben slechts
één woord voor dit optreden: “fantastisch!”
Atlas promootte nog maar eens de turnsport.
Op zondag 21 september 1986 gaat de busreis
naar Reet, een gemeente in de nabijheid van
Boom. Daar staat de “Brooikensstoet” op
het programma, Atlas werd verzocht enige
straatanimatie te brengen. Andermaal slaagt
Atlas in z’n opzet, in de Reetse straten maken ze
van hun optreden een knotsgekke bedoening.
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Circusdirecteur
Godfried
Verhamme
presenteert op ludieke wijze de diverse
attracties, An Verhamme, in narrenpak, voert
onophoudelijk radslagen uit. Op de slappe
koord brengt het duo Veerle BaekelandtXavier Windels halsbrekende toeren. De
circusknechten Filip Raedt en Peter Vermeulen
zorgen voor de nodige requisieten. Christine
Claerhout en Hugo Martens slagen er met
moeite in drie gevaarlijke beren in bedwang
te houden. Dat hoeft niet te verwonderen
want in de huid van die bruintjes staken de
wel zeer onstuimige Eric Wittevrongel, Peter
Baekelandt en Stefaan Van Bulcke. Met
knikkende knieën, en gehuld in dierenhuiden,
heffen Marc Naert en Etienne Maertens de 130
kg wegende halters tot boven het hoofd. Sofie
Naert, alias Pipi Langkous, geeft blijk over een
buitengewone kracht te beschikken als ze na
iedere uitvoering de zware gewichten zonder
veel moeite terug op de materiaalwagen
deponeert. Het publiek giert het uit van de
pret als de kleine Sofie zowél pa Marc als
Etienne bij de neus neemt. José Lassuy, alias
John Massis, trekt met de tanden een met
steenkool geladen trein(tje) door de straten
van Reet en getooid in badpakken, anno
1900, marcheren de Daltonbrothers (Arsène
en Lucien Baekelandt, Gilbert De Bie, Marc
Degroot en Gilbert Geerolf) met forse tred
langs het parcours, her en der showen ze
zelfs een menselijke pyramide! Clown Chris
De Bruyne versjouwt de materiaalwagen,
clown Nancy Vanluchene aarzelt dan weer
niet een straal water in het aangezicht van de
toeschouwers te pompen. Nathalie Martens is
ook van de partij, zij voert haar bokkesprongen
dermate kunstig uit dat ze tegen de vlakte
gaat en daar een gekneusde knie en elleboog
aan overhoudt. Het inrichtend comité is uiterst
enthousiast omtrent het door Atlas geleverd
spektakel!
Van de minderjarige leden wordt één van
de ouders verwacht op de “afrekeningsdag”
van de spaardienst (18 oktober 1986). In het
bovenzaaltje van het Textielhuis worden
vanzelfsprekend ook de meerderjarige
leden verwacht mét hun spaarkaart. Deze
afrekening (voor het turnseizoen 1985-1986) is
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21.09.196 Reet: gewichtheffer Marc Naert klaar voor z’n
opdracht.

21.09.1986 Reet, Brooikensstoet. De artiesten van ‘Circus Atlas’.

21.09.1986 Reet, Brooikensstoet. De Daltons Marc Degroot,
Arsène Baekelandt, Gilbert Geerolf, Lucien Baekelandt en
Gilbert Debie oefenen een onderdeel van hun act.

21.09.1986 Reet, Brooikensstoet. José Lassuy (alias John
Massis) warmt zich op…

21.09.1986 Reet, Brooikensstoet. Nar An Verhamme en Sofie
Naert (alias Pipi Langkous) zijn er klaar voor.

21.09.1986 Reet, Brooikensstoet. De 5 Daltonbrothers oefenen
hun act in.

de laatste die door Atlas wordt georganiseerd,
binnen het bestuur werd immers beslist
de spaardienst af te schaffen wegens te
arbeidsintensief. Dit laatste was dan weer
het gevolg van het feit dat talrijke leden hun
maandelijkse spaarbijdragen onregelmatig
of niet uitvoerden. Vanaf het sportjaar 19861987 wordt het lidgeld verhoogd tot 600
frank/jaar (met een maximum van 1.500
frank/gezin), het dient vereffend bij de
aanvang van het turnseizoen. Voortaan moet
de via het Atlaseconomaat aangeschafte
turnkledij worden betaald bij de aankoop.
Niettegenstaande op de afrekeningsdag van
18 oktober laatstleden Herlinda Casteleyn en
Hilde Derammelaere zowat de ganse dag ter
beschikking van de leden stonden, stuurde
menigeen zijn kat. Interimsecretaris Geneviève
Robberecht nodigt alle hier betrokkenen leden
uit naar het Textielhuis om zich vooralsnog in
regel te stellen tijdens de extra ingevoerde
afrekeningsdag van 8 november ‘86.
Caroline Baekelandt, voormalig keurturnster
en huidig trainster, treedt in het huwelijk met
Bart Dooms op maandag 10 november 1986.
Niettegenstaande een belangrijk deel van de
turnsters en turners naar school moet, kan aan
de kerk toch een erehaag worden gevormd.
Bestuurslid Marc Naert investeerde nogal wat
tijd en moeite in de fabricatie van een blauwwitte buizenconstructie die aan de uitgang
van de kerk wordt opgetrokken. Het is daar
dat het jonge paar namens turnkring Atlas een
pot planten en bloemen krijgt aangeboden.
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De 2de editie van de “Profielwedstrijden
Artistieke Gymnastiek” vindt plaats in de
P.T.S. te Boom (30 november 1986). Atlas
heeft drie keurturnsters binnen de gestelde
leeftijdsgrenzen: Ilse Hoste, Ruth Piers en
Jelske Vandormael. Onder de ogen van hun
ouders loodst trainster Caroline Baekelandt
de jongeren tot bij de diverse proeven. De
Atlasafvaardiging gaat die namiddag voluit in
Boom en weet er een aardig puntenaantal op
te bouwen. In de disciplines lenigheid, kracht,
balk, barre, grond en sprong behalen Ilse, Ruth
en Jelkse respectievelijk een totaalresultaat
van 80%, 95% en 86%. Onze Atlassers zijn
natuurlijk niet alleen in Boom, zo’n 51 turnsters
van andere kringen meten ook hun peil in de
voorgeschreven oefeningen, zeven turners
doen dat ook.
De “Interclubwedstrijden” worden dit jaar
gespreid over twee weekends. Op 7 december
1986 komen de turnsters in de arena te
Gistel, één week nadien is het de beurt aan
de junioren, zij kampen hun wedstrijden
te Torhout (14 december 1986). Door die
opsplitsing wordt betracht lange wachttijden
voor de gymnasten uit te schakelen. Atlas
vaardigt twee ploegen naar Gistel af en

stelt deze dusdanig samen dat beiden qua
“intrinsieke sterkte” aan elkaar gewaagd
zijn. Dat opzet slaagt want die namiddag
zorgen ze voor een meer dan spannende
strijd! Alweer wordt de balk het beslissend
etoestel, zelfs onze beste elementen dienen
er eventjes van te stappen en uiteraard gaan
daar kostbare punten mee verloren. Ook de
brug speelt onze turnsters parten, de lopers
van die barre zijn dermate glad dat aan het
uitvoeren van moeilijkere draaibewegingen
risico’s zijn verbonden. Om die reden dient
Veerle Baekelandt de moeilijkheidsgraad
van haar oefening danig af te zwakken.
Uiteindelijk, na flink wat geleverd turnwerk,
gaat de begeerde trofee naar het kwartet
Sabine De Vriendt - Claudia Duthoit - Christine
Matton – Heidi Vanthournout (95,90 punten).
In hun zog eindigen de clubgenotes Veerle
Baekelandt – Els Deproost – Sylvia Hoste –
Nancy Vanluchene - Sandy Vandendriessche
op de tweede plaats (93,40 punten). Op ruime
afstand wordt “Germinal Gistel” 3de (86,70
punten). Bij de junioren (Torhout, 14.12.86)
komt er één Atlasjuffer niet opdagen en
dat heeft verstrekkende gevolgen: van de
twee voorziene Atlasploegen kan er maar
één deelnemen. Die werken hun oefening

1986 Sporthal Tielt. Een prachtige verzameling gymnasten, geflankeerd door Arsène Baekelandt en Gilbert Debie (links) en Caroline
Baekelandt (rechts).
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behoorlijk af, maar ook bij hen ziet men de
traditionele valpartijen bij de evenwichtsbalk.
De Atlasjunioren geven de tegenstand ook
partij op de lange mat, paardsprong en barre,
ze kunnen niet optornen tegen de plaatselijke
gymnastes (106,60 punten) maar slepen
toch een eervolle tweede plaats uit de brand
(103,50 punten).
De krant “De Morgen” verkeert in zware
financiële moeilijkheden. Vlaanderens enig
progressief en onafhankelijk dagblad dreigt
te verdwijnen. In Vlaanderen en Brussel
worden diverse acties opgezet teneinde
de noodlijdende krant van vers kapitaal
te voorzien. Ook in Tielt heeft er een
benefietavond plaats (Europahal, 6 december
1986). Atlas draagt eveneens z’n steentje bij
tot het welslagen van deze actie. Met een
nummer langematspringen weten ze het
talrijk opgekomen publiek te boeien, méér, de
demonstratie van turnkring Atlas wordt door
de aanwezigen uitermate gewaardeerd!
De Algemene ledenvergadering, voorzien
op 21 december 1986, wordt opgeschoven
naar februari van volgend jaar, er is te weinig
tijd om deze activiteit voor te bereiden.
Atlas puurt het gros van z’n inkomsten uit
het jaarlijks lidgeld van de leden, maar ook
ereleden dragen hun financieel steenje bij. In
1986 doen in die hoedanigheid Maria Kerkhof,
Marcel Linclau en Gabriël Vantieghem hun duit
in het zakje.
Het kerstfeest, en daarmee ook de tweede
grote playbackwedstrijd, wordt gehouden in
de turnzaal van het Textielhuis (29 december
1986), opnieuw is het een co-organisatie van
Atlas en de S.V.V. Deelnemen kost 70 frank,
voor de leeftijds-categorieën 2 tot 7, 7 tot 12
en 12 tot 99 jaar zijn naturaprijzen en trofeeën
voorzien. Inschrijven kon tot uiterlijk 28
december bij bestuurslid Lucien Baekelandt.
Tussen de playbackoptredens betreden de
guests Toon Hermans en “Cap Collowey”
het podium. Ook de ingehuurde goochelaarillusionist “Ricardo” weet met z’n kunsten het
publiek te boeien. Franky Martens zorgt voor
de klank- en lichtinstallatie. Alle aanwezigen

06.12.1986 Tielt, Europahal. Atlas turnt voor de krant De
Morgen.

ontvangen een verfrissing, de aangesloten
leden krijgen zelfs een mooi kerstgeschenk
aangeboden!
Het nieuwe jaar is nauwelijks ingezet en
turnkring Atlas kan buigen op een heuglijk
feit: de kleuterafdeling kan opnieuw worden
opgestart (7 januari 1987), in de persoon van
Margot Baekelandt werd immers een nieuwe
lesgeefster gevonden. Voortaan zijn de 3tot 5- à 6-jarige kleuters iedere woensdag
welkom in de turnzaal van het Textielhuis en
dit steeds van 13u45 tot 14u45. De heropstart
van het kleuterturnen maakt van algemeen
leider Arséne Baekelandt een gelukkig man,
in de Kontakteditie van januari 1987 wijdt
hij een volledige pagina aan het nut van
turnonderricht voor de allerjongsten.
Sinds jaren wordt getracht om een
tweede oefenstond in te lassen voor de
kinderafdelingen. De lagere-schoolperiode
is bij uitstek de meest geschikte leeftijdsfase
om kinderen de elementaire vaardigheden
van het toestelturnen bij te brengen. Om een
normaal peil binnen de recreatieve gymnastiek
te bereiken worden twee wekelijkse
trainingen van anderhalf uur als een volstrekt
minimum gezien. Tot dusver kon dit bij Atlas
niet worden waargemaakt, het gebrek aan
leiding was de eeuwige struikelsteen. Nu
Veerle Baekelandt het diploma van leidster
heeft behaald, ontstaat de mogelijkheid
tijdens de woensdagnamiddag (van 14u45
tot 16u30) de afdeling kleine meisjes van een
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supplementaire training te voorzien. Veerle
wordt geassisteerd door Nancy Vanluchene,
lid van de turnstersploeg. Deze extra training
is voorbehouden aan de meisjes die de leeftijd
van 8 jaar hebben bereikt.
Bij de jongens hebben meerderen reeds
de 10-jarige leeftijd overschreden, in feite
behoren ze reeds tot de afdeling “Knapen”.
Bijkomende trainingen zijn ook voor hen een
noodzaak, een oplossing dringt zich op. Gezien
een positieve reactie van andere lesgevers
uitblijft, besluit Arsène Baekelandt die karwei
voor zijn rekening te nemen. Alleen op
donderdagavond is Arsène nog beschikbaar,
ook dat behoort nu tot het verleden want
van 17u30 tot 19u00 kunnen de jongens bij
hem terecht in de turnzaal van het Textielhuis.
Gilbert Geerolf geeft opnieuw les aan de
dames-turnsters en neemt daarmee de draad
met het trainerschap terug op.
Het F.I.G.-reglement onderging recent
heel wat wijzigingen, juryleden en trainers
zijn dringend toe aan bijscholing. Met dit
doel organiseren de West- en Oostvlaamse
Gouw een “recyclageweekend m.b.t. de
jurering in de artistieke gymnastiek” (17 en
18 januari 1987). Het domein De Ceder te
Deinze is de locatie voor deze activiteit.

Een 15-tal belangstellenden tekenen er
present, Chris Catteceur (Rode Ster Izegem)
en Pierre Hous dompelen hen tijdens die
2-daagse onder in de toch wel ingewikkelde
materie. Met vijf cursisten uit Torhout, drie
uit Izegem en Atlasser Margot Baekelandt is
West-Vlaanderen goed vertegenwoordigd.
De vorming van kamprechters en lesgevers
is uiteraard van het grootste belang, zonder
hun medewerking wordt de organisatie van
wedstrijden een onmogelijke zaak. Margot
evalueert de cursus als uiterst leerzaam en
zeer goed.
De “algemene ledenvergadering” lokt een
pak volk naar de turnzaal van het Textielhuis
(1 februari 1987). Voorzitter Lucien Baekelandt
verwelkomt de aanwezigen vanaf 14u30. En
ja, Lucien glundert, die zondagnamiddag telt
hij immers niet minder dan 168 koppen, een
recordcijfer! Bestuurslid en econome Hilde
Derammelaere geeft een beknopt overzicht
van de activiteiten van het voorbije jaar,
algemeen leider Arsène Baekelandt vervolgt
met het technisch rapport en vestigt daarin
nadrukkelijk de aandacht op het (te hoge)
lesverzuim waaronder diverse afdelingen
te lijden hebben. Naar jaarlijkse gewoonte
worden tijdens deze vergadering ook de
getuigschriften en herinnerings-medailles

01.02.1987 Tielt, Textielhuis. Een deel van de Atlasleden poseert voor de foto na het bijwonen van de algemene ledenvergadering.
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aan de aanwezige leden uitgereikt. De
jazzploeg overhandigt het bestuur hun
spaarvarken en dat is gespekt met liefst
12.270 frank. Een schitterend gebaar dat door
de bestuursploeg vanzelfsprekend in dank
wordt aangenomen. Bestuurslid Herlinda
Casteleyn is de keukenverantwoordelijke,
het wordt een hele opdracht iedereen
tijdig van spijs en drank te voorzien. Na de
koffie met taart wordt overgegaan tot een
lottospel. Atlasmedewerker Marc Degroot
wordt winnaar van de hoofdprijs: een radiocassette-recorder. De tweede prijs, een
moderne wandspiegel, gaat richting Silvie
Thiriaux, lid van de juffersafdeling. De kleine
tentoonstelling “Kalender & Palmares”
1986 geeft een duidelijk beeld van de talrijke
activiteiten waaraan Atlas in de loop van het
voorbije jaar zijn medewerking verleende.
Dat overzicht geniet grote belangstelling
vanwege de aanwezigen, het levert tevens het
bewijs dat Atlas bruist van dynamisme! Om de
algemene vergadering helemaal positief af te
sluiten worden Veerle Baekelandt en Christine
Matton gehuldigd voor het behalen van het
leidersdiploma.
Voor de jaarlijkse “kampioenenhulde”
dagen vanaf 10u30, naast een rist
vinkenzetters,
wielrenners,
voetballers,
zwemmers, judoka’s, volleyballers(sters)
en atletiekbeoefenaars ook turners en
turnsters van Atlas op in de raadzaal van het
Tieltse stadhuis (7 februari 1987). Voorzitter
Lucien Baekelandt en bestuurslid Marc Naert
begeleiden de imposante Atlasgroep. Ter
gelegenheid van de kampioenen-hulde kan
Atlas de volgende delegatie afvaardigen:
Heidi Vanthournout, Steve Decock en Xavier
Windels (Provinciaal kampioen tumbling
senioren C per ploeg), Karen Goethals,
Nathalie Hoste, Vicky Maertens en Sylvie
Thiriaux (Provinciaal kampioen minitrampoline
junioren), Veerle Baekelandt, Ann De Vriendt,
Sabine De Vriendt, Claudia Duthoit, en
Heidi Vanthournout (Provinciaal kampioen
minitrampoline senioren), Veerle Baekelandt,
Els Deproost, Claudia Duthoit, Sabine De
Vriendt, Silvia Hoste, Christine Mouton, Sandy
Vandendriessche, Nancy Vanluchene en

07.02.1987 Tielt. Kampioenenhulde, enkele gehuldigde
Atlassers aan de Halletoren. Vooraan Sylvia Hoste, Karen
Goethals, Nathalie Hoste, Sylvie Thiriaux, Els Deproost,
Heidi Vanthournout en Veerle Baekelandt. Achteraan Sandy
Vandendriessche, Claudia Duthoit, Nancy Vanluchene, Vicky
Maertens, Ann De Vriendt en Sabine De Vriendt.

Heidi Vanthournout (Provinciaal kampioen
Toestelturnen Interclub). Vicky Maertens
(Provinciaal
kampioen
minitrampoline
junioren-meisjes),
Sabine
De
Vriendt
(Provinciaal
kampioen
minitrampoline
senioren) en Xavier Windels (Provinciaal
kampioen minitrampoline junioren-jongens)
worden op hun beurt in de bloemetjes
gezet voor de behaalde individuele titels.
Net als de overige kampioenen ontvangen
de Atlasgymnasten een mooie trofee, Na
afloop van de ceremonie schiet Marc Naert
nog enkele foto’s van de kampioenen met de
recent volledig gerestaureerde halletoren op
de achtergrond.
Het
“Gouwkampioenschap
Artistieke
Gymnastiek” brengt turnkring Atlas naar de
Stedelijke turnzaal van Izegem (15 februari
1987). In de diverse categorieën wordt strijd
geleverd door een dertigtal turnsters, Atlas
is present met vijf keurelementen. Patricia
Biebuyck en An Verhamme, beiden miniementopturnsters, treden voor het eerst aan in
dergelijk sterk gezelschap. Zowel An als
Patricia kampen met flink wat plankenkoorts
en mede daardoor gaan er enkele puntjes
verloren tijdens hun parcours langs de
gymtoestellen. Toch leveren de jonge Atlassers
mooi werk in Izegem, Patricia eindigt 6de in
“niveau 2”, An wordt 4de in “niveau 3”. Bij de
junioren is de Atlashoop gevestigd op Vicky
Martens. Haar balkoefening verloopt alvast
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zonder afstap, in de acrobatische series van de
grondoefening laat Vicky echter enkele tienden
liggen. Aan het paard krijgt de Atlasturnster
de hoogste score toegekend voor een zeer
geslaagde “overslag met volledige schroef”.
Bij de aanvang van de laatste proef beschikt
Vicky nog over een voorsprong van 0,2 punt,
in de barre-oefening moet zij de concurrentie
echter laten voorgaan en wordt uiteindelijk
nog teruggeslagen naar de 3de plaats. Ann De
Vriendt kampt bij de senioren en stuit daar op
de Izegemse crack Els Terrijn. Deze laatste blijkt
vandaag onklopbaar. Het is vooral dankzij haar
stijlvolle en expressieve uitvoeringen op balk
en grond dat Ann beslag kan leggen op de 2de
plaats. In de open 2de categorie heeft Sandy
Vandendriessche het even moeilijk tijdens de
barre-oefening, aan de andere toestellen komt
ze echter verrassend goed uit de hoek en keert
terug naar Tielt met de bronzen medaille. Het
rekenbureel werd tijdens deze wedstrijddag
bemand door het duo Albert Catteceur Arsène Baekelandt, nauwelijks enkele minuten
na de laatste kamp slagen zij erin de volledige
resultaten te presenteren. Gezien het vele
rekenwerk hadden ze gedurende het verloop
van de wedstrijden nauwelijks de tijd om op te
kijken.
Voor het “Bondskampioenschap Artistieke
Gymnastiek” zijn Ann De Vriendt en Vicky
Maertens onze pionnen (Herentals, 22 februari
1987). Organisatorisch loopt het wat mank
in deze nationale titelstrijd, de zeer lange
wachttijden tussen de verschillende af te
leggen proeven zijn niet echt bevorderlijk voor
het leveren van hoogstaande prestaties. Vicky
scoort het best in de grondoefening, ze haalt
7,90 punten en dat levert haar een finaleplaats
voor dit onderdeel op. Uiteindelijk wordt Vicky
4de in de eindrangschikking en laat daarmee
14 andere juniores achter zich. Ook Ann voelt
zich in haar schik op de olympische vloer en
turnt er een uitstekende oefening bij elkaar.
Na grond, balk, sprong en barre totaliseert
ze 25,70 punten en later op de avond, de
proclamatie van de wedstrijdresultaten heeft
pas om 20u40 plaats, blijkt Ann De Vriendt met
deze score beslag te leggen op de 7de plaats
bij de senioren. Atlas kan deze wedstrijd met
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opgeheven hoofd verlaten, het is al na 22u.
als onze gymnasten en hun trainers terug in
Tielt belanden. Zowél Ann (grondoefening) als
Vicky (grond- en barre-oefening) dwingen in
Herentals een selectie af voor de toestelfinales
te Bredene van 8 maart e.k. (blijkbaar namen
de 2 Atlassers niet deel aan deze finalestrijd).
Roger Wouters beschikt over een
videocamera en heel wat Atlasactiviteiten
worden door hem geregistreerd. Het
resultaat van vele opnamen is te zien tijdens
de “Videovoorstelling op groot scherm” die
ten behoeve van de leden wordt gehouden
in de turnzaal (6 maart 1987). De toegang
is gratis, die vrijdagavond geven een 65-tal
Atlassers hun ogen de kost met filmmateriaal
omtrent manifestaties waaraan Atlas z’n
medewerking verleende. O.a. beelden van de
optredens te Roeselare (100 jaar Socialistische
partij), Menen (De Wieltjesfeesten) en Tielt
(demonstraties in het O.C.M.W-rusthuis
en de opening van de modeshow n.a.v.
de sportweek) worden op de aanwezigen
losgelaten. Ook de Atlas-play-back-show, de 1
Mei- en de Eurogaliastoet passeren de revue.
Als toetje vertoont Roger Wouters het publiek
filmbeelden van internationale kampioenen in
de disciplines artistieke- en sportieve ritmische
gymnastiek, acrogym en tumbling.
Het cultureel centrum Gildhof is de
locatie voor de viering van “Tielt, Sportieve
Gemeente”, een titel toegekend door Bloso
(28 maart 1987). Naast “The Revuers”
(muzikale omlijsting), diaclub “Knipoog”, de
Tieltse perskring, de Stedelijke kunstacademie,
het danstheater “Menuet” en de Brugse
jazzdancegroep “Cadanza”, is ook Atlas
present om deze avond op te luisteren. Op
uitnodiging van Erwin Vermote, voorzitter
van de Stedelijke sportraad, tekenen de
sportvedetten Guy Colsoul (rallypiloot), William
Van Dyck (steepleloper), Filip Vandewalle
(doelman) en Francois Vanderelst (voetballer)
eveneens aanwezig. B.R.T.-sportjournalist Carl
Huybrechts leidt de avond in goede banen.
De mannelijke leden van het bestuur en de
vriendenkring, allen in blauw trainingspak,
zijn opgetrommeld voor het vliegensvlug

klaarleggen en verwijderen van turnmatten.
Turnkring opteert die zaterdagavond voor
langematspringen. Het wordt een heksentoer
om op de kleine oppervlakte van het podium
de moeilijke combinaties te presenteren.
Arsène Baekelandt heeft z’n troepen evenwel
opnieuw grondig voorbereid en met hun
wervelend optreden slagen de 20 gymnastes
er opnieuw in een spectaculaire vertoning
te brengen, van het volgelopen C.C. Gildhof
ontvangen ze een denderend applaus. In
het tweede deel van de avond wordt voor
de eerste keer de titel van Sportlieveling
uitgereikt, die wordt toegekend aan Frans
Vandevoorde, voorzitter van F.C. Aarsele.

28.03.1987 Tielt, C.C. Gildhof. “Tielt, sportieve gemeente”.
Synchroonturnen op de lange mat.

28.03.1987 Tielt, C.C. Gildhof. “Tielt, sportieve gemeente”. De
apotheose van het optreden.

Voor
deelname
aan
de
“Gouwkampioenschappen Tumbling” te
Izegem komen zowel de keurturnsters,
turnsters, juffers en turners in aanmerking (5
april 1987). De meeste Atlasjuffers en -turnsters
hebben reeds met deze veerkrachtige vloer
kennis gemaakt. Xavier Windels, Samira
Chabchoub, Nancy Vanluchene, Vicky
Maertens, Nathalie Hoste, Els Deproost,
Sandy Vanden Driessche, Jurgen Plettinck,
Silvia Hoste, Veerle Baekelandt, Christine
Matton, Inge Verbrugge, Sabrina Decock,
Charlotte Degryse, Karen Goethals, Silvie
Thiriaux, Leslie Maertens, Patricia Biebouw,
Jelske Vandormael, Ruth Piers, Sylvie (?),
An Verhamme en Silvie Verhalle behoren
bij de Atlasdeelnemers. Iedere springer van
elke ploeg dient vijf reeksen sprongen uit te
voeren: twee verplichte sprongen, een gelijke
reeks per ploeg en twee vrije reeksen.
Het jaarlijks turnbal staat opnieuw op
de kalender (11 april 1987). De verkoop van
toegangskaarten liep als een trein, het
Atlasbestuur krijgt die avond veel volk over de
vloer. De totale opbrengt van deze activiteit
komt ten goede van de kringkas en zal
worden besteed aan de aankoop van diverse
turnmaterialen.

28.03.1987 Tielt, C.C. Gildhof. “Tielt, sportieve gemeente”. De
turnsters na afloop van hun denderend optreden met in hun
midden B.R.T.-sportpresentator Carl Huybrechts. Links Margot
Baekelandt.

Op vrijdag 1 mei wordt “75 jaar SP-Tielt”
in de kijker gezet. De 1-Meistoet is daarvoor
uiteraard de ideale gelegenheid. Atlas
werd gevraagd voor die gelegenheid een
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05.04.1987 Izegem, Gouwkampioenschappen Tumbling. De
Atlasdeelnemers.

05.04.1987 Izegem, Gouwkampioenschappen Tumbling. Sabine
De Vriendt leidt de Atlasploeg bij het aantreden, even later
barst de strijd los…

01.05.1987 Tielt. De 1 Meistoet ter hoogte v.h. Stationsplein.
Van rechts naar links: Andréa Vereecke, Marc Degroot, Nathalie
Hoste, Vicky Maertens, Ingrid Paret en Monique Vermandere.
Op de praalwagen (n.a.v. 75 jaar S.P.-Tielt) omknellen Carine
Truyaert en Marc Naert, beiden in jazz-dance-outfit, de
vlaggestok.

05.04.1987 Izegem, Gouwkampioenschappen Tumbling. Turner
Xavier Windels gaat voluit.

05.04.1987 Izegem, Gouwkampioenschappen Tumbling.
Bestuurslid Hilde Derammelaere en algemeen leider Arsène
Baekelandt verzekeren de werking v.h. rekenbureel.
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01.05.1987 Tielt. De 1 Meistoet ter hoogte v.d. Markt. Centraal
Lucien Baekelandt, links Gilbert Geerolf en rechts Arsène
Baekelandt als begeleiders v.d. imposante Atlasgroep.

praalwagen te maken. Atlas antwoordt
positief en slaagt ook in z’n opzet. Omringd
door gymnasten met stormvlaggen trekt een
tractor met Atlasser Hugo Debie aan het stuur,
de praalwagen door de centrumstraten van
Tielt.
Het is een jaarlijks weerkerend gebeuren,
de Stedelijke sportraad gaat op zoek naar
de “sportvrouw en sportman van het jaar” (
9 en 10 mei 1987). Op zaterdag 9 mei zijn de
bestuursleden Lucien Baekelandt, Gilbert
Debie en Marc Naert paraat in de turnzaal
van het Textielhuis om de turnproeven in
goede banen te leiden, ’s namiddags breien
hun collega’s Arsène Baekelandt, Herlinda
Casteleyn en Chris De Bruyne een vervolg
aan die taak. De overige sportproeven vinden
plaats in en rond de sporthal.
“Germinal Torhout” is de organisator
van de “Gouwfeesten van Oost- en WestVlaanderen” (16 mei 1987), er nemen niet
minder dan 84 Atlassers aan deel, er zijn
voldoende personenwagens voorhanden om
de verplaatsing naar Torhout te maken. Lucien
Baekelandt, Margot Baekelandt, Gilbert Debie
en Marc Naert worden afgevaardigd als jurylid.
Het namiddagprogramma voorziet dat er
“brevetten Olympische gymnastiek” kunnen
worden behaald. Sinds een 2-tal maanden zijn
de turnlessen afgestemd op het turnen van de
opgelegde oefeningen.
Het
“gouwkampioenschap
minitrampolinespringen” staat open voor meisjes
en jongens geboren in 1972 en later (junioren).
De Atlasleden van de juffers-, turnsters- en
turnersafdeling treden aan in deze wedstrijd.
De verplichte sprongen zijn “zweefrol
gehoekt” en “salto voorwaarts gehurkt”,
er dienen tevens een 3-tal keuzesprongen
gemaakt te worden. De meisjes en jongens
geboren in 1971 en vroeger (senioren) turnen
de “zweefrol gestrekt” en de “barani”, ze
brengen eveneens drie keuzesprongen.
Uiteindelijk wordt er een individuele- en
een
ploegen-rangschikking
opgemaakt.
Bij het lange-mat-turnen wordt enkel in
ploegverband strijd geleverd. Zowél de kleine

01.05.1987 Tielt. Carine Truyaert (jazz-dance) en Marc
Naert (trainer-bestuurslid) met de S.P.-vlag n.a.v. “75 jaar
Socialistische Partij te Tielt”.

16.05.1987 Torhout, Gouwwedstrijd minitrampoline. Ann
de Vriendt tijdens de vluchtfase van de zweefsalto. Arsène
Baekelandt kijkt toe en ziet dat het goed is…

16.05.1987 Torhout. De Atlasjuffers Christine Maton, Virginie
Vandesompele, Nathalie Hoste, Silvie Thiriaux, Inge Verbrugge,
Xavier Windels, Samira Chabchoub, Karen Goethals en Sabrina
Decock.
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24.05.1987 Deinze, Canteclaerstoet. Het Atlascircus met o.a. Godfried Verhamme, Arsène Baekelandt, Gilbert Geerolf, Lucien
Baekelandt, Marc Degroot, Gilbert debie, An Verhamme, Chris De Bruyne, Margot Baekelandt, Sylvia Hoste, Nathalie Hoste, Nancy
Vanluchene, Vicky Maertens, Christine Verschuere, Ingrid Devos, Luc Penninck, Solange Plettinck, Hugo Debie, Franky Vanhove, José
Lassuy, Marc Naert en Sofie Naert in de kinderwagen.

meisjes, jongens/knapen, juffers, turnsters
leveren strijd aan dit toestel. De proef bestaat
uit één enkele sprongcombinatie per turner.
Per graad is er keuze uit drie reeksen van
verschillende moeilijkheid. De Atlas-jazzploeg
is eveneens van de partij, in de vrije jazzreeks
demonstreren ze hun kunnen op de muziek
“State of Independence”. Mits betaling van 175
frank. kan, van 17u. tot 19u., iedereen genieten
van een barbecue op het prachtige domein
“De Brouckère”, gelegen op 500 meter van
het wedstrijdterrein aan de sporthal.
Ook voor het turngala (19u) wordt Atlas
ingeschakeld. Jazzteams van diverse kringen
brengen gelijktijdig hun nummer op de
voorgeschreven muziek. De deelnemers aan
de demonstratie “minitrampoline” beheersen
minstens de zweefrol en de gehurkte salto.
Het toestelturnen is dan weer voorbehouden
aan de keurturnsters, Ann De Vriendt (balk)
en Vicky Maertens (grond) komen voor
dit onderdeel in aanmerking. Bij het langemat-turnen behoren handenstandrol, een
overslagserie, vrij rad, salto voorwaarts,
rondat flik-flak, rondat-flik-salto, rondat-flikschroefsalto en rondat-flik-dubbele salto tot de
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verplichte onderdelen. De deelnemers dienen
minstens zes van deze acht bewegingen te
beheersen, Veerle Baekelandt, Ann De Vriendt,
Sabine De Vriendt en Vicky Maertens worden
voor deze proef geselecteerd.
Met het oog op fondsen verzamelen voor
de kringkas, treedt turnkring Atlas aan in de
“Canteclaerstoet” (24 mei 1987). In de straten
van Deinze stelt Atlas z’n energieke act’s
voor aan de duizenden toeschouwers. In het
straatcircus van directeur Godfried Verhamme
opereert een heel lot clowns, goochelaars,
acrobaten en spierbundels. Zelfs beren
vertonen hun kunsten en op de (echte) olifant
heeft Atlasser An Verhamme postgevat. De
circusact van turnkring Atlas is een komisch
geheel waarvoor het toekijkend publiek
moeiteloos de handen op elkaar krijgt.
Het jaarlijks medisch onderzoek voor de
Atlasleden vindt plaats in de lokalen van
het Textielhuis op woensdag 24 juni 1987,
Geneviève Robberecht vangt die namiddag
de opdagende leden op in de turnzaal,
Dr. Mehuys ontfermt zich nadien over de
medische onderzoeken.

24.05.1987 Deinze, Canteclaerstoet. Atlasser An Verhamme op
de jonge olifant van Circus Malter.

De Stedelijke sporthal is op zaterdag
gereserveerd van 10u15 tot 11u45 en
dinsdagvond van 20u tot 21u30 voor de jazz.
Iedere woensdag, van 17u30 tot 19u, en
zaterdag, van 13u30 tot 15u15, zijn de –15-jarige
Atlasleden (de juffers) in de weer in het
Textielhuis. Op dezelfde dagen en in dezelfde
locatie, respectievelijk van 19u tot 20u30 en
van 15u15 tot 17u. ontvangen de 15-plussers er
hun portie gymnastiek.
Ook tijdens de lange zomervakantie
blijven de turnlessen voor de Atlasturnsters
doorgaan (woensdag van 19u. tot 20u30,
zaterdag van 13u45 tot 15u45). De juffers
Samira Chabchoub, Sabrina Decock, Charlotte
Degryse, Karen Goethals, Silvie Thiriaux en Inge
Verbrugge krijgen de toelating deze specifieke
oefenstonden van hun oudere clubgenotes te
vervoegen.
De “Eurogaliastoet” trok verleden jaar reeds

door de Tieltse straten, vandaag is dit opnieuw
het geval (5 juli 1987). Atlas is wederom van de
partij om deze 29ste Europafeesten te helpen
slagen. Net als bij de vorige editie, figureren
de Atlassers opnieuw in de act van het IJzeren
Gordijn. Met Margot Baekelandt, Gerda Claus,
Hilde Derammelaere, Gerda Desmet, Ingrid
Devos, Rina Driessens, Marleen Heytens, Rita
Langeraert, Annie Sander, Nancy Vanluchene,
Monique Vermandere, Arsène Baekelandt,
Lucien Baekelandt, Gilbert Debie, Chris De
Bruyne, Marc Degroot, Gilbert Geerolf,
Luc Penninck, Jurgen Plettinck, Godfried
Verhamme, Xavier Windels, Ann Verhamme,
Jan Verhamme, Leslie Maertens, Ruth Piers,
Els Wouters, Monika Degroot, Sofie Naert,
Hans Naert, Shirly Wouters, Anthony Wouters,
Caroline Penninck, Sandra Penninck, Chris
Penninck, Nancy Vanderstraeten, Katrien
Declercq, Dorine Casier, Katrien Cornelis,
Charlotte Ghekiere en Gwenda Deschrijver
heeft Atlas een kanjer van een delegatie
in dit stoetgebeuren, elkeen is getooid in
naoorlogse burgerkledij. En er zijn nog meer
Atlassers van de partij, Ange Baekelandt,
Caroline Baekelandt, Veerle Baekelandt,
Sabrina Decock, Els Deproost, Silvia Hoste,
Sandy Vandendriessche, An Wouters, Virginie
Vandesompele, Peter Baekelandt, Frank Billiet
en Filip Raedt bevolken de groep Vietnamese
vluchtelingen. De Eurogaliastoet is opnieuw
een groots opgezet spektakel, de brandende
zon zorgt voor snikhete temperaturen,
toch is die zondagnamiddag de publieke
belangstelling eerder aan de magere kant.
Ter gelegenheid van de nationale
Guldensporenviering doet stoetenbouwer
Frans Vromman beroep op turnkring Atlas voor
medewerking aan “De Stoet van Vlaanderen”.
De 25 Atlassers komen ter plaatse met
personenwagens. Zowel op 11 als op 12 juli 1987
zijn onze leden te Kortrijk in de weer om het
amusement op een middeleeuwse jaarmarkt
uit te beelden. De acrobaten, dansendeen buitelende narren, krachtpatsers, allen
geleverd door turnkring Atlas, geven katoen
en die inspanningen worden steevast beloond
met handgeklap vanwege de duizenden
toeschouwers. ’s Zondags zijn de Atlassers
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tevens te bekijken op de nationale televisie,
vanaf 15u. wordt de “Guldensporenstoet”
immers rechtstreeks uitgezonden door de
B.R.T.
De boog moet niet altijd gespannen
staan, dat is het devies van bestuurslid Hilde
Derammelaere. Om die reden nodigt ze de
Atlasbestuursleden uit voor een lekkere
barbecue (juni 1987). Niet iedereen kan ingaan
op deze invitatie. Arsène Baekelandt, Caroline
Baekelandt, Lucien Baekelandt, Herlinda
Casteleyn, Chris De Bruyne, Marc Naert en
Geneviève Robberecht kunnen dat wel en
samen met hun respectievelijke partners
beleven ze een prettige avond ten huize van
Hilde en echtgenoot Godfried Verhamme.

06-1987. Caroline Baekelandt omringd door haar beloftevolle
keurploeg: Ruth Piers, Ilse Hoste, Caroline, Jelske Vandormael
en An Verhamme. Rechtstaand: Ynske Vandormael.

Traditiegetrouw richt Atlas een fietsuitstap
in tijdens de zomervakantie. Bestuurslid Marc
Naert stippelde opnieuw de fietstocht uit,
de eindbestemming wordt het “provinciaal
domein ’t Veld” te Ardooie (22 augustus
1987). Het voorziene parcours loopt via
landelijke wegen en is goed voor zo’n 39
km. Om 9u30 wordt er verzameld aan het
Textielhuis, het regent onophoudelijk en
de weersvoorspellingen zijn allesbehalve
rooskleurig voor die zaterdag. De fietstocht
wordt afgelast.
Het turnseizoen is zoëven gestart (22
augustus 1987). Wegens een tekort aan
trainers organiseert hoofdleider Arsène
Baekelandt
een
coördinatievergadering
(31 augustus 1987) waarop, uiteraard, alle
lesgevers zijn uitgenodigd. De problemen
situeren zich binnen diverse afdelingen.
Sabine De Vriendt, naast turnster ook
trainster van de afdeling meisjes, stelt een
einde aan deze beide activiteiten, Sabine is
afgestudeerd en kan zich om beroepsredenen
niet meer vrijmaken voor turnkring Atlas.
Ook Veerle Baekelandt kan ’s woendags geen
bijstand meer verlenen. Margot Baekelandt
kan diezelfde dag de kleuters niet meer
opvangen (beroepsredenen), bestuurslid
Hilde Derammelaere is bereid die taak om
de veertien dagen over te nemen, maar wat
met de oefenstonden gedurende de andere
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11 en 12.07.1987 Kortrijk: Enkele v.d. narren’van dienst’ in de
Guldensporenstoet. An Wouters, Margot Baekelandt, Jimmy
Soetaert, Lucien Baekelandt, Virginie Vandesompele, Nele
Vergote, Inge Verbrugge en Ruth Piers.

11 en 12.07.1987 Kortrijk: Atlasnarren in de
Guldensporenstoet. Arsène Baekelandt (l) regisseert het
optreden.

weken? Arsène, wekelijks zelf gedurende 14
uur in de weer als trainer, hoopt dat diverse
lesgevers een extra inspanning zullen leveren
en dit om de groei en bloei van turnkring
Atlas te kunnen bestendigen. De afdeling
juffers, toch een erg omvangrijke afdeling,
wordt geleid door Arsène Baekelandt, Margot
Baekelandt, Samira Chabchoub en Christine
Maton.
Voor Arsène Baekelandt zijn de problemen
helemaal niet van de baan, zijn jazz-danceafdeling krijgt immers te kampen met
afhakende leden. Om dit tegen gaan, en
zeker om de toestand te kunnen evalueren,
richt hij bij de start van het seizoen 19871988 een schriftelijke oproep naar zowel de
huidige- als de oud-leden van deze afdeling.
De toestand binnen de afd. turnsters is
eveneens alarmerend, Arsène kruipt nog maar
eens in de pen om de turnsters, die er het
bijltje bij neerlegden, te overhalen opnieuw
regelmatig op de trainingen te verschijnen.
De bestuursploeg is samengesteld uit Arsène
Baekelandt, Lucien Baekelandt, Herlinda
Casteleyn, Gilbert Debie, Chris Debruyne, Hilde
Derammelaere, Marc Naert en Geneviève
Robberecht. In de bestuursvergadering van 7
september 1987 wordt besloten Hugo Martens
aan te zoeken opnieuw het secretariaat
waar te nemen. Hugo antwoordt positief en
neemt, na één jaar onderbreking, de draad als
Atlassecretaris terug op.
Atlas opereert met grote getalsterkte
(55 deelnemers) in de “Breughelstoet” (13
september 1987). Naast buitelende narren,
levert Atlas voorname dames en heren, boeren
en boerinnen en kinderen die “haasje-over”
springen. Het voltallig gezelschap vertrekt
om 13u15 met de lijnbus naar Wingene. Arsène
Baekelandt zette de volledige act op papier,
wegens een uitstap naar (een zonovergoten)
Zuid-Engeland, kan hij er vandaag niet bij
zijn. In Wingene is het eerst nog gewoon
somber weer, nadien teisteren fikse
regenbuien onophoudelijk de Breughelstoet.
De deelnemers hebben moeite om zich na
afloop van dit evenement, te ontdoen van hun
druipnatte figurantenkledij. Ook de feestelijke

13.09.1987 Breugelstoet Wingene: de Atlasafvaardiging met
edelvrouwen en –mannen, boeren, boerinnen en narren.
Staand v.l.n.r. Patrick Wouters, Solange Plettinck, Godfried
Verhamme, Hilde Derammelare, Gilbert Geerolf, Georges Piers,
Ingrid Devos, Annie Sander, Lucien Baekelandt, Geneviève
Robberecht, Gilbert Debie, Christine Verschuere en Dina
Vancompernolle. Bij de narren o.a. Inge Verbrugge, Samira
Chabchoub, Marc Degroot en Sylvie Verhamme.

13.09.1987 Breugelstoet Wingene: Nog meer buitelende
Atlasnarren.Vooraan An Verhamme, Ilse Hoste, Ruth Piers en
Jelske Vandormael, op de 2de rij Silvie Thiriaux, Nathalie Hoste,
Vicky Maertens en Nancy Vanluchene. Staand Christine Matton,
Els Deproost, Ann De Vriendt, Xavier Windels en Sylvia Hoste.

Breughelmaaltijd, waarop de deelnemers
na afloop van de stoet normaliter vergast
worden, valt door het barslechte weer zowel
letterlijk als figuurlijk in het water.
Teneinde een betere doorstroming van
leerlingen van het 5de en 6de leerjaar naar
de sportclubs te bewerkstelligen organiseert
de Tieltse Stedelijke sportdienst de
“sportacademie”. Tieltse sportverenigingen
verlenen ook hun medewerking. Van 22
september 1987 tot de krokusvakantie worden
er initiatielessen gegeven. Op dinsdag, steeds
van 16u30 tot 18u30 in de Stedelijke sporthal, is
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Arsène Baekelandt daar gedurende meerdere
weken in de weer met gymnastiekonderricht.
Iedere Tieltse vereniging, aangesloten bij
de jeugd-, cultuur- of sportraad, krijgt de
mogelijkheid zich voor te stellen aan het
publiek tijdens een infobeurs, deze wordt
gehouden in de Europahal te Tielt (26 en 27
september ‘87). Van Judith Van Hoe, Tieltse
sportfunctionaris, krijgt ook Atlas de vraag
aan deze activiteit deel te nemen. Uiteindelijk
presenteren 56 Tieltse verenigingen zich aan
de bevolking, turnkring Atlas is er één van.
In de late namiddag van zaterdag 26
september verzorgen 7 keurturnsters er een
zeer gesmaakte demonstratie. Naast een
grondoefening worden ook moeilijke standjes
op de evenwichtsbalk geshowd. Caroline
Baekelandt, Arsène Baekelandt en Marc
Naert bevolken ’s zondags de infostand in de
Europahal. Folders liggen er ter beschikking
van de bezoekers, uiteraard kan men bij het
Atlastrio eveneens terecht voor het verkrijgen
van de meest uiteenlopende informatie
m.b.t. onze Tieltse gymnastiekvereniging.
Videobeelden omtrent de kring geven het
geheel nog een extra dimensie.
Het lidgeld voor een volledig turnseizoen
bedraagt 600 frank (met een maximum van
1.500 frank/gezin) De nieuwe leden, welke
aansluiten in de periode september-oktobernovember-december
betalen
eveneens
600 frank. (verzekering en bondsbijdrage
inbegrepen). De kost voor het lidmaatschap
beloopt nog 420 frank voor aansluitingen
in januari, daarna wordt het bedrag iedere
maand gereduceerd met 55 frank. De betaling
van het lidgeld kan geschieden middels een
overschrijvingsformulier, de leden kunnen ook
cash betalen tijdens de zitdag van zaterdag
10 oktober ’87. Zowél tijdens de voor- als de
namiddag kunnen de leden terecht in het
bovenzaaltje van het Textielhuis om het lidgeld
aan een bestuurslid te overhandigen.
Binnen de turnfederatie wordt sinds
geruime tijd hard gewerkt om de kwaliteit van
het keurturnen op te voeren. De “commissie
Artistieke Gymnastiek” spoort de clubs aan
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met opgelegde programma’s jong talent
op te sporen en vervolgens de jongeren
sport-technisch en medisch-verantwoord op
te leiden. De “nationale testendag” heeft
plaats te Boom (8 november 1987), in een
profielwedstrijd worden de gymnastische
kwaliteiten van de deelnemers gemeten.
De Atlassers Ruth Piers (88,50 %), Jelske
Vandormael (84,50 %) en Ilse Hoste (76,50
%) slagen in het ‘niveau 3’ van deze toets en
dat is alvast een succes! Naast dit drietal
heeft trainster Caroline Baekelandt ook
Patricia Biebuyck en An Verhamme onder
haar hoede, gezien beide jonge gymnastes
de voorgeschreven maximumleeftijd voor
deelname aan deze testen reeds overschreden
hebben, kunnen ze hier in Boom niet
aantreden.
Naar aanleiding van een Sinterklaasfeest,
ingericht door het feestcomité van de Tieltse
Europawijk, geeft turnkring een geslaagde
demonstratie weg in de school “De Heilige
Familie” (28 november 1987).
De “Interclubwedstrijd” te Torhout (20
december 1987) brengt heel wat (Atlas)volk op
de been. Niet minder dan 27 deelnemers worden
vanuit Tielt met personenwagens ter plaatse
gebracht. Om uiteenlopende redenen kunnen
meerdere lesgevers hun Atlasgymnasten niet
begeleiden tijdens de wedstrijden. Algemeen
leider Arsène Baekelandt staat voor de
quasi onmogelijke taak vier ploegen door
deze wedstrijd te loodsen. Personen die het
rekenbureel dienen te bemannen komen
niet opdagen, om het goed functioneren
van het rekenbureel te waarborgen schakelt
Arsène zijn bestuursleden Herlinda Casteleyn
en Hilde Derammelaere in, ook Herlinda’s
echtgenoot Michel Chabchoub maakt zich zeer
verdienstelijk in het rekenbureel. Onze ploeg
knapen steekt met kop en schouders boven
de (enige) tegenstanders van Torhout uit. Bij
iedere proef slagen ze er in de voorsprong
stelselmatig te vergroten en steken na de
doortocht aan lange mat, paardsprong,
barre en laag rek uiteindelijk een glansrijke
overwinning op zak. De afdeling juffers, hier
aantredend met twee ploegen, levert eveneens

uitstekend werk. Vooral aan de barre wordt
flink gepresteerd. Enkel aan de balk vallen
de Tieltse juffers wat uit de toon. De AtlasA-ploeg sleept de overwinning in de wacht
(133,33 punten), onze B-ploeg is goed voor een
eervolle derde plaats (90,99 punten). Voor de
afdeling turnsters betekent het recent ontslag
van Claudia Duthoit, Sabine De Vriendt en Heidi
Vanthournout een enorm verlies. Vandaag
kan Veerle Baekelandt zich niet vrijmaken
(studies) en Margot Baekelandt, toch één
van de sterke pionnen binnen deze afdeling,
moet wegens gezondheidsredenen afhaken.
Tot overmaat van ramp dienen, ingevolge
opgelopen kwetsuren, ook Christine Matton
en Sabine Rothier forfait te geven. Het vervolg
laat zich raden, een erg verzwakt Atlas moet
het opnemen tegen de sterke concurrentie uit
Izegem en Gistel. Atlas start niet zo erg fraai
aan de balk, de talrijke afstapjes zorgen voor
een achterstand van drie punten op “Rode
Ster Izegem”, ook de gymnastes van Gistel
moet Atlas laten voorgaan. Atlas herpakt zich
prompt aan de andere toestellen, vooral aan
de barre slagen de Tieltse turnsters er in een
flink deel van de opgelopen achterstand goed
te maken. Uiteindelijk leggen de Atlasgirls
beslag op zilver, aan de eindmeet houdt
Izegem nog een voorsprong van nauwelijks
0,80 punten over. Vooral Atlassser Sandy
Vandendriessche schittert in Torhout, van alle
aanwezige turnsters scoort ze het hoogst op
drie van de vier toestellen. “Germinal Gistel”
eindigt derde.
Voor, tijdens en na het ACOD-bal is Atlas
nadrukkelijk van de partij (25 december
1987). Het klaarzetten en versieren van de
zaal, bestellen van drank, koffie, broodjes,
de kelnerstaken, het bedienen van de
tapinstallatie, het opruimen van de zaal: alles
wordt beredderd door de Atlasbestuursleden.
Die geleverde inspanningen zijn niet
tevergeefs: er vloeit ruim 8.000 frank naar de
kringkas van turnkring Atlas.
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DEEL X: 1988
Recent
opteerde
het
Atlasbestuur
advertenties van plaatselijke zelfstandigen
en bedrijven in Kontakt op te nemen. De
bestuursleden wordt opgedragen een aantal
van hen te bezoeken met de vraag of zij
bereid zijn te adverteren in het ledenblad van
turnkring Atlas. Adverteren op een volledige
pagina kost 4.000 frank, een halve pagina kost
2.000 frank, een vierde bladzijde kost 1.000
frank en een achtste pagina 500 frank. De buit
is groot: er wordt voor niet minder dan 15.000
frank publiciteit bij elkaar gehaald. Secretaris
Hugo Martens ontwerpt de advertenties, daar
komt een pak typ-, knip- en plakwerk bij te pas.
Spaarbank Codep, Copycenter ’t Schrijverke,
Ateliers Del Lago, Bierhandel Van Renterghem,
Kredietbank, Socialistische Mutualiteiten,
Schilderwerken Biebuyck Etienne, Huis De
Bruyne, Schoenhandel Thiriaux-Martens,
Mevr. Angèle Claerhout & Jeanine, De Stalen
Greep, Brood- en banketbakkerij M. Neirinck,
Schoenen Inge, Bandencentrale Mortier, Uni
Decor, Tearoom ’t Molenhof, Zomerhuisjes
De
Zon,
Gemeentekrediet,
Schoenen
Blyaert, Warenhuis Unic, Garage Verhelst,
Kapsalon Christine, Garage Le Couter, BlitzShop, Tearoom Crommenwal, Transport
D’Hondt en Rouwdienst D’Hondt zijn de
eerste publiciteitsadvertenties die in Kontakt
verschijnen (editie januari 1988, gedrukt op
130 exemplaren).
Op 16 januari 1988 is de turnzaal van het
Textielhuis het decor van het nieuwjaarsfeest.
’s Namiddags staat de “Hutseklutsshow” van
kinderanimator “Klutske” op het programma.
In het tweede gedeelte van de namiddag wordt
opnieuw een mini-playbackwedstrijd op het
publiek losgelaten. Sabrina Decock en Sylvie
Verhalle winnen deze competitie met “Paradise
by the Dashboard Light” van rockzanger Meat
Loaf. An Verhamme brengt “Een beetje vrede”
van Nicole en doet dat dermate goed dat ze
de tweede plaats behaalt. Met “Where is the
Party” van Madonna eindigt Leslie Maertens
derde. Deze turnsters ontvangen allen een
geldprijs, de overige deelnemers ontvangen
elk een leuk aandenken. De beoordeling van de
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optredens lag in handen van Franky Martens
en Koen Borms, gekend als de “Angelica’s”,
de nonnetjes uit de T.V.-show “Pak de Poen”.
Klutske zet ook de bestuursleden aan een
optreden ten beste te geven; voorzitter
Lucien Baekelandt (in Tirolerbroek, met pet
& reuzegrote bril), algemeen leider Arsène
Baekelandt en materiaal-meester Marc Naert
brengen de uitsmijter “Hé kopje koffie” en
begeleiden zichzelf op hypermoderne imitatie
gitaren. De kerstboompluk luidt het einde
van het nieuwjaarsfeest in, alle aanwezige
leden worden met een geschenk bedacht. Om
erbij te zijn betaalden de 168 toeschouwers
70 frank, naast de animatie ontvingen zij een
verfrissing en een nieuwjaarsgeschenk in ruil.
Op de komende “bondsfeesten” (14 en 15
mei 1988) dienen alle afdelingen dezelfde
“algemene
bondsreeks”
te
brengen.
Op zaterdag 16 januari 1988 blaast Atlas
verzamelen in de Tieltse sporthal met het doel
deze reeks gezamenlijk aan te leren.
Traditioneel
werden
de
“Gouwkampioenschappen Artistieke Gymnastiek”
georganiseerd door “Rode Ster Izegem”,
nu “Germinal Torhout” eveneens over een
olympische vloer (12 x 12 meter) beschikt, kan
deze wedstrijd voor keurturnsters de eerste
keer in Torhout plaatsgrijpen (24 januari
1988). Voor Ilse Hoste, Ruth Piers en Jelske
Vandormael is het hun eerste optreden in
dergelijk gezelschap. In Torhout zijn deze
Atlassers vergezeld van Patricia Biebuyck
en dat kwartet gaat aan de slag in de catg.
niveau 3. Ilse en Jelske vergeten een deel van
hun grondoefening te turnen, Ruth voert een
verkeerde sprong uit: plankenkoorts is de
oorzaak! Spijtig uiteraard want aan de overige
toestellen verloopt alles naar wens. Patricia
Biebuyck turnt een pracht van een wedstrijd bij
elkaar en haalt een verdiende tweede plaats.
An Verhamme, net 12 jaar geworden, krijgt
het als kersverse juniore hard te verduren maar
zet niettemin haar beste beentje voor. Vooral
aan de sprong bewijst An uit het goede hout
gesneden te zijn. Bij de senioren treden An
De Vriendt en Vicky Maertens nog maar eens

in het strijdperk. Het duo Atlassers moet in
Els Terrijn en Barbera Krekelberg (beiden “De
Rode Ster Izegem”) evenwel hun meerdere
erkennen. Na grond, balk en barre komt de
sprong als laatst aan de beurt. An de Vriendt
loopt bij de opwarming aan dit toestel een
armkwetsuur op, voor haar komt er aldus een
abrupt einde aan het wedstrijdgebeuren. Vicky
haalt nog keihard uit aan de sprong maar moet
zich tevreden stellen met brons. In de open
tweede categorie gooit Atlas Nathalie Hoste
in de strijd. Ook Nathalie betwist voor het
eerst een individuele wedstrijd. Eerst houdt
Nathalie nog gelijke tred met haar opponenten
maar dient uiteindelijk met miniem verschil de
duimen leggen voor drie Izegemse turnsters.
In de raadszaal van het Tieltse stadhuis
start om 10u30 de “kampioenenhulde” (6
februari 1988), uiteraard verschijnt er daar
weer een resem Atlassers op het appel!
De bestuursleden Lucien Baekelandt, Hilde
Derammelaere, Marc Naert en Geneviève
Robberecht assisteren de Atlaskampioenen.
N.a.v. de komende “Bondsfeesten”
in Antwerpen (mei 1988) worden de
opgelegde turnreeksen gedemonstreerd
in Gent (6 februari 1988). Benieuwd naar
de samenstelling van die reeksen, trekken
Arsène Baekelandt, Lucien Baekelandt,
Margot Baekelandt en Marc Naert naar de
Oostvlaamse hoofdstad. Zij zijn vergezeld van
een 12-tal Atlasleden.
In het Rijkssportcentrum te Herentals
troepen ’s lands beste turnsters van de S.T.B.
samen (14 februari 1988). Ook de Atlassers
Ruth Piers, Jelske Vandormael (niveau 3),
Patricia Biebuyck, An Verhamme (juniores),
Ann De Vriendt en Vicky Maertens (seniores)
werden voor deze bondskampioenschappen
geselecteerd. De keurturnsters van turnkring
Atlas zijn gehuld in de (splinternieuwe) blauwgroene trainingspakken, vergezeld van een
tiental supporters vertrekken ze om 10 u.
naar de titelstrijd. De voorbije maanden heeft
Caroline Baekelandt de trainingen stelselmatig
opgedreven, ter plaatse volgt ze de prestaties
van de leden van de keurgroep op de voet.

In Herentals is ook Margot Baekelandt een
bezige bij, Margot zetelt in de jury en zit aldus
op de eerste rij om de prestaties van An, Ann,
Patricia, Ruth, Vicky en Jelske te volgen en te
beoordelen.
De wedstrijden verlopen erg vlot in Herentals.
Ruth geeft een prachtige vloeroefening ten
beste en ook op de vloer, aan de barre en
op de balk vergaart ze een flink pak punten.
Jelske is eveneens in goede doen, met o.a.
haar sublieme “overslag” en de gezwind
geturnde balkoefening weet ook zij de jury
te imponeren. An Verhamme laat zich vooral
tijdens de barre- en vloeroefening gelden,
haar twee sprongen aan het paard lopen
echter faliekant af. Patricia demonstreert vol
overgave haar jeugdig talent en weet vooral
op de balk en aan de barre de aanwezigen te
bekoren. Zowél An als Vicky leveren mooi werk
tijdens de vloeroefening, in de diagonalen gaan
ze voluit met series flic-flac’s. Aan het paard
leveren beide Atlassers correcte sprongen af
en ook op de balk verloopt het voor Ann en
Vicky naar wens tot de afsprong roet in eten
komt gooien. An en Vicky komen helemaal niet
naar beneden zoals het moet en dat wreekt
zich natuurlijk bij de puntentoekenning.
Samengevat: op de toestellen sprong en
balk kunnen de Atlassers wedijveren met de
concurrentie, de gemaakte progressie aan de
barre is enorm. De grond-oefeningen kunnen
nog een pak beter, het feit dat Atlas niet over
een olympische turnvloer beschikt is daar
uiteraard niet vreemd aan. Ruth Piers haalt
brons tijdens deze nationale ontmoeting,
seniore Vicky Maertens legt beslag op de
vierde plaats en weet zich te selecteren voor
de nationale kampioenschappen per toestel
(sprong). De in Herentals behaalde resultaten
stemmen trainster Caroline tevreden.
De
“Provinciale
Gouwbekerwedstrijd
Artistieke Gymnastiek” wordt betwist
te Izegem (6 maart 1988). Enkel Izegem,
Torhout en Tielt hebben een afvaardiging in
de ISO-zaal. Ann De Vriendt, Ilse Hoste, Vicky
Maertens, Ruth Piers, Jelske Vandormael en
An Verhamme bevolken de Atlasploeg, een
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erg jonge ploeg want de leeftijd van An, Ilse,
Jelske en Ruth situeert zich tussen 8 en 12
jaar. Atlas levert puike prestaties af (126,91
punten), maar dient toch “Germinal Torhout”
(138,40 punten) en overwinnaar “De Rode
Ster Izegem” (142,16) te laten voorgaan.
Ook een cursus kamprechter afdelingsturnen
laat Atlas niet aan zich voorbijgaan. Zonder
juryleden geen wedstrijden, is het devies en
teneinde zich in deze materie te bekwamen
reizen Arsène Baekelandt, Lucien Baekelandt,
Gilbert Debie, Gilbert Geerolf, Hugo Martens
en Marc Naert af naar Boom (20 maart 1988).
Turnkring Atlas is de organisator van
het “Provinciaal Kampioenschap Minitrampolinespringen” te Tielt (27 maart
1988). In het ploegenklassement leggen de
Atlasjuffers beslag op de 1ste en 3de plaats.
De Atlasturnsters eindigen primus, hun
mannelijke collega’s kunnen met hun 3de
plaats in de einduitslag, na Torhout en Gistel,
eveneens op het podium.
In het individuele klassement prijken
nogal wat Atlassers in de voorste gelederen.
Ann De Vriendt wordt kampioene bij de
senioren, de derde plaats is weggelegd
voor Vicky Maertens. Ruth Piers springt
zich naar de 2de plaats bij de junioren, zij
gaat haar Atlasteamgenotes Nathalie Hoste
(3de) en Sofie Naert (5de) vooraf. De vele
toeschouwers zien hoe Atlasser Hans Naert in
de Tieltse sporthal brons haalt bij de junioren,
senior Mario Mortier (Germinal Torhout) haalt
op spectaculaire wijze (3-voudige salto) zijn
Westvlaamse kampioenentitel binnen.

met het opkuiswerk (11 april 1988). Na de
omkleedruimte krijgt ook het plafond en het
ijzeren dakgebinte een flinke beurt. Dankzij de
hoge stelling kunnen ook de wanden volledig
van magnesiumpoeder worden ontdaan, het
witte stof valt met pakken naar beneden.
Medewerker Marc Degroot viert die maandag
zijn verjaardag en ziet een flinke hoeveelheid
sneeuw naar beneden dwarrelen. De bekers
en trofeeënkast krijgen eveneens aandacht
van de kuisploeg, ook alle gymtoestellen
worden afgewassen. Omstreeks 17u. ademt
de turnzaal opnieuw frisheid uit, in plaats van
te turnen, maken de huismoeders-gymfitters
’s avonds de klus af. Herlinda Casteleyn,
Christine Claerhout, Marc Degroot, Hilde
Derammelaere, Gerda Desmet, Ingrid Devos,
Marleen Heytens, Marc Naert, Ingrid Paret,
Solange Plettinck, Greta Van Keirsbulck, Yvette
Van Lievendael, Godfried Verhamme en Xavier
Windels zijn de verantwoordelijken voor het
geleverde werk.

23.04.1988 Gistel. “30 jaar Germinal Gistel”. Atlasjuffers turnen
synchroon.

In de “Keurturnersontmoeting IzegemEngelse afvaardiging-Tielt” te Izegem (10 april
1988) heeft Atlas slechts één afgevaardigde:
Ann De Vriendt. Die verkoopt haar huid zeer
duur in dit hoog gezelschap, turnt een kei
van een wedstrijd en mag uiteindelijk een 3de
plaats op haar palmares bijschrijven.
Bestuurslid Marc Naert neemt het initiatief
om de turnzaal van het Textielhuis een
grondige kuisbeurt te geven. Een zestal
vrijwilligers beginnen reeds om 8 uur
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23.04.1988 Gistel. “30 jaar Germinal Gistel”. De Atlasturnsters
demonstreren hun bondsreeks.

“Germinal Gistel” viert z’n 30ste verjaardag
(23 april 1988). Turnkring Atlas verzorgt ’s
avonds enkele gastoptredens. Tijdens de
turnshow geven de juffers demonstraties
synchroonturnen aan de ongelijke barre, de
turnsters brengen er hun bondsreeks met de
kleurrijke regenschermen.

24.04.1988 Izegem, tumbling. Atlas met Vicky Maertens,
Nathalie Hoste, Els Deproost, Xavier Windels en Jurgen
Plettinck.

24.04.1988 Izegem, tumbling. Els Deproost, Xavier Windels,
Nathalie Hoste en Ann De Vriendt wachten hun beurt af.

24.04.1988 Izegem, tumbling. Geen spoor van stress te
bespeuren bij Ruth Piers en Jelske Vandormael.

01.05.1988 Tielt, 1 Meifeestelijkheden. Achteraan Chris De
Bruyne en Jeroen Voet, vooraan Marc Degroot en Marc Naert.
Zij zijn de drijvende kracht achter de Atlas-go-cart.

In een wedstrijd “tumbling” te Izegem
komt Atlas met 26 deelnemers aan de start
(24 april 1988). Die namiddag behalen ze er de
volgende resultaten: Junioren B 2de, Senioren
B 2de, Junioren C 2de, 3de en 4de, Senioren C’
1ste en 2de.
De “Tieltse vredesbeweging” organiseert
een stoet met het Vredespark als bestemming
(30 april 1988). Om 13u30 wordt er verzameld
aan de turnzaal van het Textielhuis. Bij
aankomst aan het Vredespark brengt de afd.
juffers hun “bondsreeks” met de linten. Alle
andere aanwezige Atlassers demonstreren
de “algemene bondsreeks” als voorbereiding
voor de bondswedstrijden waarin ze binnen 14
dagen zullen aantreden.
Lucien Baekelandt, Chris De Bruyne en
Hilde Derammelaere zijn de bestuursleden
die Atlas vertegenwoordigen in de ‘meiavondquiz’ die wordt gehouden in de
turnzaal van het Textielhuis n.a.v. van de 1
mei-festiviteiten (30 april 1988). De Tieltse
1-meistoet staat uiteraard ook op het menu en
daarin stappen een 55-tal Atlassers op achter
het Atlasvaandel. ’s Namiddags organiseert
de plaatselijke Socialistische Partij een
heuse strandwagenrace in de Ieperstraat.
Chris De Bruyne (bestuurslid), Marc Naert
(bestuurslid-trainer-turner), Marc Degroot
(turner-medewerker) en Jeroen Voet (turner)
bemannen de Atlas-go-cart en trappen zich
na enkele slopende wedstrijden zowaar
naar de overwinning! Die 1ste prijs maakt de
Atlasclubkas meteen 2.500 frank rijker…
De afname van turnproeven brengt de
kandidaten “sportman- en sportvrouw en
sportgroep van het jaar” naar de turnzaal
van het Textielhuis (7 mei 1988). Arsène
Baekelandt dacht nieuwe turnproeven uit.
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1988 Smaakmakers Virginie Vandesompele, Silvie Verhamme,
Nancy Verstraeten en ……?.........

1988 Smaakmakers. Vooraan Silvie Verhalle en Ynske
Vandormael, achteraan Lesley Maertens en Angelique
Braekevelt.

1988 Smaakmakers Silvie Thiriaux, Karen Goethals, vooraan
Sofie Naert en An Verhamme.
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1988 Smaakmakers Meisjes in blauwe maillot. Vooraan Jelske
Vandormael en Ruth Piers, achteraan Patricia Biebuyck en Ilse
Hoste.

1988 Smaakmakers Samira Chabchoub, Sabine Rothier, vooraan
Nancy Vanluchene en Els Deproost.

1988 Smaakmakers Sandie Vandendriessche, Ann De Vriendt,
vooraan Nathalie Hoste en Vicky Maertens.

Lucien Baekelandt, Gilbert Debie, Herlinda
Casteleyn zijn ’s voormiddags ter plaatse om
het gebeuren in goede banen te leiden, ’s
namiddags worden ze afgelost door Hilde
Derammelaere, Hugo Martens en Marc Naert.

“Arbeidersolympiade” opnieuw in België
plaats (van 7 t/m 15 mei 1988). Op zondag
8 mei zijn in het Beerschotstadion reeds 8
Atlassers present voor het bijwonen van
de repetities (zonder de gymnasten, wél
met de verantwoordelijken van de gouwen
en kringen). Het openingsfeest van deze
olympiade wordt gehouden op de markt
te Mechelen. Op 12 en 13 mei vinden in de
sporthal De Nekker te Mechelen de “C.S.I.T.kampioenschappen” plaats. De ploegen uit
Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk,
Zwitserland en België zorgen voor een boeiend
wedstrijdvertoon. De Atlasdelegatie verveelt
zich geen minuut en geniet met volle teugen
van het geboden spektakel! De olympiade
omvat tevens de 4-jaarlijkse bondsfeesten
waarop turnkring Atlas uiteraard present
tekent (14 en 15 mei). Met 2 autocars
vertrekken ’s zaterdags om 8u30 meer dan 100
Atlassers richting Antwerpen. Elke deelnemer
beschikt over een feestkaart, deze kostte 150
frank en geeft toelating tot deelname aan

Een algemene repetitie van het massafeest
tijdens de nakende bondsfeesten brengt
opnieuw flink wat Atlassers op de been (8
mei 1988). Reeds om 10u. verzamelen de
gouwverantwoordelijken, om 13u. zijn de
verantwoordelijken voor de respectievelijke
afdelingen ter plaatse. Voor Atlas tekenen
Marc Naert (afd. turners), Margot Baekelandt
en Solange Plettinck (afd. turnsters), Arsène
Baekelandt (jazz-dance), Lucien Baekelandt
(afd. knapen), Caroline Baekelandt (afd.
juffers), Gilbert Geerolf en Hugo Martens (afd.
kleine meisjes) en Hilde Derammelaere (afd.
huismoeders-gym-fit) present.
Na Frankfurt (1925), Wenen (1931)
en Antwerpen (1937) heeft de 4de
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de afdelingswedstrijden, de optocht en het
sluitingsfeest. De deelnemers betalen tevens
een aandeel in de vervoerskosten; 75 euro
’s zaterdags en een identiek bedrag voor de
zondagtrip. De afdelingswedstrijden worden
betwist in diverse sporthallen in Hoboken
(Sportschuur), Wilrijk (sporthal van de
U.I.A.), Berchem (Alpheusdal) en Antwerpenstad (3 sporthallen van de P.I.V.A.), onder
politiebegeleiding worden de deelnemers met
de bus naar de diverse locaties overgebracht
(14 mei ‘88). Uiteraard dient er regelmatig naar
een andere sporthal te worden verhuisd, ook
dan worden de gymnasten ter bestemming
gebracht met de bus. Hoofdleider Arsène
Baekelandt, die ettelijke keren van locatie
dient te veranderen om Atlasploegen te leiden,
wordt telkens ter plaatse gebracht met een
personenwagen. Het moet allemaal vlug gaan,
het duo Bart Dooms (aan het stuur) - Godfried
Verhamme (kaartlezer-co-piloot) stuurt die
wagen in snelle vaart door het Antwerpse
stadscentrum met slechts één doel: Arsène
steeds tijdig ter bestemming krijgen.
Atlas treedt met al z’n afdelingen aan,
allen demonstreren ze hun kennis van de
“algemene bondsreeks”. De respectievelijke
afdelingen brengen uiteraard ook de hun
opgedragen oefeningen. De meisjes showen
de “bondsreeks met het gele doek”, turnen
met z’n drieën synchroon aan het laag rek
en leveren diverse sprongen over de bok.
De juffers (met Amelie, Angelique, Anja, An,
Ann, Caroline, Charlotte, Daisy, Elsy, Geertrui,
Goedele, Gwenda, Karen, Kathleen, Katja,
Katrien, Leslie, Nancy, Nathalie, Ruth, Sabrina,
Saskia, 2 Silvie’s, Virginie en Ynske) brengen
de “bondsreeks met de linten”, turnen
vervolgens synchroon aan de barre (per
drie) en brengen en hele rist paardsprongen.
De turnsters (met Margot Baekelandt, Els
Deproost, Ann De Vriendt, Vicky Maertens,
Christine Matton, Solange Plettinck, Sabine
Rothier, Sandy Vandendriessche, Petra Vande
Velde, Nancy Vanluchene) demonstreren
de “bondsreeks met de gekleurde
regenschermen”, leveren synchroonwerk
op de balk (met drie) en brengen eveneens
diverse paardsprongen. Op hun menu staan
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15.05.1988 Antwerpen, Bondsfeest. Turnkring Atlas marcheert
voorbij het hoofdpodium.

15.05.1988 Antwerpen. Turnersdéfilé. Algemeen leider Arsène
Baekelandt, secretaris Hugo Martens (met Atlasvaandel)
en voorzitter Lucien Baekelandt nemen de marcherende
Atlasgroep op sleeptouw.

15.05.1988 Antwerpen. Na afloop van het ‘slotfeest’ wordt
hoofdleider Arsène Baekelandt gehuldigd door z’n gymnasten.

eveneens paardsprongen. De turners (met
Arsène Baekelandt, Peter Baekelandt, Marc
Degroot, Gilbert Geerolf, Marc Naert, Jurgen
Plettinck, Godfried Verhamme en Xavier
Windels) hebben eveneens een flinke brok aan
de hen toevertrouwde bondsreeks (zonder
tuig) en leveren daarnaast synchroonwerk aan
de barre en sprongen over het paard. In de
bijwedstrijden wordt aangetreden door onze
juffers en knapen (mini-trampolinespringen),
de Atlasjazzploeg laat zich eveneens gelden
in Antwerpen, inzake moeilijkheidsgraad
moet hun dans in geen geval onderdoen
voor de concurrentie. De drie vrouwelijke
teams (meisjes, juffers en turnsters) turnen
tevens lange-mat. In Antwerpen zijn er die
dag duizenden gymnasten actief, mede door
het vele verhuizen naar andere sporthallen
wordt het voor de aanwezige leiding een
wel zeer hectische dag. De meisjes en juffers
van turnkring Atlas kunnen hun lange-matwedstrijd pas afronden om 19u10. Pas dan
kan de erg op de proef gestelde hoofdleider
Arsène, sinds ’s ochtends onafgebroken in de
weer, een frisdrank door het keelgat gieten.
Zondagochtend wordt om 8 uur verzameld
aan het Textielhuis (15 mei 1988), met twee
bussen gaat het een kwartiertje later opnieuw
richting Antwerpen, het turnersdefilé
doorheen het stadscentrum en het slotfeest
in het Beerschotstadion staan vandaag
geprogrammeerd. In de brede lanen langs het
stadspark wordt de optocht gevormd, om 10u.
zet de kop van de lange stoet zich in beweging,
gedurende een tweetal uren trekken
duizenden deelnemers door het Antwerps
stadscentrum. Aan het overweldigend defilé
van wapperende kringvaandels, daverende
drumbands en vooral het ontelbaar aantal
marcherende gymnasten, lijkt maar geen einde
te komen. Gilbert Geerolf draagt de vlag van
de W.V.S.T. Atlas maakt een zeer opvallende
beurt in dit machtig geheel: met hun blauwe
trainings en wit geblancoteerde turnpantoffels
stappen de bijna honderd Atlassers (in 23 rijen
van vier) als een indrukwekkend blauw blok
achter het kringvaandel dat, niet zonder enige
fierheid, wordt gedragen door secretaris Hugo
Martens. Voorzitter Lucien Baekelandt en

algemeen leider Arsène Baekelandt nemen de
imposante groep op sleeptouw. Zij glunderen
en dat is niet onterecht: de Atlas-groep levert
hier een prachtig en uiterst gedisciplineerd
optreden!
De plaatselijke politiediensten leiden het
geheel in goede banen, even later fungeren
de ordehandhavers als onheilsbode. Het
is nog geen 11 uur als twee leden van de
bereden politie hun zware motoren tot bij de
marcherende turnkring Atlas manoeuvreren,
ze zijn op zoek naar Gilbert Debie. Ons
bestuurslid Gilbert verneemt dat z’n vader,
André Debie, ’s ochtends plots is overleden.
Achterop de motor wordt Gilbert door de
motards in allerijl naar het Antwerps stadhuis
overgebracht, van daaruit zet hij zijn terugtocht
naar Tielt verder. André Debie, oud bestuurslid
(materiaalmeester) en vaste medewerker van
turnkring Atlas, is een bekend figuur binnen
Atlas. Zijn overlijden laat velen niet onberoerd,
her en der rolt er bij Atlassers een traan…
Even over de middag brengen bussen de

15.05.1988 Materiaalmeester André Debie overlijdt schielijk…
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deelnemers naar de feestzaal van het Kielpark,
daar wordt van een warm middagmaal
genoten. Om 14u. begeeft iedereen zich terug
naar de bussen, in turnkledij verzamelen de
deelnemers zich op het B-terrein van Beerschot.
De resultaten worden er bekendgemaakt
en die zijn voor Atlas niet minnetjes! Naast
onze meisjes 4de catg. worden ook de juffers
2de catg. bondskampioen! De knapen 5de
catg. leggen beslag op de 3de plaats, de
turnsters 4de catg. versieren een 4de plaats,
de turners 5de catg. eindigen in hun reeks op
een zeer verdienstelijke 5de plaats! Ook in de
bijwedstrijden wordt edelmetaal geoogst, de
juffers A veroveren zowel goud voor het langemat-turnen als het minitrampolinespringen.
De meisjes A halen zilver aan de lange mat,
de turnsters B doen die krachttoer netjes
over! Ook de Atlas-jazz-danceploeg zet een
denderende prestatie neer in Antwerpen
en die is goed voor een zilveren plak! Dat
de maandenlang durende voorbereidingen
binnen de respectievelijke afdelingen hun
vruchten hebben afgeworpen staat als
een paal boven water! Na de proclamatie
is het tijd voor het “sluitingsfeest” op het
Beerschotterrein, tijdens het optreden van
de Zwitserse gymnasten nemen alle S.T.B.-ers
hun plaatsen in. De kleuters krijgen de eer om
de S.T.B.-demonstraties te openen (speelse
oefening met emmers), vervolgens wordt de
grasmat overspoeld door honderden meisjes
die hun “reeks met de gele doeken” brengen.
Aan het einde van hun leuke oefening
worden 1200 ballonnen, die tot dusver een
grote parachute in de lucht hielden, onder
luid applaus de lucht ingestuurd. De jongens
demonstreren vervolgens een flinke partij
“Zweeds turnen zonder tuig”, de knapen
brengen hun stokoefening. Niet minder dan
zeven jazz-dance-ploegen, ook deze van
Atlas, demonstreren eveneens hun kunnen.
Na de stokoefening van de jongens palmen
een enorm aantal juffers de grasvlakte in en
showen op onweerstaanbare wijze hun “reeks
met de driekleurige linten”: prachtig gewoon!
Ook de turners brengen hun reeks en zij
krijgen vlot navolging van de huismoeders die
met hun hoepeloefening alle aandacht naar
zich toetrekken. De turnsters leveren, samen
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met de collega-turnsters van tientallen andere
clubs, vervolgens een puike demonstratie met
de regenschermen af. Kort nadien resulteert
de parade van de tientallen trommelkorpsen
in een zowel formidabel als denderend
optreden! Tot slot wordt door de duizenden
gymnasten de algemene reeks geturnd, een
zee van bewegende lichamen bevolkt het
Beerschotstadion, dat massa-optreden is
een passende apotheose voor deze vierde
“Arbeidersolympiade” met een wel zeer
geslaagd bondsfeest.
Op het ogenblik dat hoofdleider Arsène
Baekelandt (als laatste man) weer bij
de bussen verschijnt wordt hij door z’n
gymnasten op een warm applaus onthaald.
Naast een bosje tulpen, krijgt hij een omslag
met wat centen overhandigd, geld dat de
leden spontaan hebben ingezameld. Arsène
wordt gevraagd de geldsom naar goeddunken
te besteden, uitgezonderd ze in de kringkas
te stoppen. Voor de aangedane hoofdleider

15.05.1988 Antwerpen. En met z’n allen terug de bussen op…

15.05.1988 Antwerpen. Hugo Martens en Arsène Baekelandt in
een onderonsje…

zijn deze blijken van sympathie een meer dan
aangename verrassing. Uiteraard heeft Arsène
Baekelandt, de man met het ongeëvenaard
doorzettingsvermogen, een enorm aandeel
in de behaalde resultaten, Arsène weet
echter als geen ander dat hij niet alleen
verantwoordelijk is voor de knappe prestaties
van de Atlasgymnasten. In de Kontakteditie
van mei ’88 (uitgegeven op 134 exemplaren)
maakt hij dat duidelijk met het volgend
dankwoord:

Aan alle turners,
Proficiat met de behaalde resultaten,
Mijn felicitaties voor uw inzet tijdens de
wedstrijden en het massafeest,
uw discipline en de verzorgde kledij.
Mijn dank voor de goede verstandhouding,
uw sympathie en erkentelijkheid.
U was een fantastische groep om mee te
werken!
Aan alle lesgevers, bestuursleden en
medewerkers,
Mijn beste dank voor de geleverde
inspanningen en de vlotte samenwerking.
Zonder afbreuk te doen aan de verdiensten
van anderen, meen ik toch mijn bijzondere
waardering te moeten uitspreken voor de
prestaties van de volgende personen zonder
wiens hulp ik nooit met de voorbereidingen
van
de
wedstrijdprogramma’s
was
klaargekomen: mijn dochter Margot,
Herlinda Casteleyn en dochter Samira
Chabchoub
en last but not least het echtpaar Marc
Naert-Solange Plettinck.

gekost (vooral transportkosten), in de
volgende maanden zal een zware inspanning
worden geleverd om, via deelname aan stoeten
en optredens allerhande, de uitgegeven
centen te recupereren.
Voor deelname aan de “Garnalenstoet”
trekt Atlas met een 15-tal volwassenen naar
Oostduinkerke (19 juni 1988). De act “vissers
te paard op garnalen” is nieuw, elkeen is
benieuwd hoe het eraan toe zal gaan. In het
kustdorp worden ze allen in visserskledij
gestopt, gegrimeerd en even later wandelen
ze door de straten met de in polyester
gebouwde reuzengarnalen. Ook 16 leden van
de afd. juffers en knapen presenteren zich
te Oostduinkerke. Zij krijgen (eveneens in
polyester gefabriceerde) zeepaardjes omgord
en op de tonen van een vrolijk deuntje
huppelen ze langs het parcours van de stoet.

19.06.1988 Oostduinkerke. Enkele ‘vissers te paard’: Godfried
Verhamme, Marc Degroot, Lucien Baekelandt, Luc Penninck,
Chris De Bruyne, Georges Piers en Arsène Baekelandt.

Merci vrienden,
Arsène Baekelandt
Van de West-Vlaamse turngouw is Atlas de
enige kring die aan dit nationaal bondsfeest
zijn medewerking verleende, “Olympia Marke,
De Keignaert Oostende, Geniet van ’t Leven
Menen, Germinal Gistel, Volksrecht Kortrijk,
De Rode Ster Izegem, Germinal Harelbeke en
B.V.L.O. Brugge” tekenden niet present.
De deelname aan de Antwerpse
Bondsfeesten heeft Atlas handenvol geld

19.06.1988 Oostduinkerke. Nóg garnaalvissers: Ingrid Devos,
Marleen Heytens, Herlinda Casteleyn, Solange Plettinck,
Christine Verschuere en Geneviève Robberecht, allen met
baard…
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Atlas geeft een korte demonstratie weg
tijdens het schoolfeestje van de Tieltse
Rijksbasisschool (25 juni 1988). Enkel de
leerlingen van dit schooltje komen in
aanmerking voor deelname en zij brengen o.a.
een nummer langemat-turnen.
Het is 15 juli 1988, vanaf heden wordt het
turnverlof ingezet, de meeste afdelingen
blijven een vijftal weken inactief. Voor de
turnsters blijven de trainingen onverminderd
doorgaan, ’s woendags van 19u tot 20u30
en ’s zaterdags van 13u45 tot 15u45. Enkele
juffers (Sabrina Decock, Amelie Geerolf, Karen
Goethals en Silvie Thiriaux) worden ook tot
deze trainingen toegelaten. Uiteraard blijven
de keurturnsters ook aan het werk tijdens de
zomer, het tijdstip van hun trainingen wordt
bepaald in samenspraak met hun trainster
Caroline. Het doel van deze trainingen is het
bereikte technisch peil te handhaven. Om
diezelfde reden krijgt de jazz-dance-afdeling
slechts een drietal weken verlof, passen en
danscombinaties dreigen tijdens een lang
verlof immers te vlug verloren te gaan. De
afd. turners blijft inmiddels ook aan het werk,
alhoewel, in het licht van nakende optredens
leren zij tijdens de oefenstonden hun
“paterkesdans”.
Op uitnodiging van stoetenbouwer Frans
Vromman trekt Atlas naar Groningen (15
en 16 juli 1988). Daar, in het noorden van
Nederland, organiseren plaatselijke winkeliers
en horecazaken een “Belgische Week” en
daarin mag, volgens Frans Vromman, een
(Belgische) stoet uiteraard niet ontbreken.
De meute van 27 Atlassers vertrekken aan
de halletoren voor een vijf uur durende
busrit. De stoet start ‘s avonds om 19u30, de
Atlassers staan in voor de uitbeelding van
buitelende en kunstenmakende narren. Het is
een regenachtige dag, desondanks staan de
toeschouwers in dichte drommen opgesteld
langs het parcours. De Atlasnarren oogsten
veel applaus, de fototoestellen klikken zowat
onophoudelijk bij hun passage. Nu en dan
wordt de stoet geteisterd door een regenbui,
het kan de geestdrift van Atlas en de andere
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15.07.1988 ‘Belgische week te Groningen’. Barslecht weer maar
Ingrid Devos, Shirley Wouters, Christine Verschuere, Monika
Degroot en Hilde Derammelaere verliezen er de glimlach niet
bij.

Belgische stoetenlopers niet temperen. Na
afloop van de stoet staat de deelnemers op
het marktplein een Breugheliaanse maaltijd
te wachten, het eten smaakt wel lekker, het
is echter te nat en te kil om nog langer buiten
te blijven rondhangen. Op veldbedden wordt
met een paar honderden overnacht in een
grote sporthal.
Ook de volgende dag blijft het regenen, de
Atlasgroep maakt een wandeling doorheen
de stad. ’s Middags krijgen de Atlassers hun
middagmaal in “Het Tehuis”, een cultureel
centrum. De inrichters danken Atlas voor de
overgave waarmee ze hun kunsten in de stoet
demonstreerden. Tijdens de namiddag gaat
de stoet opnieuw uit in de hoofdstraten van
Groningen, het weer is echter dermate slecht
dat de dunne narrenpakken niet meer worden
aangetrokken. Uiteindelijk wordt (eerder
dan voorzien) terug naar Tielt afgereisd,
niettegenstaande de tegenslag met het weer
hebben de Atlassers toch van de uitstap
genoten.
Teneinde te kunnen doorstoten naar
een hoger turnniveau, richten algemeen
leider Arsène Baekelandt, voorzitter Lucien
Baekelandt en secretaris Hugo Martens zich op
17 augustus ’88 tot het Tielts Schepencollege
met de vraag of stad Tielt bereid is te
investeren in de aankoop van een olympische
turnvloer (12 x 12 meter). Atlas heeft tot
dusver steeds zelf z’n materiaal bekostigd, de
aankoop van een olympische turnvloer behoort
evenwel niet tot de financiële mogelijkheden

van de turnkring Atlas. Aan deze vraag voor
ondersteuning wordt evenwel geen positief
gevolg gegeven.
Ter gelegenheid van de “Kaasstoet” te
Passendale kruipen sinds meerdere jaren
enkele Atlasleden en medewerkers jaarlijks
in een paterspij, hun optreden geniet steeds
bijval bij het publiek. Het uiteindelijke doel
is de kringkas te spijzen. Door toedoen van
stoetenbouwer Frans Vromman worden de
“Kaaspaterkes” in 1988 maar liefst vier keer
uitgestuurd! Het eerste optreden leveren
de Atlassers in de Kaasstoet te Passendale
(21 augustus 1988). Op de tonen van “de
nonnensamba” levert de “Orde van Père
Joseph” in de straten van Passendale een
formidabele act af, steeds opnieuw genieten
de dansende paters van een daverend
applaus. Atlas bracht tevens 14 “Hongaarse
kaasdragers” (Veerle Baekelandt, Christine
Claerhout, Chris Deproost, Els Deproost,
Etienne Maertens, Vicky Maertens, Nathalie
Martens, Nancy Vanthournout, Albert
Wiebouw, Eric Wittevrongel e.a.) mee, de
door de organisatie gevraagde 12 buitelende
narren leveren eveneens uitmuntend werk in
de straten van het kaasdorp, over die laatsten
heeft turnster Christine Matton de leiding.
Samira Chabchoub, Ann De Vriendt, Marc
Naert, Vicky Maertens, Sandy Vandendriessche
en Nancy Vanluchene maakten zich tijdens
de laatste jaren zeer verdienstelijk als
assistent-lesgever. Arsène Bakelandt biedt
hen, en eventuele andere belangstellenden,
de mogelijkheid zich verder te bekwamen
als lesgever gymnastiek. De cursus loopt
gedurende 26 weken, de cursisten dienen 4u/
week uit te trekken (’s zondags van 8u30 tot
12u30) en ook enkele weekends op te offeren
aan het geven van initiatielessen. Arsène,
gediplomeerd lesgever, start z’n cursus op
zondag 4 september ’88, een partieel examen
volgt midden-februari, het eindexamen gaat
door in de 2de helft van de maand april ’89.
Resultaat: Samira Chabchoub en Marc Naert
zijn bereid zich in de trainersmaterie te
verdiepen.

21.08.1988 Passendale: ‘Hongaarse’ kaasdraagsters met o.a.
Christine Claerhout, Nathalie Martens, Veerle Baekelandt, Els
Deproost, Vicky Maertens en Nancy Vanthournout.

21.08.1988 Passendale. De ‘Hongaarse’ kaasdragers met o.a.
Albert Wiebouw, Etienne Maertens, Eric Wittevrongel en Chris
Deproost, allen afgevaardigd door Atlas…

21.08.1988 Passendale. De dansende (kaas)paters Lucien
Baekelandt, Hugo Martens, Bart Dooms, Peter Baekelandt en
Chris De Bruyne in actie.
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In 1988, bij de start van het 33ste turnseizoen is dit
het schema van de wekelijkse oefenstonden
Dag

Uren

Afdeling

Lokaal

Maandag

17u15 – 18u15

Keurturnsters

Textielhuis

19u30 – 20u30

Dames-gym-fit

Textielhuis

Dinsdag

20u00 – 21u30

Jazz-Dance

Sporthal

Woensdag

16u30 – 18u00

Juffers A

Textielhuis

17u30 – 19u00

Juffers B

Textielhuis

18u45 – 20u30

Keurturnsters

Textielhuis

19u00 – 20u30

Turnsters

Textielhuis

17u30 – 19u00

Jongens & Knapen

Textielhuis

19u00 – 21u00

Turners

Textielhuis

Vrijdag

17u00 – 19u00

Keurturners

Judozaal

Zaterdag

09u15 – 10u30

Jongens & Knapen

Textielhuis

10u15 – 11u45

Meisjes

Sporthal

10u30 – 11u30

Kleuters

Sporthal

13u30 – 15u15

Juffers A & B

Textielhuis

14u45 – 17u00

Keurturnsters

Textielhuis

15u15 – 17u00

Turnsters

Textielhuis

Donderdag

N.a.v. het feest van “de Tieltse
Ouderlingenbond” geeft Atlas om 16u30
een demonstratie weg in de Europahal (17
september 1988). Ook St. Idesbald krijgt
bezoek van de olijke paters (23 augustus 1988),
ze dansen er “de nonnensamba” tussen de
kraampjes van de plaatselijke avondmarkt.
Op 1 augustus 1988 kunnen de leden
hun jaarlijks lidgeld komen vereffenen. Voor
die gelegenheid wordt een zitdag gehouden
in de tussenzaal van het Textielhuis, zowel
in de voormiddag als namiddag tekent een
afgevaardigde van de kring daar present. De
bijdrage beloopt 600 frank. Voor gezinnen
waarvan er drie of meer leden deel uitmaken
van de turnkring ligt de prijs op 1.500 frank.
Uiteraard kan het geld ook overgeschrven
worden op de rekening van de kring. Het
jaarlijks medisch onderoek gaat door op
woensdag 2 november 1988 in de lokalen van
het Textielhuis. Dokter Mehuys is ter plaatse.
Arsène Baekelandt is er eveneens, hij houdt
toezicht over de jonge snaken.
De roem van de “Atlaspaters” kent
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inmiddels geen (staats)grenzen meer, ook in
Valenciennes (Frankrijk, 18 september 1988)
demonstreren de kaaspaters hun vrolijke act.
De paters fungeren er als de ambassadeurs
van “Het Breugheliaanse Vlaanderen”, ze
demonstreren hun kunsten voor ruim 50.000
toeschouwers en die steken hun enthousiasme
niet onder stoelen of banken. Zes muzikanten
van “De Volharding” begeleiden de dansende
paters muzikaal, ook zij gaan tot het uiterste in
Valenciennes.
Een vierde uitstap brengt de groep vrome
Atlassers naar Damme (2 oktober1988). Ter
gelegenheid van een plaatselijke kaasmarkt
wordt eveneens beroep gedaan op de
vermakelijke act van de dansende paters.
Vanop het podium, opgesteld pal voor het
stadhuis, demonstreren ze ’s namiddags
meermaals hun danspassen. Ook nu gaat
het publiek weer uit de bol als de paters
de rok tot ver boven de knie hijsen en de
frivole jarretelles het daglicht zien. In enkele
van de voornoemde optredens krijgen de
paters het gezelschap van Marleen Heytens,
niemand die zich stoort aan het feit dat deze

vastgesteld op vijf frank per lid vermeerderd
met een vast forfait van 500 frank per gymclub.
Wie sinds 25 jaar (of meer) lid is van de
S.T.B. mag deelnemen aan die voor ereleden
voorbehouden
jaarbijeenkomst.
Arsène
Baekelandt, Lucien Baekelandt, Gilbert Debie,
Gilbert Geerolf en Hugo Martens hebben de
vereiste dienstjaren op hun actief en op 15
oktober 1988 genieten ze met volle teugen
van deze door de S.T.B. georganiseerde
daguitstap naar Oostende. Uiteraard worden
de oefenstonden die zaterdag niet afgeschaft,
Marc Naert neemt die dag de trainerstaak van
Arsène Baekelandt over.
In de Europahal wordt een quiz
met betrekking tot “de derde wereld
“georganiseerd (30 oktober 1988). Ettelijke
verenigingen verlenen hun medewerking,
Atlas heeft Christine Matton, Marc Degroot
en Godfried Verhamme afgevaardigd. Dat trio
doet het erg goed en slaagt er zowaar in het
best te scoren.

Turnzaal v.h. Textielhuis. Eind de jaren ’80, een
donderdagavond, Arsène Baekelandt en Marc Naert leiden de
trainingen van de afd. Jongens en Knapen.

als pater verklede non, naast hen opduikt,
wel integendeel. De clubkas vaart wel dankzij
die inzet, het waren Arsène Baekelandt,
Patrick Baekelandt, Lucien Baekelandt,
Peter Baekelandt, Chris De Bruyne, Marc
Degroot, Marleen Heytens, José Lassuy,
Hugo Maertens, Marc Naert, Luc Penninck
en Godfried Verhamme die zich regelmatig in
paterskledij hulden.
De bondsbijdrage die de kringen aan de S.T.B.
dienen door te storten bedraagt 50 frank per
lid en per jaar, de jaarlijkse “Gouwbijdrage” is

Atlas wordt gevraagd hun act van
“het straatcircus” te komen uitbeelden
in Amsterdam n.a.v. de intocht van
Sinterklaas (19 november 1988). Zowat vijftig
Atlasfiguranten reizen reeds om 6u20 af naar
Amsterdam, de koffer van de dubbeldekker
is dan al volgestouwd met de zelfontworpen
attributen, doorgaans van de hand van de
bestuursleden en “handige Harry’s” Marc
Naert en Gilbert Debie. Omstreeks 9u30
bereikt men de plaats van bestemming,
de Amsterdamse “Kweekschool van de
Zeevaart”. Na de koffie met koeken wordt daar
de circuskledij aangetrokken en vervolgens
aangeschoven aan de schminktafels. Even
voor 12 uur zet de stoet zich in beweging,
met circusdirecteur Eric Verhamme op kop
start ook het Atlascircus z’n activiteiten. Mini
Mouse (Soundous Chabchoub) en Mickey
Mouse (Jan Verhamme) geven handjes aan
de massa kinderen, de koorddansers (Veerle
Baekelandt, Jimmy Soetaert en clown Hilde
Derammelaere) demonstreren hun kunsten,
dat kunnen ze enkel dankzij de circusknechten
(Herlinda Casteleyn en Solange Plettinck)
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want die spannen de koord. De beren
(Marianne De Vlaemynck, Etienne Maertens
en Stefaan Himpe) worden in toom gehouden
door de temmers (Hugo Martens en Christine
Matton). De jongleur (Marleen Heytens) smijt
met bravoure de kegels door de Amsterdamse
lucht. Ook de goochelaar (Luc Penninck) is
zeer productief, om de haverklap tovert hij
een wit konijn uit zijn hoed. De fakir (Peter
Baekelandt) is eveneens in goede doen, met
de regelmaat van een klok steekt hij zonder
haperen een dolk tot diep in de slokdarm.
Gedragen door de slangenbezweerster
(Samira Chabchoub) legt een uit de kluiten
gewassen slang eveneens het hele traject af,
een andere circusartieste (Els Deproost) slaagt
er zowaar in een bord te laten balanceren op
een dunne stok. Het acrobatenteam (Patricia
Biebuyck, Karen Goethals, Nathalie Hoste,
Petra Vande Velde en Jelske Vandormael)
heeft het niet onder de markt, ondanks hun
energiek optreden hebben ze het koud in
Amsterdam, de regen die nu en dan uit de
lucht valt is daar natuurlijk niet vreemd aan.
De muzikale clowns (Vicky Maertens en
Nancy Vanluchene) toveren prachtige klanken
uit de zelfgemaakte instrumenten. Met de
levensgrote pop laveert de dansende clown
(Geneviève Robberecht) gezwind tussen de
andere circusartiesten en de uiterst behendige
fietsster (Jelske Vandormael) rijdt onvervaard
rondjes op haar super-minifiets. De reizende
clowns (Christine Verschuere en Xavier
Windels) oogsten eveneens veel succes,
vooral op het ogenblik dat uit hun vallende
valies eensklaps een kleine pierrot (Ruth
Piers) komt opduiken. De Daltons (Arsène
Baekelandt, Lucien Baekelandt, Gilbert Debie,
Marc Degroot en Gilbert Geerolf), allen
gekleed in rood-wit gestreepte badpakken
anno 1930, marcheren met forse tred als een
aan elkaar geklitte vijfling langs het parcours
en schuwen nu en dan het bouwen van een
menselijke piramide niet. Ook het 200 jaar
oude koppeltje lilliputters (Sofie en Hans
Naert) hebben veel bekijks als ze, hand in
hand, kranig langsheen het lange parcours
wandelen. Een krachtpatser (José Lassuy)
trekt z’n met kolen volgestouwde trein met de
tanden in beweging, onder luid applaus steekt
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19.11.1988 Amsterdam. De prille tieners Hans en Sofie Naert
als een ‘200 jaar oude koppel Lilliputters’.

19.11.1988 Amsterdam. Zes muzikanten van ‘De Volharding’
assisteren Circus Atlas.

de andere spierbundel (Marc Naert) met veel
machtsvertoon de 150 kg wegende halters in
de lucht, bij het publiek hilariteit alom als even
nadien de meegereisde frele Baby Strong
(Shirley Wouters) doodleuk met diezelfde
gewichten aan de haal gaat, achterna gezet
door de “in z’n hemd gezette” gewichtheffer.
Gelukkig kan ‘Baby Strong’ terecht bij haar
mama-clown (Ingrid Devos) en duikt bij haar
in één beweging terug in de kinderwagen. Een

circus zeult nogal wat attributen met zich mee,
gelukkig is er nog de clown (Silvie Verhamme)
die plichtsgetrouw de materiaalwagen met
zich meezeult. De koude en het regenachtig
weer maken ook het werk van de turnster
(An Verhamme) aan de meegedragen barre
er niet makkelijker op, de dragers van de
barrestok (Patrick Baekelandt en Godfried
Verhamme) kwijten zich onvermoeibaar van
hun taak. Tenslotte zijn er ook nog een handvol
muzikale pierrots van “De Volharding” die
onophoudelijk vrolijke deuntjes spelen. Na
afloop van de stoet krijgt de Atlasdelegatie
in het in Amsterdam gevestigd Vlaams
cultureel centrum “De Brakke Grond” nog
een uitgebreide receptie aangeboden. Net als
de toeschouwers daarnet, heeft men ook in
“De Brakke Grond” niets dan lof over voor de
humoristische act van het Atlas-straatcircus.
Stoetenbouwer Frans Vromman is eveneens
in de wolken. Omstreeks 17u30 wordt de
terugreis naar Tielt aangevat.
Op 1, 2, 3 en 4 december 1988 heeft in
Antwerpen
het
“wereldkampioenschap
acrogym” plaats. Arsène Baekelandt en Marc

Naert wonen op zondag 4 december het
“Slotgala der Wereldbesten” bij en geven
in de Arenahal hun ogen flink de kost. De
buitengewone staaltjes van kracht, evenwicht
en acrobatie brengen ook ons tweetal in
vervoering.
Het internationaal turngebeuren strijkt
neer in Brussel (17 en 18 december 1988). De
absolute wereldtop is er present in paleis
11 van het “Tentoonstellingspark” voor het
betwisten van de “Gym Masters”. Medewerker
Marc Degroot kon via zijn werkgever 16 gratis
inkomkaarten voor dit gebeuren bemachtigen,
een 22-tal Atlassers wonen dit spektakel bij.
Eind 1988 ziet de getalsterkte van turnkring
Atlas er uit als volgt; 8 keurturnsters, 34 leden
van de afd. meisjes, 32 juffers, 14 turnsters,
17 dames-gym-fit, 14 jazz-dancers, 7 kleuters,
10 turners en 15 jongens/knapen. Dat is
goed voor een totaal van 151 eenheden, het
bestuurs- en trainerskader bevat nog een 5-tal
niet-turnende leden, het algemeen totaal van
het Atlasledenbestand komt zodoende uit op
156 personen.
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DEEL XI: 1989
Het jaarlijkse nieuwjaarsfeest (met in deze
editie opnieuw een play-back-wedstrijd)
brengt een 175-tal belangstellenden naar de
turnzaal van het Textielhuis (21 januari 1989).
De organisatie berust bij de S.V.V. en turnkring
Atlas, het inrichten van dit feest vraagt
weliswaar een pak inzet maar het resultaat is
navenant: deze editie van het nieuwjaarsfeest
wordt één van de best geslaagde ooit! Het
ingehuurde duo “Whitty en Dokus” verrassen
de aanwezigen met een denderend visueel- en
onderhoudend spectakel en oogsten succes
bij jong en oud.
Op de jaarlijkse “kampioenenhulde”
verschijnen geen Atlassers op het appel (28
januari 1989). Niet erg verwonderlijk, de
uitnodiging vertrok dan wel vanuit de Tieltse
stedelijke sportdienst, ze kwam uiteindelijk
evenwel niet tot bij Atlassecretaris Hugo
Martens terecht. Niet getreurd, enkele weken
nadien ontvangen, onder impuls van Schepen
André Baekelandt, de Atlaskampioenen in de
turnzaal van het Textielhuis vooralsnog hun
kampioenentrofee.
De
“Interclubwedstrijd”
stond
geprogrammeerd in de maand december 1988,
organisator gymclub “Germinal Gistel” kon in
die periode evenwel geen gebruik maken van
de gymzaal. Daarom dat dit toernooi moest
verschoven worden naar een latere datum.
Het is zaterdag 29 januari 1989 als Atlas in
Gistel de plaatselijke gymnasten partij geeft
voor het betwisten van de “Interclub 1988”.
Atlas tekent present met twee ploegen
turnsters, drie ploegen juffers en één
knapenploeg. De turnsters komen zonder
Christine Maton (duimbreuk) en Karen
Goethals (hospitalisatie) aan de start, toch
twee smaakmakers binnen hun afdeling.
De resterende sterkste elementen worden
niet in één ploeg ondergebracht, neen, Atlas
opteert ervoor, qua intrinsieke sterkte, twee
evenwaardige ploegen uit te spelen. Die
handelswijze reduceert uiteraard sterk de
winstkansen, het weegt echter niet op tegen
het sportief genoegen dat alle turnsters
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1989. Een nieuwe lichting beloftevolle jongeren treedt aan.

op die manier aan deze wedstrijd kunnen
beleven. En inderdaad, niet onverwacht moet
Atlas de duimen leggen voor de Gistelse
ploeg, de Atlassers Sabine De Vriendt, Silvie
Thiriaux, Els Deproost en Petra Vande Velde
leggen beslag op het zilver, de andere ploeg
Atlasturnsters met Gudrun, Nathalie Plettinck,
Solange Plettinck en Nancy Vanluchene dient
zich tevreden te stellen met de vierde plaats.
Ook de Atlasjuffers komen sterk uit de hoek in
Gistel, de A-ploeg eindigt primus, de B-ploeg
versiert de tweede plaats, de C-ploeg laat zich
eveneens niet onbetuigd en laat een mooie
vierde plaats optekenen.
Binnen tal van gymnastiekverenigingen
raken de mannelijke afdelingen nog
nauwelijks van de grond, het is tekenend dat
de knapenploeg van Atlas geen tegenstanders
aantreft. Zodoende wordt er maar voor de
punten geturnd, met 106,63/160 punten
doen de Atlasknapen dat trouwens niet
eens onverdienstelijk. Hoofdleider Arsène
Baekelandt, die in Gistel ook de taak van
gouwsecretaris waarneemt, heeft de
handen opnieuw meer dan vol. Gezien
andere lesgevers eveneens in deze wedstrijd
aantreden of optreden als kamprechter (en
Arsène er nog steeds niet in slaagt op twee
plaatsen tegelijk te zijn), dienen de Atlassers
meerdere proeven af te werken zonder zijn
begeleiding en toezicht. En dat is natuurlijk
niet de aangewezen manier om een wedstrijd
te betwisten. Nog meer Atlassers zijn in deze
organisatie ingeschakeld, Herlinda Casteleyn,

Hilde
Derammmelaere
en
Geneviève
Robberecht bevolken het rekenbureel, Gilbert
Debie, Marc Degroot, Gilbert Geerolf en Marc
Naert maken deel uit van de diverse jurypanels.
In een etappe voor het behalen van het
diploma van turnleider tekenen Samira
Chabchoub en Marc Naert present op een
studieweekend te Antwerpen (4 en 5.02.89).
Ze maken er kennis met alle facetten van de
algemene gymnastiek. Hun opleider Arsène
Baekelandt is er eveneens teneinde ook daar
zijn leerlingen met de beste begeleiding te
omringen.
Binnen de Tieltse stedelijke sportraad
lopen de mandaten af van de personen die de
diverse sportclubs vertegenwoordigen. Het
Atlasbestuur stelt opnieuw trainster Caroline
Baekelandt voor als hun afgevaardigde in deze
adviesraad.
Het
“Gouwkampioenschap
Artistieke
Gymnastiek Dames en Heren” te Izegem
brengt ook Atlas naar de schoenenstad (19
februari 1989). Margot Baekelandt, Hilde
Derammelaere, Marc Naert en Geneviève
Robberecht brengen de deelnemers ter
plaatse. Bij Atlas is men uitermate benieuwd
hoe hun meisjes het er vanaf zullen brengen.
Gezien hun trainster Caroline Baekelandt zeven
maanden uit roulatie was (zwangerschapsrust)
diende de jonge keurgroep immers in niet
zo gunstige omstandigheden te oefenen.
Margot Baekelandt ontfermde zich weliswaar
sinds vijf maanden over deze jongeren, hun
oefenstonden vielen echter samen met deze
van de afdeling turnsters en dat haalde de
intensiteit van de trainingen uiteraard voor een
stuk naar beneden. Het was in die tijdspanne
niet makkelijk werken in de relatief kleine
turnzaal van het Textielhuis, het kwam er in
eerste instantie op aan het behaalde turnpeil
van de jonge Atlastoppers niet verloren
te laten gaan. Uit hetgeen de keurgroep
in Izegem demonstreert blijkt dat Margot
voortreffelijk in haar opdracht is geslaagd!
Sofie Naert turnt haar eerste individueel
kampioenschap en doet dat niet zonder

succes. Reeds vanaf de eerste proef bezet
ze de derde plaats en die laat ze niet meer
los. Het behalen van brons in niveau twee
is voor een eerste optreden erg succesvol,
het opent meteen perspectieven voor de
toekomst. Attaeb Fatika (“Germinal Torhout”)
en Katleen D’Hondt (“De Rode Ster Izegem”)
zijn ongenaakbaar in deze serie en worden
respectievelijk 1ste en 2de.
In niveau drie turnt Ruth Piers een
uitstekende wedstrijd, in niet minder dan drie
van de vier proeven is ze de gelijke van Eveline
Degrendele, de klassebak van “De Rode Ster
Izegem”. De brugoefening van deze laatste
heeft echter een hogere moeilijkheidsgraad
en Ruth dient het goud te laten aan de
Izegemse. Ilse Hoste en Jelske Vandormael zijn
die namiddag ook flink in de weer te Izegem,
ze zijn elkaar waard, de derde plaats ligt in
hun bereik. Aan het toestel “de balk” laten
beiden echter meerdere afstapjes noteren en
uiteindelijk leggen ze beslag op de 4de (Ilse)
en 5de (Jelske) plaats.
Ook voor Patricia Biebuyck, ze kampt hier bij
de junioren, is de balk fataal. Na een mislukte
opsprong verliest ze haar zelfzekerheid en
meteen ook die ó zo belangrijke balkvastheid.
Toch turnt Patricia een moeilijk onderdeel
als de flik-flak zonder evenwichtsverlies en
wordt 6de. An Verhamme legt qua moeilijkheidsgraad de lat een fractie lager en slaagt
erin zowél haar balk- als grondkuur met
elegantie te demonstreren. De paardsprong
van An is er ook één die mag gezien worden
en de jury bedenkt An Verhamme met de 7de
plaats in de rangschikking.
Die namiddag is ook Nathalie Hoste actief
te Izegem (in de categorie Senioren B) en
dat zal de tegenstand geweten hebben.
Nathalie, niet erg groot van gestalte, steekt
tijdens het wedstrijd-gebeuren met kop
en schouders boven haar opponenten uit.
Dankzij haar prachtprestatie haalt Atlas een
overwinningstrofee naar Tielt. Uiteraard is ook
de aanwezige Atlasleiding opgetogen, Arsène
Baekelandt knoopt aan deze zege de volgende
bedenking vast: Mits ernstig te werken aan
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haar vormspanning en sierlijkheid is Nathalie
zeker bekwaam om in de A-categorie aan
te treden. Bovendien evalueert Arsène het
wedstrijd-gebeuren en de prestaties van
zijn jonge garde topturnsters als volgt: Het
technisch peil is er in geen geval op achteruit
gegaan. Vergeten we niet dat artistieke
gymnastiek niets minder is dan topturnen,
het feit daarin te kunnen meedingen is reeds
een teken van kwaliteit. Daarenboven zitten
ook de andere kringen niet stil, net als wij
trachten ze steeds opnieuw vooruitgang te
boeken. Onze balkoefeningen geven blijk van
een voldoende hoge moeilijkheidsgraad, we
laten echter te vaak steken vallen door het
tekort aan balkvastheid, we kunnen ons niet
van de indruk ontdoen dat al te makkelijk
van de balk wordt gesprongen, hard werken
aan het evenwichts- en spiergevoel blijft
dus de opdracht. Grond en sprong vallen
het best mee, hoewel de techniek van het
saltospringen nog dient bijgewerkt. Tenslotte
blijkt de achterstand aan de ongelijke barre
de zwakke plek van de Tieltse meisjes. We
dienen nieuwe en moeilijker onderdelen
onder de knie te krijgen en hier ligt voor de
turnsters en hun trainers een zware opdracht
weggelegd. Meisjes, het kan allemaal mits een
doorgedreven training, besluit de hoofdleider
en hij laat niet na de leiding en de turnsters
te feliciteren voor hetgeen zij tot op vandaag
hebben bereikt.

aanwezigen voor te stellen, krijgen de
toehoorders van secretaris Hugo Martens een
overzicht van het erg drukke sportjaar 19881989. Hilde Derammelaere brengt vervolgens
een uiteenzetting omtrent de werking van
het economaat, Arsène Baekelandt levert op
zijn beurt het technisch verslag af en geeft
op die manier de aanwezigen een kijk op de
sportieve activiteiten binnen turnkring Atlas
en de pijnpunten die daarmee verweven zijn.
Verder staat die namiddag de uitreiking van
een herinneringsplakket aan de aanwezige
leden en het lottospel (met als hoofdprijs
een compact-disc-player) op het programma.
Het is een vast gebruik en dus genieten de
toehoorders ook tijdens deze jaarvergadering
van een “koffietafel met gebak”.
Sinds september 1988 zijn Samira
Chabchoub (turnster en leidster) en Marc
Naert (turner en leider) wekelijks in de
weer voor het behalen van het diploma van
“turnleider”. In een leslokaal van het Textielhuis
haalt hoofdleider Arsène Baekelandt iedere
zondagvoormiddag (9u. tot 12u.) alles uit de
kast om het Atlasduo optimaal in te wijden
in de uitgebreide materie van de gymnastiek
en het daaraan verbonden trainerschap.
Beiden slagen in Tielt voor de theoretische
proeven. Voor het eindexamen (zondag
29.04.89) in Gent werd door de cursisten een
oefening ‘op muziek’ voorbereid. Samira deed
daarvoor een beroep op de juffers Geertrui

Het
Bondskampioenschap
Artistieke
Gymnastiek Dames (Neder-Over-Heembeek,
26 februari 1989) levert zowel voor Sofie Naert
(goud in de catg. 2B) als voor Ruth Piers (zilver
in de catg. 3A) eremetaal op! In de catg. 3A
leveren ook Jelske Vandormael en Ilse Hoste
strijd, zij eindigen respectievelijk 6de en 7de.
Met de junioren Patricia Biebuyck (8ste) en
An Verhamme (9de) laten nog meer Atlassers
zich in positieve zin opmerken tijdens deze
nationale titelstrijd.
De turnzaal van het Textielhuis loopt opnieuw
vol voor de “algemene ledenvergadering”
(9 april 1989). Na de verwelkoming door
voorzitter Lucien Baekelandt, die trouwens
niet nalaat zijn bestuursleden aan de 165
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29.04.1989. Na het eindexamen v.d. kandidaat-turnleiders
Samira Chabchoub en Marc Naert raken ook hun behaalde
punten bekend. Beide Atlassers deden het schitterend!

Gonissen, Daisy Van Hauwaert, Katia Vande
Velde, Sabrina (?) en Sylvie (?), Marc brengt
met Marc Degroot, Carlo Vandaele en Gerrit
Verhamme enkele turners in stelling. Zowel
de door Samira uitgedokterde muzikale reeks
(groepsdemonstratie met hoepels) als deze
van Marc (reeks met de halters) scoren hoog bij
de juryleden. Uit de meegebrachte lesplannen
plukt de jury ter plaatse een lesonderdeel dat
de turnleiders in spe vervolgens aan jonge
gymnasten dienen te onderrichten. Ook het
overbrengen van die leerstof verloopt zonder
problemen. Samira Chabchoub en Marc Naert
moeten ook hun persoonlijke vaardigheden
demonstreren aan de gymtoestellen en ook
tijdens dat onderdeel verloopt voor beiden
alles gesmeerd. Omringd door zeven juryleden
leggen de twee Atlassers als afsluiter een
individueel mondeling examen af waarin
hoofdzakelijk wordt gepeild naar hun kennis
omtrent de techniek en de methodiek van
de turnbewegingen. Samira en Marc maken
indruk in Gent, na afloop van alle proeven
horen ze niets dan positieve geluiden omtrent
de door hen afgelegde proeven.
De door Samira Chabchoub en Marc Naert
geleverde inspanningen worden uiteindelijk
beloond, op 15 oktober ’89 wordt hen het
diploma van “Turnleider” overhandigd.
Beiden zijn vol lof omtrent hun lesgever
Arsène Baekelandt, het was immers hij die hen
in de loop van een zeven maanden durende
lessenreeks een massa gymnastiekkennis
bijbracht.
Voor de 1-Mei-optocht dagen 51 Atlasleden
op. Achter het Atlasvaandel stappen ze in
trainingspak door de centrumstraten van Tielt.
Tijdens de namiddag wordt in de Ieperstraat
opnieuw een strandwagenrace gereden
waarin ook een Atlasploeg participeert. De
inschrijving kostte de clubkas 400 frank maar
gezien de behaalde 4de plaats nog 500 frank
oplevert is het resultaat voor de kringkas toch
nipt positief.
Op vrijdag 5 en zaterdag 6 mei 1989
organiseert de Tieltse sportraad de 10de
editie van het jaarlijks evenement “Sportman-,

sportvrouw- en sportgroep van het jaar”. In
de turnzaal van het Textielhuis worden de
turnoefeningen afgelegd, zowel tijdens de
voor- als namiddag staan Atlasbestuursleden
paraat om deze proeven in goede banen te
leiden. Van Atlaszijde dingen Ann De Vriendt en
Nathalie Hoste naar de titel van “Sportvrouw
van het jaar”.
Tijdens datzelfde weekend volgen Samira
Chabchoub en Marc Naert te Hoboken een
uiteenzetting omtrent de modaliteiten
van het “profielprogramma” binnen de
gymnastiekfederatie S.T.B.
Sinds geruime tijd staan de “West- en OostVlaamse Gouwfeesten” op het programma
(Torhout, 27 mei 1989). Ook binnen turnkring
Atlas wordt intensief geoefend om daar een
goed figuur te slaan. Drie weken voor datum
bericht de organisatie dat wegens onvoorziene
omstandigheden deze wedstrijdhappening
niet kan doorgaan. De in Torhout te kampen
wedstrijden minitrampoline, lange mat en
de jazz-dance vallen zodoende in het water.
Enkel de activiteiten m.b.t. “het behalen van
de brevetten olympische gymnastiek” kunnen
’s namiddags doorgaan in de sporthal.
Voor
het
behalen
van
deze
“turnvaardigheidsdiploma’s” trekt Atlas
met niet minder dan 40 jongeren (van de
afdelingen kleine meisjes, juffers en knapen)
naar Torhout. Ter plaatse worden de Atlassers
begeleid door Lucien Baekelandt, Margot
Baekelandt, Samira Chabchoub, Sabine De
Vriendt en Marc Naert. De Atlasjongeren
gaan voluit voor het behalen van het “1ste en
2de voorbereidend diploma” (niveau van de
kinderafdelingen) en de brevetten “brons”
en “zilver” (turnpeil van junioren en adulten).
Alleen voor goud heeft Atlas niemand in de
running. Na de doorgang van de jongens
aan barre, rek, paard-met-bogen, lange-mat,
sprong en ringen (dit laatste toestel niet voor
de voorbereidende brevetten) en balk, barre,
lange-mat en sprong voor de meisjes, kan
reeds om 15u30 met de bekendmaking van de
resultaten worden aangevangen. De uitslagen
vallen voor Atlas heus wel mee.
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Op de Grote Markt te Ieper, naast
de imposante Lakenhalle, wordt de
eindhappening gehouden van de “Dag van de
Westhoek” (28 mei 1989). Meerdere groepen
die in het verleden in diverse stoeten
aantraden tekenen ook in Ieper present.
“De Dansende paters van Passendale”, sinds
meerdere jaren vertolkt door Atlassers, zijn
eveneens van de partij en voor het talrijk
opgekomen publiek vertonen ze om 18u30 nog
maar eens hun danspassen. Op een mix van
melodieën (Allé jongens, ien, twie, drei…, olé,
olé… we are the champions, de vogeltjesdans
en de dansende nonnetjes) die in Passendale
reeds de revue passeerden, geven de Tieltse
paters een gave prestatie weg, het vele
handgeklap van de toeschouwers liegt er niet
om. Arséne Baekelandt, Lucien Baekelandt,
Marc Degroot, Gilbert Geerolf, José Lassuy,
Marc Naert, Luc Penninck, Jimmy Soetaert,
Gerrit Verhamme en Xavier Windels zijn maar
enkele van de veertien dansende paters die in
Ieper op de lachspieren van de toeschouwers
werken.
Het Tieltse Koninklijk Atheneum houdt
opendeur en op vraag van de directie verzorgt
Atlas er een turndemonstratie (4 juni 1989).
De jazzploeg opent de Atlasshow en op de
muziek van “No one gets the prise” brengen
ze een technisch moeilijke danscombinatie.
Halverwege het optreden wordt van de
geluidsinstallatie dermate veel decibels
gevraagd dat luttele ogenblikken later
de boxen het volledig laten afweten. Het
optreden wordt noodgedwongen stopgezet,
andere geluidsversterkers aangesleept en

04.06.1989 Tielt, Koninklijk Atheneum. Atlas demonstreert.
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de jazzploeg doet z’n dansnummer nog
eens over. Opgepast, er is een tumbler in de
buurt, met deze uitspraak wordt de volgende
act aangekondigd. Op drie in waaiervorm
uitgezette mattenbanen worden op een
voortreffelijke manier rollen en sprongen
gedemonstreerd en dit zowel synchroon als
individueel. De drie ploegen, een selectie
juffers, een groep turnsters en de meisjes van
de keurgroep, zijn de acteurs in dit denderend
schouwspel. Vervolgens schiet de jazzploeg
opnieuw in actie, de twaalf dansers brengen
een puike demonstratie van de reeks die hen
verleden jaar tijdens de bondsfeesten zilver
opleverde. Inmiddels is de zon achter een
dreigend wolkendek verdwenen en wordt in
een recordtempo alles klaargezet voor het
slotnummer: minitrampolinespringen! De
turnsters, bijgestaan door enkele mannelijke
collega’s, zorgen voor tal van spectaculaire
jumps. Gedurende het Atlasoptreden is het
publiek laaiend enthousiast, Atlas krijgt naast
flink wat applaus ook lovende woorden
toegeworpen vanwege de organisatoren.
Voor turnkring Atlas levert deze demonstratie
andermaal uitstekende promotie op. De
toestelploeg, steeds datzelfde handvol
mensen, had twee volle uren nodig om het
materiaal ter plaatse te brengen, nu, na afloop
van dit geslaagd optreden, zijn ze evenveel
tijd in de weer om alles opnieuw naar het
Textielhuis over te brengen en daar op te
bergen.
Stoetenbouwer Vromman doet andermaal
beroep op turnkring Atlas en bijgevolg
stappen leden (en medewerkers) ook nu weer

25.06.1989 Oostduinkerke: de Atlasjuffers als ‘dansende
zeepaardjes’ in de Garnalenstoet.

op in de “Garnalenstoet” te Oostduinkerke (25
juni 1989). Het mooie weer heeft duizenden
toeschouwers naar de badplaats gelokt.
Zestien Atlasjongeren geven gestalte aan de act
De dansende zeepaardjes en in de uit polyester
opgetrokken zeepaardjes huppelen ze door de
straten en (lange) lanen van Oostduinkerke.
Zeker gezien het warme weer is dat beslist een
vermoeiende klus. Ook de zestien Atlasadulten
geven katoen. Getooid met een zuidwester,
de breedgerande hoed die zeelieden en
schippers droegen bij regenweer, en omgord
met de reuzengarnalen, demonstreren ze hun
dansact.
Binnen de afdeling dames-gym-fit wordt
middels een serie turnoefeningen een wedstrijd
“Wie is de sportiefste huismoeder?” gehouden
(26 juni 1989). Slechts negen (van de achttien)
leden tekenen present. Herlinda Casteleyn,
Marleen Heytens en Greta Van Keirsbulck
begeleiden de opgelegde oefeningen. Na een
reeks opwarmingsoefeningen zetten de zes
resterende sportieve huismoeders hun beste
beentje voor in diverse proeven. Na buik-,
kracht- en balkoefeningen, touwspringen,
handenstand staan en springen op en over de
hoge plint, is de selectie gemaakt. Ingrid Paret
behaalt een vlotte overwinning en wordt
sportiefste huismoeder, Marleen Vandewalle,
Martine Lefevere, Marijke Verbeke, Gerda
Desmet en An Beernaert bezetten in die
volgorde de 2de tot de 6de plaats.
Gewoontegetrouw worden de trainingen
stilgelegd vanaf half juli, ook nu gaan
de deuren van de turnzaal dicht op 15
juli. Uitzondering voor de keur- en enkele
adultengroepen, die actief blijven tijdens de
zomermaanden.
Sofie Naert en Ruth Piers behoren,
ondanks hun jeugdige leeftijd, tot de meer
geroutineerde Atlasturnsters. Tijdens een
turnkamp, ingericht door de federatie “Bond
voor Lichamelijke Opvoeding” (B.V.L.O.)
worden ze getraind door de nationale trainer
van Engeland (van 20 tot 25 juli 1989). De flikflak-salto is slechts één van de oefeningen
die ze in de gymzaal van de Vrije Universiteit

25.06.1989 Oostduinkerke: Atlasadulten als ‘garnaalvissers te
paard’. Arsène Baekelandt (l) en Marc Naert (r) zetten de dans
in…

25.06.1989 Oostduinkerke: ‘Garnaalvisser te paard’ met –van
voor naar achter- Gerrit Verhamme, Peter Baekelandt, Marc
Degroot en Luc Penninck.

Brussel krijgen aangeleerd. Aansluitend op
dit turnkamp volgt Ruth Piers een intensieve
3-daagse training te Boom (van 28 tot 30 juli
1989).
Via landelijke wegen op het grondgebied van
Tielt, Pittem, Egem, Koolskamp en Ardooie,
brengt de Atlasfietstocht 37 deelnemers tot
aan de uitbating ‘t Hof ter Velde te Meulebeke
(29 juli 1989). Die dag krijgen de deelnemers
niet minder dan 50 km onder de wielen
geschoven, doch gespreid over een volledige
dag (start om 9u30) is die afstand zeker een
haalbare kaart. De zesjarige Ben De Bruyne
geeft alvast het goede voorbeeld, op zijn
fietsje legt hij zonder noemenswaardige
problemen het volledig parcours af. De rit
loopt over landelijke wegen, enkele jeugdige
fietsers gaan tegen de grond maar kunnen na
hun tuimelpartij toch hun tocht verder zetten.
De signaalstok van bestuurslid Marc Naert, hier
aanwezig in de hoedanigheid van wegkapitein,
raakt tussen de spaken van z’n voorwiel en na
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een flinke buiteling komt hij eveneens ten val.
Ook hij vervolgt zijn tocht en omstreeks het
middaguur bereiken de fietsers ’t Hof ter Velde.
Daar worden ze niet alleen opgewacht door
een stel heuse cowboys, ook de bestuursleden
Herlinda Casteleyn, Geneviève Robberecht en
Marianne De Vlaeminck (echtgenote Arsène
Baekelandt) maken daar hun opwachting,
samen met Michel Chabchoub (echtgenoot
van Herlinda) preparen ze er een overheerlijke
reuzebarbecue. Voor nauwelijks honderd
frank (kinderen) en tweehonderd frank
(volwassenen) smullen de fietsers van de
overheerlijke spijzen. Na de maaltijd leven
de Atlassers zich uit op de plaatselijke
speeltuigen, maken ponyritten en tochtjes in
een huifkar. In een aanhorige zaal van ’t Hof
ter Velde beproeven velen hun behendigheid
in oude volksspelen die meer dan 100 jaar
geleden in de Far-West waren ingeburgerd
(kost = 45 frank/persoon). Menige Atlasser
gaat z’n kans aan de toptafel, het ringwerpen,
de stekbak, de schietlap, het gaaibollen, het
bakrollen en het tafelkegelspel. Om 14u.
wordt het tweede gedeelte van de fietstocht
aangevat. De terugrit naar Tielt verloopt via
Marialoop, Oostrozebeke, Dentergen, Aarsele
en Kanegem. Tijdens de namiddagtocht wordt
de innerlijk mens nog gesterkt bij Frits (in Het
Putterietje, Putterijstraat te Tielt) en in De
Naelde te Kanegem. Om 17u30 bereikt het
peloton fietsers opnieuw het Textielhuis, het
eindpunt van de geslaagde uitstap.
Met het nieuwe turnseizoen in zicht
blaast algemeen leider Arsène Baekelandt
verzamelen voor de Atlastrainers (7 augustus
1989). Caroline Baekelandt, Lucien Baekelandt,
Margot Baekelandt, Samira Chabchoub,
Herlinda Casteleyn, Ann De Vriendt, Sabine
De Vriendt, Gilbert Geerolf, Marleen Heytens,
Vicky Maertens, Marc Naert, Solange Plettinck,
Greta Vankeirsbilck en Gerrit Verhamme gaan
in op Arsène’s uitnodiging, Christine Matton
kan niet op het appel verschijnen.
De trainers vernemen dat, met het oog op
het recruteren van nieuwe leden, er folders
in de Tieltse brievenbussen zullen worden
gepost. Voor de afdeling dames-gym-fit
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worden de oefenstonden met een half uur
uitgebreid, voor de keurgroep wordt niet
minder dan twee uren extra training voorzien
(donderdagavond). Het trampolinespringen
zal vanaf het aanstaand seizoen kunnen
worden beoefend, voor meer jonge jazzdancers worden eveneens mogelijkheden
binnen Atlas voorzien (zie hierna). Gezien
hun getalsterkte is voor de afdelingen juffers
en kleine meisjes de nood aan trainers het
hoogst, er worden hieromtrent evenwel geen
problemen voorzien.
Voor “Superstar ‘89”, een organisatie
van de Tieltse stedelijke sportdienst, levert
Atlas zijn belangeloze medewerking (26
augustus 1989). Voor de beste sporters uit
de regio staan waterpolo, doelschieten,
turnen, tafeltennis en mountenbike op het
programma.
Het
hindernissenparcours,
testen in balvaardigheid, krachtproeven,
hinkstapspringen en steeple zorgen voor een
verdere selectie. Atlas neemt de begeleiding
en jurering van de turnproeven voor z’n
rekening.

30.08.1989 Boom. Interland Noord Ierland – België (S.T.B.). Ook
Atlasser Ruth Piers (uiterst rechts) treedt aan.

Tien S.T.B.-turnsters treden aan in de
interland België – Noord Ierland (Boom, 30
augustus 1989). Atlasser Ruth Piers werd
eveneens geselecteerd voor deze ontmoeting
en woont het 3-daagse turnkamp bij dat dit
treffen voorafgaat.
Vooral aan de barre en de sprong tonen de
Noord-Ierse turnsters hun meesterschap, ze

slepen niet alleen de overwinning in de wacht,
méér, ze bezetten het volledige podium! Het
feit dat de Ierse gymnastes toch merkelijk
ouder zijn de S.T.B.-keurturnsters is daar
natuurlijk niet vreemd aan. Ruth presteert
uitstekend aan de sprong, barre en grond maar
maakt enkele foutjes op de balk. Het is reeds
21u. als Ruth Piers haar oefening op de balk
afwerkt, ze weet een totaalscore van 27,70
punten bij elkaar te turnen en dat is voorwaar
een puike prestatie van deze elfjarige!
Van bij de start van het 34ste turnseizoen
wordt
het
lessenpakket
uitgebreid
met
afzonderlijke
oefenstonden
“trampolinespringen”. Tot voor een vijftiental
jaren geleden werd bij Atlas deze discipline
beoefend, maar bij gebrek aan lesgevers
diende het turnen op de grote trampoline
stopgezet; vanaf het turnseizoen 198990 wordt een poging ondernomen Atlasgymnasten opnieuw met dit toestel kennis te
laten maken; de trainingen vinden plaats in de
turnzaal van het textielhuis o.l.v. Marc Naert
en dit steeds de zondagvoormiddag van 9u30
tot 11u30. Uiteraard wordt tijdens de gewone
oefenstonden verder gesprongen op de
minitrampoline, maar wie zijn springtechniek
wenst te verfijnen kan voortaan dus ook
terecht op de grote trampoline.
Tijdens een “recyclageweekend” onder
de noemer “Profiel & Jeugd” wordt de
oefenstof van artistieke gymnastiek voor
jonge keurturners onder de loep genomen (2
en 3 september 1989). De Atlassers Caroline
en Margot Baekelandt, Marc Naert en Solange
Plettinck verdiepen er zich in de materie.
Binnen Atlas wordt jazz-dance beoefend
sinds 1978, de leeftijd van de meerderheid van
de leden van deze afdeling ligt inmiddels rond
de 30 jaar. Logisch dat jonge meisjes er zich niet
helemaal thuisvoelen, vanaf dit sportjaar wordt
getracht ook meer jeugdige jazz-dancers
aan hun trekken te laten komen. Sabine
De Vriendt, regent lichamelijke opvoeding,
werd bereid gevonden belangstellenden in
te wijden in deze discipline. De lessen staan
open voor jongeren van 12 tot 18 jaar en

vinden iedere dinsdag plaats van 19u. tot 20u.
in het oefenlokaal van het Textielhuis. Een
voorwaarde voor het beoefenen van deze
jazz-dance voor jongeren is dat men reeds
deel uitmaakt van een andere turnafdeling,
die stelregel is eveneens van toepassing voor
de leden die zich ’s zondags wagen aan het
springen op de grote trampoline.
Topturnen kan sinds geruime tijd bij
turnkring Atlas. Ook nu gaat men weer op zoek
naar jeugdig talent. Belangstellenden (meisjes
en jongens van 5 tot 8 jaar) worden om 10 uur
verwacht in het Textielhuis (30 september
1989). Bedoeling is dus begaafde elementen
op te sporen, in het Textielhuis worden ze
opgewacht door Caroline Baekelandt, Margot
Baekelandt en Marc Naert. Zes meisjes en
vijf jongens dienen zich voor de selectieve
proeven aan. Hun resultaten moeten nog
ontleed worden maar uit de eerste indruk
blijkt dat drie meisjes en evenveel jongens
over goede capaciteiten beschikken. Van de
elementen die geschikt worden gevonden
zullen de ouders worden uitgenodigd om de
gymnastiekmogelijkheden van hun dochter of
zoon te bespreken.
“De Dansende paters” van turnkring Atlas
gaan opnieuw de hort op. Op 2 oktober 1989
zijn ze te gast bij de middenstandsvrouwen
van Beveren-Leie om de aldaar gehouden
kaasavond te animeren. Gezien het optreden
van de olijke bende voor de aanwezigen
werd geheim gehouden, enkel een tweetal
dames van de organisatie zijn op de hoogte,
slaat de dansact in als een bom. Het wenkbrauwengefrons bij de intrede van de
monniken onder begeleidende liturgische
muziek, slaat vlug over in verstomming als
de kaaspaters op de tonen van “We are
the champions” en de “nonnensamba”
hun danskunsten ten toon spreiden. De
zaal gaat volledig plat als het gezelschap
vervolgens de “Lambada” ten tonele voert.
Het energiek optreden wordt afgerond met
de alomgekende “vogeltjesdans” waarbij –op
uitnodiging van de Atlaspaters- ook enkele
dames uit het publiek zich niet onbetuigd
laten. De vrolijke bende kan rekenen op een
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September 1989, het schema van de wekelijkse oefenstonden;
Dag

Uren

Afdeling

Lokaal

Maandag

17u30 – 19u00

Kleine jongens

Textielhuis

19u00 – 20u30

Dames-gym-fit

Textielhuis

17u00 – 19u30

Keurturnsters

Textielhuis

19u00 – 20u00

Jazz-Dance (jongeren)

Textielhuis

20u15 – 21u30

Jazz-Dance

Sporthal

16u30 – 18u00

Juffers A-ploeg

Textielhuis

17u30 – 19u00

Juffers B & C-ploeg

Textielhuis

17u00 – 19u00

Keurturnsters

Textielhuis

17u30 – 19u00

Kleine jongens & Knapen

Textielhuis

19u00 – 21u15

Turners

Textielhuis

Vrijdag

16u30 – 19u45

Keurturners

Textielhuis

Zaterdag

09u00 – 10u30

Knapen

Sporthal

10u30 – 11u45

Kleine meisjes

Sporthal

10u30 – 11u30

Kleuters

Sporthal

09u00 – 10u00

Keurturnsters

Sporthal

10u00 – 12u00

Keurturnsters

Textielhuis

13u30 – 15u15

Juffers

Textielhuis

15u15 – 17u00

Turnsters

Textielhuis

09u30 – 10u30

Trampolinespringen (+ 12 j.)

Textielhuis

10u30 – 11u30

Trampolinespringen (9 tot 12j.)

Textielhuis

Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Zondag

overdonderend applaus bij het aftreden. De
organisatoren zijn dermate tevreden omtrent
de gebrachte show dat de paters mogen
aanschuiven aan een kaastafel waar eveneens
trappistenbier wordt aangevoerd. De clubkas
van turnkring Atlas wordt dankzij dit optreden
ook opnieuw gespijsd.
Het innen van het lidgeld van de Atlasleden
is een jaarlijks weerkerende klus. Aan de leden
werd weliswaar gevraagd het lidgeld (600
frank) te vereffenen via hun bankrekening,
blijkt dat menigeen er toch de voorkeur aan
geeft cash te betalen. Voor het incasseren
van de bijdragen voor het turnseizoen 19891999 houdt bestuurslid Geneviève Robberecht
daarom een zitdag (7 oktober 1989). ’s Voormiddags is ze te bereiken in de stedelijke
sporthal (9u. tot 11u45), ’s namiddags kan
men bij haar terecht in de turnzaal van het
Textielhuis (15u. tot 17u.).
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Na de olympische spelen van 1988
(Seoul) wordt door de internationale
gymnastiekfederatie een nieuw F.I.G.reglement opgemaakt. Ook de kamprechters
dienen de nieuwe regels te beheersen, tijdens
twee kaderdagen (Oostende, 7 en 8 oktober
1989) wordt hen de nieuwe materie eigen
gemaakt. Atlastrainster Margot Baekelandt
is een oplettende leerling tijdens deze
tweedaagse, haar inzet en de motivatie tot
slagen leveren haar voor het afgenomen
examen een score op van liefst 80,07 %!
De firma die tot dusver instond voor
het leveren van de turnmaillots stopt z’n
activiteiten. Om die reden zal zowel voor de
dames- als de herenafdelingen nieuwe kledij
moeten aangekocht worden. Voor de leden
heeft deze omschakeling uiteraard financiële
gevolgen, om die uitgaven binnen de perken
te houden wordt door het Atlasbestuur een
steunactie opgezet. Middels een huis-aan-huis-

verkoop van steunkaarten zullen de Atlasleden
zich bij een groot deel van de Tieltse bevolking
aanbieden (14 oktober 1989). Binnen het
bestuur wordt een opbrengst van zo’n 35.000
frank vooropgesteld, de grootste optimisten
hopen niet minder dan 50.000 frank op te
halen, met dat laatste bedrag zouden de
zowat 140 Atlasleden elk van een reductie van
liefst 350 frank kunnen genieten. Die zaterdag
zijn de turnlessen opgeschort, reeds om 9u.
verzamelen de Atlassers in de gymzaal om hun
verkoopactiviteiten aan te vatten. Wegens te
jong werden de zesjarige leden en de kleuters
niet opgetrommeld om deze actie mee te
voeren. In uitgaanskledij (blauwe training &
witte turnpantoffels) bellen ruim zeventig
Atlassers, opgesplitst in groepjes van drie of
vier leden, aan bij de Tieltse inwoners. Ook
aan de warenhuizen “Grand-Bazar” en “Supra
Bazar” bieden Atlassers steunkaarten aan.
De respons van Tielt is enorm, het resultaat
overtreft de stoutste verwachtingen, er
wordt maar liefst 102.950 frank ingezameld!
Een succes over de ganse lijn! Voor de leden
die aan deze verkoopactie meewerkten is het
aanschaffen van turnkledij al helemaal geen
probleem meer.
De jaarlijkse medische onderzoeken vinden
plaats in de lokalen van het Textielhuis (18
oktober 1989). Die woensdag, van 14u. tot
15u30, staat Dr. Mehuys daar opnieuw ter
beschikking van de Atlasleden. Trainer/
bestuurslid Marc Naert blijft zich overminderd
vervolmaken, in Willebroek volgt hij nog maar
eens een trainerscursus (28 oktober 1989).
Naar aanleiding van “Crearama, dag van
de fotografie” verzorgt turnkring Atlas
een optreden in het C.C. Gildhof te Tielt
(29 oktober 1989). Niettegenstaande de
ongunstige werkomstandigheden (beperkte
aanloopmogelijkheid en schuin hellend
podiumvlak) wordt er door de keurploeg een
wervelende show gebracht. De overslagen,
salto’s, flic-flacs en tempo-flics zijn niet uit
de lucht en volgen elkaar in snel tempo op.
Meerdere turndelen van de gedemonstreerde
oefening worden tevens synchroon gebracht,
in het cultureel centrum wordt niets minder

dan een flitsend optreden gegeven dat erg in
de smaak valt van de bomvolle zaal.
Op vraag van het Tielts stadsbestuur zegt
Atlas z’n deelname toe aan de plechtige optocht
van 11 november. Van het Textielhuis, de
verzamelplaats van de Atlassers, gaat het nog
even in looppas richting St. Pieterskerk waar
de optocht wordt gestart. Onder muzikale
begeleiding van de harmonie “De Volharding”
wordt opgestapt naar het oorlogsmonument
in de Kortrijkstraat. Daar, recht tegenover het
Sint-Jozefscollege, wordt een bloemenhulde
gebracht aan het monument ter ere van de
oorlogsslachtoffers van de wereldoorlogen
1914-1918 en 1940-1945. Na deze officiële
plechtigheid wordt ook halt gehouden aan de
Stanislaspoort, er volgt een eerbetoon aan de
gesneuvelde Poolse bevrijders van Tielt op 8
september 1944. Zeker is dat de 55-koppige
delegatie van turnkring Atlas, getooid in blauw
trainingspak, voor een geslaagd optreden
zorgt op deze kille novemberdag.
Ook Solange Plettinck waagt zich op
het moeilijke terrein van de jurering, als
nieuwkomer in deze branche studeert ze eerst
het opgelegd programma van de werkgroepen
in. Dat gebeurt middels de lessenreeks die
over meerdere weekends is gespreid. Na het
examen te Willebroek (12 november 1989) kan
ook Solange haar eerste brevet in ontvangst
nemen.
Arsène Baekelandt en Marc Naert dienen
eerst een dichte mist te trotseren maar na een
paar uur autorijden belanden ze dan toch in het
“Provinciaal Instituut voor Voedingsbedrijven”
te Antwerpen (P.I.V.A.). Daar schaven ze hun
kennis bij omtrent sprongen op de lange mat
en de minitrampoline (2 en 3 december 1989).
Na
de
destijds
gehouden
“vagebondavonden” organiseert het bestuur
opnieuw een verbroederingsfeest, nu onder de
vorm van een kaasavond (9 december 1989).
De Atlasbestuursleden, Arsène Baekelandt,
Lucien Baekelandt, Herlinda Casteleyn, Gilbert
Debie, Chris De Bruyne, Hilde Derammelaere,
Hugo Martens, Marc Naert en Geneviève
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Robberecht staan in voor alle werkzaamheden.
Zowat 50 leden en sympathisanten nemen
deel aan dit kaasfestijn. In de voor deze
gelegenheid erg gezellig ingerichte gymzaal
van het Textielhuis genieten ze van een zeer
gevarieerd assortiment kazen, een heel
gamma broodjes en diverse biersoorten.
Het wordt hen allemaal geserveerd tegen de
kostprijs van nauwelijks 300 frank per persoon.
Onder impuls van de ingehuurde disc-jockey
wordt er heel wat gedanst en in een sfeer
van muziek, dans, plezier, kaas en gerstenat
schuift de avond vlot naar de nachtelijke- en
nóg later naar de vroege ochtenduren op.
Het turntoestellenpark van Atlas dient niet
alleen herschikt te worden, her en der is het
materiaal ook aan herstelling toe. De zaal- en
materiaalverantwoordelijken Gilbert Debie en
Marc Naert duiken, samen met hoofdleider
Arsène Baekelandt, de turnzaal van het
Textielhuis en de aanpalende opbergruimte in
om de nodige werkzaamheden te verrichten
(26 december 1989).
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DEEL XII: 1990-1991
Vanaf 12 januari 1990 wordt van wal
gestoken met een nieuwe lichting aspirantkeurturners, zeer jonge kinderen die -na
het afleggen van een aantal fysische testenover de gewenste lichamelijke capaciteiten
blijken te beschikken om zich te wagen aan
de zeer moeilijke artistieke gymnastiek. ’s
Vrijdags (17u. tot 19u.) en ‘s zaterdags (9u15
tot 10u15) vinden hun oefenstonden plaats.
Bedoeling is de trainingen op te trekken tot
minimaal 5 uur op weekbasis. Het is uiterst
positief dat bij deze gelegenheid ook jongens
(o.a. Jeroen Callens, Jeroen Cools, Ben De
Bruyne, Birger Landuyt en Tim Vande Walle)
konden worden gerecruteerd. Dat kan dankzij
de inzet van trainer Marc Naert die, na het
doorlopen van de cursus van jeugdtrainer,
bereid werd gevonden de opleiding van
deze “Eerste-niveau-turners” ter harte te
nemen. De aspirant-keurturnsters (met o.a.
Bjoke Baudonck, Fran Demeulemeester,
Cherlyne Itterbeke, Lotte Van Buren, Nele Van
Ryckeghem en Karen Verhamme) ontvangen
hun opleiding van Margot Baekelandt. Die
opleiding is niet van de poes, wie na een
periode van zes maanden de evaluatie niet
doorstaat of te weinig inzet betoont, zal het
topturnen dienen stop te zetten en terug naar
het afdelingsturnen afvloeien.
De stedelijke sportraad huldigt de Tieltse
kampioenen (13 januari 1990), Nathalie
Hoste is de enige kampioene die Atlas naar
voor kan schuiven (Provinciaal kampioen
competitiesporten). Op uitnodiging van
het Atlasbestuur verschijnen trainers,
medewerkers en sympathisanten op de
nieuwjaarsreceptie in de turnzaal van het
Textielhuis (14 januari 1990).
In samenwerking met de Tieltse S.V.V.afdeling organiseert turnkring Atlas het
jaarlijks nieuwjaarsfeest (20 januari 1990).
Voor dit evenement wordt beroep gedaan
op een theaterproduktie uit Aarschot die
een 2 uur durende kinder-meespeelshow
brengt onder de titel “Jammel en Moes”.
Ruim
155
belangstellenden
bevolken

die zaterdagnamiddag de turnzaal van
het Textielhuis. Met o.a. conditietesten,
balbehendigheid,
goochelpartijen
en
dansnummers brengt het clownduo Jammel
en Moes entertainment waarin ook de
Atlasjongeren veelvuldig worden betrokken.
In ruil voor de betaalde 70 frank (max. 200
frank per gezin) krijgen de aanwezigen echt
veel waar voor hun geld, naast een formidabele
act buikspreken ontvangen alle toeschouwers
tevens een nieuwjaarsgeschenk van de
organisatie!
Aan de “Interclubwedstrijd” te Gistel (21
januari 1990) wordt door ettelijke Atlasploegen
deelgenomen.
Iedere donderdagavond wordt de gymzaal
gereserveerd voor de afdeling heren-turners.
Onder het toeziend oog en de helpende hand
van trainer Arsène Baekelandt gaan Peter
Baekelandt, Steve De Cock, Marc Degroot,
Gilbert Geerolf, Marc Naert, Carlo Vandaele,
Gerrit Verhamme, Godfried Verhamme, Jeroen
Voet en Xavier Windels er wekelijks van 19u.
tot 21u. aan de slag.
De Torhoutse sporthal is het decor van het
“Gouwkampioenschap Artistieke Gymnastiek”
(29 januari 1990). Daar tekenen ook OostVlaamse gymnasten present, niet minder dan
31 turners en turnsters leveren er strijd voor
de gouwtitel in de diverse categorieën. Atlas
is van de partij met Sofie Naert, Ruth Piers,
Jelske Vandormael en An Verhamme. In de
“précompetitie” scoort Sofie Naert zwak in
de fysieke proeven, aan de diverse olympische
toestellen presteert ze dan weer uitstekend en
wel in die mate dat ze een ernstige kandidate
is voor de titel. Twee Torhoutse meisjes blijken
echter niet te kloppen en Sofie moet vrede
nemen met het zilver.
Bij de beloften botst Ruth Piers op haar wel
zeer sterke opponente Fahiba Ataeb (Torhout).
Niettegenstaande Ruth een stijlvolle en
expressieve balk- en grondoefening brengt
en uitstekend scoort bij de sprong, strandt
ze eveneens op de tweede plaats. Zowél
voor Sofie, Ruth als hun trainster Caroline
Baekelandt is het behaalde resultaat een hele
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opsteker: in een periode van nauwelijks drie
maanden kregen beide gymnastes immers het
opgelegde werk onder de knie en dat is niet
minnetjes! Jelske Vandormael (aan de slag
in het “jeugdcriterium”) en An Verhamme
(kampt bij de plus-12-jarigen) nemen deel aan
het “vrij werk”. Aan alle toestellen zetten ze
hun beste beentje voor en leveren daar zeer
puik werk, vooral aan de barre zetten ze een
klinkende prestatie neer.
Onder impuls van de provinciale sportraad
wordt het “Westvlaams Overlegcomité voor
de Turnsport “(W.O.T.S.) opgericht. In dat
comité zetelen alle turnfederaties die in de
provincie actief zijn. Margot Baekelandt (Atlas
Tielt), Chris Catteceur (“Germinal Torhout”)
en Frank Duhamel (“Rode Ster Izegem”)
zijn de afgevaardigden van de Socialistische
turngouw. Het streven naar een optimaal
turnbeleid binnen de Westvlaamse provincie
is de doelstelling van het W.O.T.S. Inrichten
van kampioenschappen, oprichten van een
turncentrum, opleiden van topturnsters en –
turners, kadervorming: het zijn de middelen
om het beoogde doel te bereiken. De W.O.T.S.
zorgt al onmiddellijk voor een unicum in
de annalen van de Westvlaamse turnsport,
in de Stedelijke sporthal van Ieper wordt
een kampioenschap ingericht waarvoor
alle in West-Vlaanderen actieve federaties
gymnasten afvaardigen (4 februari 1990)!
De
deelname
aan
de
“Bondskampioenschappen Lange-mat en
Minitrampoline” levert een resem ereplaatsen
op voor turnkring Atlas (Gent, 11 februari
1990). Aan het toestel Lange mat leggen de
junioren B (Ilse Hoste, Sofie Naert, Ruth Piers
en Jelske Vandormael) beslag op de hoogste
podiumplaats! De senioren C (Sabine De
Vriendt, Karen Goethals en Nancy Vanluchene)
turnen zich in de sporthal Bourgoyen naar een
vierde plaats, hun Atlascollega’s bij de senioren
B (Nathalie Hoste, Petra Vande Velde, Barbara
Verbeke en An Verhamme) brengen het brons
mee naar Tielt! Ook bij de sprongen op de
minitrampoline blinkt Atlas uit! De junioren B
(Geertrui Gonissen, Ilse Hoste, Hans Naert en
Barbara Verbeke) worden primus, zij krijgen
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11.02.1990 Gent. Bondskampioenschap LM en MT. De
Atlasdeelnemers: zittend Ilse Hoste, Petra Vande Velde, Daisy
Van Hauwaert, Angelique Braeckevelt, Hans Naert, Caroline
Demuynck, Silvie Verhalle, Mariska Vankeirsbilck en Geertrui
Gonissen (Barbara Verbeke ontbreekt) en staand Katia Vande
Velde, Sabine De Vriendt, Leslie Maertens, Nancy Vanluchene,
Karen Goethals, An Verhamme en Nathalie Hoste.

11.02.1990 Gent. Barbara Verbeke aanschouwt de oefening van
Nathalie Hoste.

navolging van de senioren B (Sabine De
Vriendt, Nathalie Hoste, Petra Vande Velde en
Nancy Vanluchene) want ook dit Atlaskwartet
haalt goud!
Voor
de
“Bondskampioenschappen
Artistieke Gymnastiek” trekken Sofie Naert,
Ruth Piers en Jelske Vandormael naar
Mechelen (17 februari 1990). Sofie treedt
aan in de précompetitie, Jelske turnt in de

jeugdcategorie en Ruth levert strijd bij de
beloften. Dat doen ze met goed gevolg want
in hun respectievelijke categorieën leggen ze
beslag op de 2de plaats! De organisatie van dit
wedstrijdgebeuren laat nogal te wensen over,
om die reden belanden de Atlasdeelnemers
pas zondagochtend om 2u30 terug in Tielt.
Op 8, 9 en 10 maart 1990 zijn de Russische
topgymnasten te gast in Waregem. In deze
vijfde editie van “USSR GYMNASTICS” wordt
naast artistieke gymnastiek, ook acro-gym,
tumbling en sportieve ritmische gymnastiek
gebracht. Een 30-tal Atlassers zijn ook present
in het Waregemse Happy-Center, zij genieten
er van het oogverblindend schouwspel (9
maart 1990).

11.02.1990 Gent. De ploeg met Sabine De Vriendt, Nathalie
Hoste, Nancy Vanluchene en Petra Vande Velde is primus in het
minitrampolinespringen.

Het is Krokusvakantie, voor de scholieren
veelal een periode van rust. Voor Atlasser
Ruth Piers is het evenwel het moment om
een turnstage in Ludwigshaven bij te wonen.
Daar, in één van de nationale trainingscentra
van de Duitse turnbond, wordt dagelijks zes
uur getraind aan de diverse toestellen. Extra
tijd wordt besteed aan het opvijzelen van de
lenigheid en het inoefenen van nieuwe delen.
Het is hard werken in Ludwigshaven maar Ruth
kijkt met tevredenheid terug op deze stage.
“Is voor herhaling vatbaar”, is haar devies.
Tijdens de “bondsfinales AGD, AGH en SRG”
worden de nieuwe jurybrevetten uitgereikt
(11 maart 1990). Margot Baekelandt is één
van de gelukkigen die dit brevet in ontvangst
mag nemen, het laat haar toe te jureren in
zowél de nationale wedstrijden van de S.T.B.
(Socialistische Turnbond van België) als de
internationale kampen die uitgaan van het
C.S.I.T. (“Comité Sportif International du
Travail”). Met Solange Plettinck krijgt turnkring
Atlas er nóg een nieuwbakken gebrevetteerde
bij, Solange mag voortaan zetelen in jurypanels
voor wedstrijden “artistieke gymnastiek
niveau 1 en 2”.

1990: Rita Warnez, gedegen medewerkster, start met het
naaien van turn- en showkledij voor turnkring Atlas.

Voor
het
betwisten
van
het
“Gouwkampioenschap Lange Mat” slaat Atlas
z’n tenten op te Izegem (25 maart 1990).
Het feit dat “Germinal Torhout” afhaakt, en
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ook andere Westvlaamse kringen om nietgekende redenen geen belangstelling tonen,
zwakt deze provinciale kamp af tot een
ontmoeting “De Rode Ster Izegem” – Atlas
Tielt. Bij de junioren C heeft Atlas zelfs geen
tegenstanders, de Atlas-A-ploeg (Hans Naert,
Chloë Vaneeghem, Daisy Vanhauwaert en
Silvie Verhalle) nemen het dan maar op tegen
de Tieltse B-ploeg (Angelique Braekevelt,
Caroline Demuynck, Leslie Maertens en Sandra
Penninck). Beide kwartetten leveren een nek
aan nek-race op de tumblingmat, de A-ploeg
haalt uiteindelijk een zeer nipte overwinning.
Voor het junioren B-team doet Atlas beroep op
twee keurturnsters (Sofie Naert, Ruth Piers)
en twee van hun toppers binnen de afdeling
juffers (Ilse Hoste, Barbara Verbeke). Inzake
moeilijkheidsgraad gaat zowél Izegem als Tielt
tot het maximum haalbare, het leveren van
de technisch juiste uitvoering en de afwerking
van de sprongen zal dus bepalend zijn voor
het eindresultaat. De Atlassers halen sterk uit
in Izegem, maken heel wat minder foutjes dan
de gymnasten van “De Rode Ster” en worden
primus in deze confrontatie! De senioren B
(Nathalie Hoste, Vicky Maertens Petra Vande
Velde, An Verhamme) turnen een sterke partij
tumbling, inzake stijl dienen deze Atlassers
niet onder te doen voor de tegenstand.
Toch moet Atlas het onderspit delven, de
gymnastes van “De Rode Ster” zijn immers
stuk voor stuk geroutineerde keurturnsters
die een hogere moeilijkheidgraad aankunnen.
Niettegenstaande de teleurstellende opkomst
van de Westvlaamse clubs is men in Izegem
getuige van een leuke wedstrijd. Na afloop van
de diverse kampen nemen ook de Atlassers
een duik in de valkuil (een put gevuld met
mousse voor het gevaarloos aanleren van
risicovolle delen aan de sprong en afsprongen
aan andere toestellen) die “De Rode Ster”
sinds enkele maanden rijk is.
Bestuurslid-trainer Marc Naert slaagt in een
examen met betrekking tot de kennis van
“artistieke gymnastiek” (28 april 1990).
In de vier beurshallen van het Antwerps
Bouwcentrum
organiseert
de
S.T.B.
tijdens de paasdagen 1990 de eerste
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“Arbeidersgymnastrada”. Onder auspiciën
van het “Comité Sportif International du
Travail” (C.S.I.T.) worden in de Brabostad
de
Europese
C.S.I.T.-Juniorenkampioenschappen artistieke gymnastiek (A.G.) en
sportieve ritmische gymnastiek (S.R.G.)
gehouden. Atlasser Ruth Piers, lid van de
keurgroep, werd niettegenstaande zij nog
niet tot de leeftijdsklasse van de junioren
behoort, door de S.T.B. aangeduid om aan te
treden met de Belgische juniorenploeg A.G. ’s
Vrijdags (13 april 1990) wordt voorbehouden

15.04.1990. Antwerpen. C.S.I.T.-kampioenschappen. Ruth Piers
(l) na afloop van haar geslaagde wedstrijd.

voor de gemeenschappelijke trainingen. ’s
Zaterdags hebben de all-round-wedstrijden
plaats waarin ook Ruth haar opwachting
maakt. De Atlasster geeft van katoen op de
olympische toestellen, turnt er een prachtig
parcours en weet voor de toestellen balk en
grond zowaar een finaleplaats uit de brand
te slepen! Op paasdag (15 april) betwist Ruth
Piers haar twee toestelfinales en ook tijdens
dat wedstrijd-gebeuren zet ze een zowel
sublieme als ongeëvenaarde prestatie neer:
ze wordt derde in de balkfinales en met haar
vrije oefening op de grond verovert Ruth
niets minder dan de gouden plak! Uitermate

prachtig van de Atlasster, als beloning voor
zoveel moois mag Ruth mee op een 14-daags
trainingskamp in Tsjechoslowakije! Voor de
aanwezige Atlassers kunnen deze C.S.I.T.kampioenschappen uiteraard al niet meer
stuk, de prachtige turndemonstraties van de
vele honderden buitenlandse gymnasten zijn
gewoon de spreekwoordelijke kers op de
(door Ruth Piers geleverde) taart.
Het is 1 mei en het Textielhuis fungeert
traditioneel als vertrek- en eindpunt van
de (100-jarige) één-mei-stoet. Onder een
stralende lentezon stappen ruim 70 Atlassers
op achter het Atlasvaandel doorheen de
centrumstraten van Tielt. Mede door de
uniforme trainingspakken is Atlas echt wel
de blikvanger van deze stoet. Het probleem
van het tekort aan identieke (blauwe)
uitgaanskledij kon dit jaar nog nipt worden
opgevangen. De toch wel ruime opkomst van
de Atlasleden stemt algemeen leider Arsène
Baekelandt tevreden, voor de faciliteiten
(vrij en gratis gebruik van de turnzaal) die
turnkring Atlas jaar na jaar geniet vanwege de
socialistische coöperatieve “De Volharding” is
deelnemen aan deze optocht inderdaad een
kleine compensatie.
Na een uitputtende strijd wordt An
Verhamme Tieltse “sportvrouw van het jaar”
(5 mei 1990). Turnen is blijkbaar een goede
basis om het ook in andere sporten waar te
maken, Nathalie Hoste wordt immers 2de
in dit gebeuren. Karen Goethals maakt het
(Atlas)plaatje compleet door zowaar beslag
te leggen op de 4de plaats in deze organisatie
van de Tieltse sportdienst en de Stedelijke
sportraad. Turnkring Atlas stond opnieuw
in voor de afname van de turnproeven voor
de competitie ‘Sportman, sportvrouw,
sportgroep van het jaar’.
Het clubblad “Kontakt” wordt inmiddels
gedrukt op 165 exemplaren, de geplaatste
advertenties zijn
goed voor een
inkomstenbron van 37.000 frank op jaarbasis.
Voor het opluisteren van de “opendeurdag”
in het Tieltse Koninklijk Atheneum zijn de

Atlassers in grote getale aanwezig, onder een
loodzware zomerzon wordt op de speelplaats
een heus programma afgewerkt (6 mei
1990). In een eerste luik van de demonstratie
brengt het duo Sabine De Vriendt – Geertrui
Gonissen een partij acro-gymnatiek. Met de
instrumentale muziek als ruggesteun wordt er
tijdens dit debuutoptreden voorwaar mooie
acrogym gebracht. Een zeer omvangrijke
groep turnsters brengt vervolgens langematturnen, teneinde synchroon werk toe
te laten werden niet minder dan drie langemat-banen aangelegd. De inmiddels verhitte
matten (de zon blijft immers hardnekkig zorgen
voor tropische temperaturen) zijn voor de
turnsters echt wel een bijkomende handicap.
Toch slagen de gymnastes er opnieuw in
een denderend optreden te verzorgen.
Hun nummer staat bol van de series rad- en
overslagen, salto’s, flik-flaks, hoepels en nog
meer van dat moois. De aanwezige clown
lijkt in eerste instantie een vreemde eend in
de bijt maar naderhand ontpopt dit individu
(Nathalie) zich tot een kundige turnster. Na
die stevige portie gymnastiek komt Sabine De
Vriendt met haar jonge jazz-dance-formatie op
de proppen. Met de eigentijdse choreografie
weet deze groep al tijdens hun eerste
optreden het publiek te bekoren. Onder
leiding van trainer Marc Naert vergasten de
uit diverse afdelingen samen-gesprokkelde
trampolinespringers het publiek op een reeks
sprongen waarin streksprong, karper, salto’s
met schroef, barani en gestrekte salto’s de
hoofdmoot uitmaken. Beslist een wervelend
einde van een prachtige demonstratie die bij
de toeschouwers heel wat enthousiasme en
handgeklap losweekt.
Stoetenbouwer Frans Vromman lokt
turnkring Atlas naar “De Stoet van
Canteclaer” (Deinze, 20 mei 1990). In het
zog van Atlasturnster Silvie Verhamme,
voor deze gelegenheid gepromoveerd tot
circusdirecteur, acteren een hele rist circusartiesten, voor de ogen van de talrijke
toeschouwers ontrolt zich een gevarieerd
schouwspel. Het stel koorddansers wandelt
elegant over de strak aangespannen koord,
de kolossale gewichtsheffer (Marc Naert)
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laat zich in de luren leggen door een schalkse
baby (Nele Van Rijckeghem die daarbij een
flinke bloedneus oploopt!), spierenbundel
José Lassuy (alias John Massis) trekt met veel
machtsvertoon een locomotief en een stel met
steenkool geladen treinwagons in beweging,
de jongleur slaagt er in de kegels in de lucht te
houden en zelfs een slangenbezweerster stapt
met haar serpent door de straten van Deinze!
Voor de berentemmer en z’n vervaarlijk
grommende beren doen de toeschouwers
een stap achteruit, de fakir priemt met veel
lef een vlijmscherpe sabel tot in de maag. De
musicerende clowns houden de toeschouwers
in de ban met hun meeslepende melodieën,
een goochelaar tovert keer-na-keer een wit
konijn uit de hoed en de reizende clowns
zorgen meermaals voor verbazing als een
baby-clown (Shirley Wouters) plots uit een
reiskoffer opduikt. Een andere publiekstrekker
is de behendige fietsster (Jelske Vandormael)
die gedurende ettelijke kilometers op de superminifiets rondtoert. De vijf Daltons stappen nu
eens rond als een aan elkaar geklitte Siamese
vijfling, even later bekoren ze het publiek met
eenvoudige piramides. Echte Atlasacrobaten
zorgen intussen met overslagen en flik-flaks
voor gewaagde buitelingen. Op de mobiele
barre brengt Sandra Penninck nog meer
acrobatie en ook dat nummer wordt door
de toeschouwers duidelijk geapprecieerd.
Verbazing alom in Deinze als een oud
dwergpaar (Ben De Bruyne en een tot vrouw
omgetoverde Tim Vande Walle) zichtbaar trots
met hun ranke dochter (Katleen Cools) van
zowat 1,70 meter loopt te pronken. In Deinze
brengt Atlas, zoveel is zeker, een voorstelling
met leuke humor enerzijds en spektakel
anderzijds, de organisatoren zijn in de wolken
over zoveel inzet. Het gros van de aantredende
artiesten behoort tot het Atlasbestuur,
trainerskorps of leden-gymnasten, maar net
als bij andere gelegenheden doet Atlas ook nu
weer een beroep op veel van z’n medewerkerssympathisanten: vandaag zijn dat Patrick
Baekelandt, José Lassuy, Etienne Martens, Luc
Penninck, Georges Piers, Franky Vanhove, Eric
Verhamme en Godfried Verhamme.
Marc Naert en Arsène Baekelandt zijn
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20.05.1990 Deinze. De stoet van Canteclaer. Clown Ingrid Devos
op stap met Nele Van Ryckeghem alias ‘Baby Strong”.

20.05.1990 Deinze. Mevrouw Tim Vande Walle en mijnheer
Ben De Bruyne, het dwergenpaar met hun ranke dochter
Kathleen Cools.

1990. Ruth Piers, een buitenbeentje…

twee van de 63 deelnemers aan het nationaal
bondscongres in het etablissement “Zeezicht”
te Oostende (26 mei 1990).
Voor de “brevetdag” te Gistel vaardigt Atlas
slechts een kleine afvaardiging af (9 juni 1990).
Trainer Marc Naert trekt naar Mechelen om
daar zijn diploma van jeugdtrainer in ontvangst
te nemen (10 juni 1990).
Deelnemen aan de “Garnalenstoet” is
inmiddels een traditie geworden, om die
reden reizen op 24 juni 1990 enkele tientallen
Atlasfiguranten
naar
het
vissersdorp
Oostduinkerke. Een 16-tal zeepaardjes,
doorgaans leden van de afdelingen kleine
meisjes en juffers, hier aangevuld met de
jonge knaap Hans Naert, brengen die zondag
hun act op een spankelende manier: dartel
rondhuppelend, volgens een vast patroon,
op de tonen van een lustig deuntje. Dat
aanstekelijk dansje wordt steeds opnieuw met
flair gebracht, de voor deze dansact herhaalde
keren ingelaste oefenstonden onder leiding

van leidster (en bestuurslid) Herlinda
Casteleyn zijn daar natuurlijk niet vreemd aan.
De 16 garnaalvissers leveren ook puik werk
in het kustdorp, normaliter is hun doortocht
niets minder dan een slopend karwei, bij
deze editie dienen ze heel wat minder in
de reserves te tasten, de muziekinstallatie
(een cassettespeler) heeft het immers laten
afweten en gedurende ruim anderhalve
kilometer dienen deze Atlasadulten bijgevolg
hun danspassen niet aan het publiek voor te
stellen. Pas daarna raakt het euvel hersteld en
gaan de vissers er opnieuw tegenaan.
In de turnzaal van het Textielhuis krijgt de
2de editie van “de sportiefste huismoeder” z’n
verloop (25 juni 1990). Veertien deelneemsters
nemen het in de voor deze afdeling laatste les
van het turnseizoen 1989-1990 tegen elkaar
op. Teneinde de strijd in goede banen te leiden
laat gym-fit-trainster Greta Vankeirsbulck
zich omringen door Herlinda Casteleyn,
Marleen Heytens, Ingrid Paret en Rita Warnez.
Touwspringen, bankduwen, handenstand
houden en nog meer van dat fraais voeren de

06-1990. Turnzaal Textielhuis. De Dames-Gym-Fit-afdeling poseert met vooraan Marleen Vandewalle, Gerda Desmet, Linda Warnez,
Carine Vromman, trainster Greta Van Keirsbulck en Sabine Verbeke. Achteraan Rhaïs Vansteenbrugge, Anne Wallemacq, Rita Lava,
Ingrid Paret, Hilde Vandevijvere, Marijke Verbeke, Herlinda Casteleyn, Yvette Van Lievendaal, Martine Lefevre, Marleen Heytens, An
Beernaert en Sabine Tack.
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schifting door en na anderhalf uur flinke arbeid
is de winnaar gekend: Linda Warnez haalt
het nipt van Marleen Vandewalle. De overige
deelneemsters (Rhaïs Vansteenbrugge, Anne
Wallemacq, Rita Lava, Hilde Vandevijvere,
Marijke Verbeke, Yvette Van Lievendaal,
Martine Lefevre, An Beernaert, Sabine Tack,
Gerda Desmet, Carine Vromman, en Sabine
Verbeke) laten het niet aan hun hart komen
en even later zakken de huismoeders met
z’n allen af naar taverne Poesta waar tussen
pot en pint nog enkele uurtjes gezellig wordt
nagekaart omtrent hun verlopen onderlinge
strijd.
Nog een traditie: bij de vlaggenhijsing n.a.v.
de opening van de Europafeesten is Atlas
ook van de partij. Op 6 juli 1990 is dat niet
anders en onder de blikken van honderden
toeschouwers helpen enkele Atlassers in
uitgaanskledij de 32ste Europafeesten te
openen. Nauwelijks twee dagen later loopt
turnkring Atlas zich opnieuw in de kijker
tijdens de Europastoet. De Atlassers geven
gestalte aan het tafereel “Reizende kooplui
in de vroege Middeleeuwen”. Prachtig
uitgedoste kooplui prijzen hun koopwaar
(stoffen) aan bij de potentiële kopers, die
klanten hebben het niet onder de markt
want steevast worden ze aangeklampt door
de erg opdringerige verkopers. De door de
organisatie aangevoerde drie ezels fungeren
als lastdieren. In het Middeleeuws tafereel
duiken ook buitelende narren op en, wat raad
je, ook deze kunstenmakers worden door Atlas
geleverd. Atlas-muzikanten (met blokfluit
en tamboerijn) toveren vlotte deuntjes uit
hun instrumenten, aan de barrestok worden
inmiddels ook kunstjes vertoond. Voor extra
animatie zorgen twee krachtpatsers, met de
regelmaat van een klok plooien die ijzeren
staven in allerlei bochten. Nog meer spektakel
biedt de geroutineerde berentemmer, hij leidt
z’n vervaarlijk uitziend monster door Tielt.
Uiteraard kan de turner aan de mobiele rekstok
ook op het applaus van de vele toeschouwers
rekenen. Dankzij het uitstekend acteertalent
van de 35 Atlasfiguranten slaagt ook deze
bijdrage aan de Europastoet volledig!
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06.07.1990 Tielt, Europasstoet. Middeleeuws ‘koopman
in stoffen’ Lucien Baekelandt en mogelijke klant Margot
Baekelandt.

Gewoontegetrouw
worden
de
Atlastrainingen opgeschort vanaf half juli, de
recreatieve turnleden leggen de riem af vanaf
14 juli 1990. De jonge aspirant-keurturners
krijgen hun laatste les op 6 juli, met Marc
Naert hernemen ze de oefenstonden op 3
augustus ’90. Omtrent de turnstop volgen
de kandidaat-keurturnsters de richtlijnen van
leidster Margot Baekelandt, de keurturnsters
volgen dan weer de instructies van trainster
Caroline Baekelandt.
De grote juffers, turnsters en turners
krijgen eveneens de kans om gedeeltelijk
aan de slag te blijven, iedere woensdag
(van 19u. tot 20u30) kunnen ze terecht in de
turnzaal van het Textielhuis voor een portie
onderhoudsgymnastiek onder de leiding van
Arsène Baekelandt.
De Atlasfietstocht brengt 53 deelnemers
op de been (28 juli 1990). Onder een gesloten
wolkendek slingert de imposante groep zich
doorheen het drukke Tieltse centrum, even
later duikt het peloton het meer verkeersluwe
platteland in. Alsof perfect getimed laat de

zon zich weldra van haar beste kant zien. Het
parcours loopt langs kronkelende wegen,
na Tielt, Kanegem, Aarsele, Dentergem,
Oostrozebeke en Marialoop, wordt het
grondgebied van Meulebeke betreden.
Zeldzaam zijn de keren dat een drukke
verkeersweg moet worden gekruist, op
die punten zorgen de wegkapiteins Lucien
Baekelandt, Gilbert Geerolf en Marc Naert
voor een veilige oversteek. De bezemwagen
wordt bij deze gelegenheid gepiloteerd
door Bart Dooms (echtgenoot van trainster
Caroline Baekelandt), niemand die evenwel op
deze beroep hoefde te doen.
Te Meulebeke wordt “Hof ter Velde”
aangedaan,
onze
kompanen
Michel
Chabchoub (echtgenoot van leidster en
bestuurslid Herlinda Casteleyn) en Gilbert
Van Hove (medewerker) prepareren daar
een barbecue in een verzengende hitte.
De worsten, koteletten en kippenboutjes,
aangevuld met frisse groenten, vinden
makkelijk hun weg naar de hongerige magen.
Na enig vermaak in de aanhorige schietstand
en nadat de meer jonge deelnemers zich op
het plaatselijk speelterrein hebben uitgeleefd,
wordt koers gezet richting het domein ’t Veld
te Ardooie. Het is drukkend warm, een korte
wandeling maken en even verpozen met een
verfrissing zijn de activiteiten die daar op het
programma staan. Vervolgens worden de
slotkilometers richting Tielt aangesneden.
Omstreeks 17u15 bereikt het peloton de
eindmeet (Textielhuis), meteen is dit het slot
van een prachtig uitgestippelde fietstocht.
“De dansende paters van de Orde van Père
Joseph” zijn nog maar eens van de partij in
Passendale (19 augustus 1990). Voorafgaand
aan deze activiteit worden tijdens niet minder
dan zeven oefenstonden de deelnemers
terdege door Arsène Baekelandt voorbereid.
Om 12u30 vertrekken die zondag de Atlaspaters
(Patrick Baekelandt, José Lassuy, Godfried
Verhamme, Georges Piers, Arsène Baekelandt,
Hugo Martens, Chris De Bruyne, Marc Degroot,
Lucien Baekelandt, Peter Baekelandt, Gilbert
Debie, Bart Dooms, Gilbert Geerolf en Gilbert
Vanhove) met personenwagens richting

19.08.1990 Passendale, Kaasstoet. De kaaspaters José Lassuy
en Patrick Baekelandt luttele ogenblikken voor hun triomftocht
doorheen Passendale.

19.08.1990 Passendale, Kaasstoet. De ‘Dansende Paters’
in actie. O.a. Arsène Baekelandt, Patrick Baekelandt, Marc
Degroot, Bart Dooms, Lucien Baekelandt, Peter Baekelandt en
Gilbert Geerolf. Rechts o.a. José Lassuy, Hugo Martens, Gilbert
Vanhove, Gilbert Debie, Chris De Bruyne, Georges Piers en
Godfried Verhamme. Met z’n allen tonen ze hun ‘jarretelle’.
Ambiance verzekerd!

Passendale. En wat blijkt? Vader abt (Arsène)
heeft zijn discipelen uitstekend opgeleid, op de
muziek van de (sensuele) “Lambada” maken de
bruine kaaspaters een uiterst succesrijke tocht
door het kaasdorp. Buik-aan-buik-dansend,
heupwiegend op de zuiderse muziek, het zijn
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maar enkele van de dolkomische toestanden
die in Passendale ten tonele worden gevoerd.
De applausmeter stijgt naar het maximum als
de paters ongegeneerd de patersrok omhoog
trekken en de duizenden toeschouwers de
frivole kousenband bij het dansend gezelschap
ontdekken. De kaaspaters zijn weer op hun
best en doen hun reputatie alle eer aan.

Atlasmedewerker blijkt immers geen gepaste
kledij voorhanden.

Ter gelegenheid van de Passendaalse
kaasstoet levert Atlas tevens een rist
buitelende narren af. Deze kunstenmakers
(Soundouz Chabchoub, Ben De Bruyne,
Monika Degroot, Caroline Demuynck, Hans
Naert, Caroline Penninck, Chloë Van Eeghem,
Barbara Verbeke, Stefanie Verbeke en Jan
Verhamme), allen onder leiding van Petra
Vande Velde, kunnen echter niet met hun
volledig repertoire buitelingen uitpakken en
dit wegens het door de regen glad geworden
wegdek. Ook een horde kaasdragers is
door Atlas afgevaardigd (Eva Baekelandt,
Christine Claerhout, Barbara Deconinck,
Hilde Derammelaere, Gerda Desmet, Marleen
Heytens, Mariska Vankeirsbilck, An Verhamme,
Etienne Maertens, Franky Vanhove en
Eric Wittevrongel). Bergen kaasbollen
worden er door onze dragers versjouwd.
De naar Passendale meegereisde Etienne
Maertens dient de stoet noodgedwongen als
toeschouwer te volgen, hij kan uiteindelijk
niet als kaasdrager fungeren, voor deze

Door de mutualiteit Bond Moyson, in
de persoon van André Baekelandt, wordt
turnkring Atlas aangezocht mee te werken aan
de trekking van de tombola Emile Vandervelde.
Uniform gekleed in blauwe training halen de
Atlassers de ballen uit de draaitrommels en
maken middels grote borden de winnende
nummers kenbaar aan het publiek (15
september 1990). Door toedoen van turnkring
Atlas krijgen wasmachines, personenwagens,
video’s, T.V.-toestellen e.d. een nieuwe
eigenaar. Na afloop van de prijzenregen wonen
de aan deze activiteit deelnemende leden in
De Beurs (Roeselare, Stationplein) nog een
live-optreden bij van Johan Verminnen en z’n
orkest.

Voor het volgen van een turnstage in Brussel
verblijven Hans Naert, Sofie Naert, Ruth Piers
en Jelske Vandormael van 26 augustus tot 31
augustus 1990 in de Vrije Universiteit Brussel
(V.U.B).

Voor deelname aan de “St. Gumarusfeesten”
trekt turnkring Atlas naar Lier (30 september
en 7 oktober 1990). Reeds om 9u45 stappen
narren, acrobaten en jongleurs, allen
Atlasfiguranten, op de bus richting Lier. Marc
Naert is begeleider van de deelnemende

Zo jong en tóch bijna klaar voor hun wedstrijden ‘artistieke gymnastiek’.
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Atlassers, zijn collega-bestuurslid Geneviève
Robberecht vervoegt hem op 7 oktober.
De thuisblijvers kunnen ook genieten van
de kunstjes van de Atlasdeelnemers, dit
evenement wordt immers op zondag 30
september rechtstreeks uitgezonden door de
BRT-televisie.
Het nieuwe sportseizoen 1990-1991 is
aangevangen, op zaterdag 13 oktober ’90 kan
het lidgeld worden vereffend, ’s voormiddags
in de sporthal, ’s namiddags in de lokalen van
het Textielhuis. Gezien de bondsbijdrage werd
opgetrokken tot 75 frank, verhoogt ook het
Atlaslidgeld. De jaarlijkse bijdrage beloopt
voortaan 750 frank, gezinnen met drie of meer
leden betalen 1800 frank Uiteraard mag het
lidgeld ook gestort worden op de financiële
rekening van turnkring Atlas.
Ook voor de jazzploeg is de vakantieperiode
achter de rug, de oefenstonden worden hervat
op 15 augustus 1990. De leider van deze ploeg,
Arsène Baekelandt, dringt er bij de jazzdansers
op aan de trainingen stipt bij te wonen, met de
melding “alleen regelmatig oefenen leidt tot
behoorlijke resultaten, lesverzuim belemmert
de vooruitgang van de betrokken persoon en
de volledige afdeling!” maakt hij het helemaal
duidelijk.
Rita Warnez, echtgenote van bestuurslidmateriaalmeester Gilbert Debie fabriceert een
40-tal turnmaillots, gezien Rita haar diensten
gratis aanbiedt, ligt de kostprijs van de maillots
ruim 50 % lager dan deze die in de handel
gangbaar zijn. De leden kunnen van het volledig
prijsvoordeel genieten. In de maand oktober
valt ons land een uitzonderlijk evenement
te beurt: in Brussel worden de vierjaarlijkse
finales van de “World Cup” gehouden. In
paleis 12 van het Heizel-complex wonen 21
Atlassers de “gymfinales per toestel” bij (28
oktober 1990). Met hun indrukwekkende
gymnastische capaciteiten maken performers
als Andreas Wecker, Jin Li, Valery Belenky,
Vitali Serbo, Daisuké Nishikawa, Svetlana
Boginskaya, Henrietta Onodi, Bo Yang en
Tatiana Lisenko een prachtig kijkstuk van het
wedstrijdgebeuren.

De Arenahal te Deurne is de locatie voor
het turntreffen “Beieren - S.T.B.” (3 november
1990). Voor deze gelegenheid werd ook
Atlasser Ruth Piers nog maar eens door de
S.T.B. ingelijfd om de kleuren van de turnbond
te verdedigen. Voor de individuele ranking
turnt Ruth die namiddag buiten wedstrijd, de
door haar behaalde punten komen echter wel
in aanmerking voor het ploegenklassement.
Ruth Piers doet het uitstekend in Deurne, ze
laat meerdere S.T.B.-gymnastes achter zich
en bijgevolg wordt gretig gebruik gemaakt
van de punten die Ruth bij elkaar turnde
aan de sprong, barre, balk en grond. Naast
individueel zijn de Beierse gymnastes (152,80
punten) evenwel ook per ploeg sterker dan
hun Belgische opponenten (142,95 punten).
Voor een jurycursus “lange mat en
trampolinespringen” trekken medewerker
Marc Degroot en trainer-bestuurslid Marc Naert
naar Antwerpen (10 november 1990). Marc
Naert, gediplomeerd trainer en uitstekend
onderlegd in deze materie, volgt de cursus
zomaar mee, een maand nadien zal blijken dat
Marc Degroot zijn jurybrevet in de betrokken
disciplines behaalt. De gymnasten welke die
dag normaliter hun gymnastiekonderricht van
Marc Naert ontvangen, worden opgevangen
door bestuurslid-trainster Herlinda Casteleyn
en trainster Samira Chabchoub.
De recyclage voor trainers “lange mat” en
“minitramp” wordt met aandacht gevolgd
door Marc Naert. De uitvoeringskledij van
de afd. juffers bestaat uit een glanzend
roze-witte turnmaillot. De winkelprijs
bedraagt 1500 frank, met de 30%-korting
voor Atlasleden, kan dit maillot tegen de
prijs van 1050 frank worden aangekocht.
Met de “Interclubkampioenschappen” in
het vooruitzicht worden de leden van deze
afdeling door econome Hilde Derammelaere
op deze aankoopmogelijkheid gewezen
(04.12.90). Ook de ouders van de leden
van de afd. kleine meisjes wijst Hilde op de
mogelijkheid een turnmaillot aan te kopen
aan een sterk gereduceerde prijs. Immers, het
groen-blauwe maillot kan voor slechts 600
frank worden aangeschaft.
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Kunnen turnen in een zaal die uitgerust
is met alle olympische toestellen, in
België is het weinigen gegund. Ook Atlas
beschikt uiteraard niet over een dergelijke
accommodatie. Teneinde vlugger progressie
bij de meest begaafde jonge Atlasgymnasten
te boeken wordt uitgekeken naar de
mogelijkheid in een turnhal een stage te
volgen (van 27 tot 31 december 1990). Amel,
een dorpje in de Oostkantons, is het resultaat
van deze zoektocht en het is daar dat de
groep Atlassers (gymnasten, trainers en
begeleiders) in de ochtend van 27 december
met zes personenwagens naar toe trekken.
De erg jeugdige gymnasten Bjoke Baudonck,
Fran Demeulemeester, Cherlyne Itterbeke,
Lotte Van Buren, Jelske Vandormael, Nele Van
Ryckeghem, Karen Verhamme, Jeroen Callens,
Jeroen Cools, Ben De Bruyne, Birger Landuyt
en Tim Vande Walle en de geroutineerde
elementen Sofie Naert en Ruth Piers trainen in
Amel onder de leiding van Caroline Baekelandt,
Margot Baekelandt en Marc Naert. Gedurende
vier dagen wordt er getraind van 9u. tot 12u. en
van 14u. tot 16u. De knusse turnzaal beschikt,
naast alle nodige turntoestellen, ook over een
valput, ideaal om meer moeilijke bewegingen
aan de toestellen te oefenen. Er wordt
intensief geturnd in Amel en de turnstage is
bijgevolg erg produktief. Om het de turners
en hun trainers naar hun zin te maken steken
de begeleiders Chris De Bruyne, Bart Dooms,
Georges Piers, Geneviève Robberecht en Fons
Vandormael al die tijd een handje toe, zelfs het
verzorgen van de catering behoort tot hun
takenpakket. Iedereen heeft het naar z’n zin,
alles verloopt naar wens tot Lotte Van Buren
tijdens de voorlaatste dag van het turnkamp
een armbreuk oploopt. Fons Vandormael
ontfermt zich over deze jongere en keert één
dag vroeger terug naar Tielt en dit opdat de
onfortuinlijke Lotte in Tielt tijdig een operatief
ingrijpen zou kunnen ondergaan.
Bij de start van het jaar 1991, in het editoriaal
van Kontakt, richt Arsène Baekelandt zich
met zijn nieuwjaarswensen tot al zijn leden.
Typisch Arsène, van die gelegenheid maakt de
hoofdleider uitgebreid gebruik om het nuttige
aan het aangename te koppelen: “Prestaties
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12-1990 Turnkamp te Amel. Netjes op een rij: Lotte Van Buren,
Karlien Verhamme, Fran Demeulemeester, Bjoke Verdonck,
Karen Verhamme, Nele Van Rijckeghem en trainster Margot
Baekelandt.

12-1990 Ook present tijdens het 1ste turnkamp te Amel: Ruth
Piers, Jelske Vandormael en Sofie Naert.

12-1990 Turnkamp te Amel. Marc Naert traint Ben De Bruyne,
Jeroen Callens, Jeroen Cools, Tim Vande Walle en Birger
Landuyt.

12-1990 Turnkamp te Amel. Jelske Vandormael, Cherlyne Itterbeke, Sofie Naert, Jeroen Cools, Karen Verhamme, Jeroen Callens,
Fran Demeulemeester, Tim Vandewalle, Ben De Bruyne, Birger Landuyt, Nele Van Ryckeghem en vooraan de groep Ruth Piers.

zijn het produkt van training, vooral het
aantal uren en de intensiteit van het oefenen
zijn van doorslaggevende aard. Het bereikte
technisch peil is evenredig met de tijd die
men kan en wil besteden aan het oefenen.
Dit principe geldt zowél voor het keurturnen
als voor het afdelingsturnen waar –voor dit
laatste- twee maal anderhalf uur trainen een
volstrekt minimum is. We stellen met spijt vast
dat sommige leden nu en dan op het appel
ontbreken. Dit zet niet alleen een rem op de
ontwikkeling van de betrokken turner, het
heeft ook z’n weerslag op het niveau van de
volledige afdeling. Het hoeft geen betoog dat
hoe meer een opdracht wordt uitgevoerd,
hoe beter men deze leert beheersen. Het
spreekwoord ‘oefening baart kunst’ is een
waarheid als een koe, ook in de turnsport.
Alleen ernstig en regelmatig trainen werpt
vruchten af. Daarom verlangen we van ieder
lid een stipte aanwezigheid tijdens elke
oefenstond, dit geldt voor alle afdelingen.
‘Ik moest weg’ is een dooddoener die al te
makkelijk door de in gebreke blijvende turner
als excuus wordt aangevoerd en die bijgevolg
niet kan worden geaccepteerd! Wij hopen
dat ouders en kinderen dit zullen begrijpen,
kinderen dienen van thuis uit gestimuleerd
te worden om geen enkele les over te slaan,
volwassen leden dienen zelf het goede
voorbeeld te geven. Indien deze discipline
niet kan worden opgebracht zakt het moeilijk
verworven vaardigheidspeil in een mum van
tijd naar een dieptepunt. Daarom onze wens
en uw goed voornemen voor 1991: iedere les
op post!”

De gouwsecretarissen van de Socialistische
Turnbond van België (S.T.B.) worden
uitgenodigd voor een samenzijn in het
vormingscentrum
Schipperswelzijn
te
Antwerpen (Luchtbal). Bedoeling is dat zij zich
buigen over een beleidsnota waarin zich, zo
wordt gehoopt, de “sleutel voor de toekomst
van het socialistisch turnleven” bevindt (4
januari 1991). Niet enkel Arsène Baekelandt
(secretaris van de West-Vlaamse turngouw),
ook Atlasser Marc Naert is op de afspraak op
deze beleidsbepalende vergadering van de
S.T.B.
Trainers, bestuursleden en medewerkers
(met hun partner) verschijnen op de
nieuwjaarsreceptie van turnkring Atlas in het
Textielhuis (6 januari 1991).
De turnzaal loopt vol voor het
nieuwjaarsfeest, in deze editie neemt
“Klutske” het publiek op sleeptouw met
z’n meespeel-kindershow (19 januari 1991).
De entertainer krijgt op geringe tijd voeling
met het publiek en de show ontaardt in
aangenaam entertainment. De jongeren in de
zaal, de meesten onder hen zijn te situeren
tussen de leeftijd van 5- tot 12 jaar, hebben
het naar hun zin, het feit dat ze op geregelde
basis op het podium mogen is daar natuurlijk
niet vreemd aan. Twee dozijn danseresjes
schudden de “Lambada” uit hun heupen,
even later staat de ganse zaal op stelten als
“Anne” van Clouseau wordt geplaybackt.
Klap op de vuurpijl is evenwel het nummer
“Ik wil je, blijf bij me”, van De Kreuners. Op
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het podium worden de playbackartiesten in
rookwalmen gehuld maar op dat ogenblik
staat het andere deel van de zaal reeds in vuur
en vlam. De (bijna) smeekbede “Ik wil je, blijf
bij me, ga nooit meer weg” galmt tot ver in de
omgeving van het Textielhuis… Na de gratis
tombola en het gratis drankje worden de
jongeren op de valreep verrast met een leuk
nieuwjaarsgeschenkje. Atlas en de S.V.V. tonen
zich opnieuw van hun meest gulle kant want
voor al dat moois betaalden deelnemende
leden slechts 70 frank.
In de Tieltse stedelijke sporthal organiseert
Atlas het “Provinciale Interclubkampioenschap
Toestelturnen” (20 januari 1991). Atlas krijgt in
deze wedstrijd enkel concurrentie vanwege
“Germinal Gistel” en “Rode Ster Izegem”,
voor eigen publiek pakken de Atlassers
evenwel de volle buit. Zowel bij de jongens als
de meisjes steekt Atlas met kop en schouder
boven de tegenstrevers uit en houden
aldus de begeerde trofee in Tielt. Bij de afd.
Knapen is het de Tieltse A-ploeg met Gunther
Decraemer, Oele Demeulemeester, Hans
Naert en Jan Verhamme die zegeviert.
Voor vele juffertjes is het hun eerste
ontmoeting, de zenuwen spelen hen parten
maar desondanks doorstaan ze flink hun
vuurdoop en leveren -gemeten naar de
normen van de recreatieve gymnastiek- goede
prestaties. De Juffers-D-ploeg, met Caroline
Demuynck, Ilse Hoste, Barbara Verbeke en
Sylvie Verhalle, behaalt de overwinning. De
twee Tieltse ploegen turnsters strijden met
volle overgave voor de ploegenbeker, Ook
zij presenteren puike oefeningen aan het
publiek en de juryleden. De A-ploeg met
Chloë Vaneeghem, Mariska Vankeirsbulck,
Petra Vande Velde en An Verhamme trekt
aan het langste eind en mag op het hoogste
podium. Nathalie Hoste, Petra Vande Velde
en An Verhamme zijn het sterkst in alle
wedstrijdonderdelen en verdelen de medailles
van de individuele kampen onder elkaar. Door
hun expressievolle oefeningen slagen zij er
in er een oogstrelend vertoon van te maken.
Mario Mortier, gewezen Belgisch kampioen
en thans trainer bij “Germinal Gistel”, pakt uit
met enkele spectaculaire oefeningen, brengt
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gymnastiek van topniveau en haalt al het
eremetaal binnen dat er te rapen valt in zijn
categorie.
Voor de keurturnsters Sofie Naert en
Ruth Piers is het “W.O.T.S.-kampioenschap”
de eerste belangrijke wedstrijd van het pas
gestarte jaar (27 januari 1991). Drie turnbonden
hebben een afvaardiging in Lauwe en daar
noteert men de deelname van niet minder
dan 28 turnsters, een prachtige bezetting op
dit niveau! Trainster Caroline Baekelandt kan
er die dag niet bij zijn, haar zus Margot neemt
de leiding over de twee Atlasgymnastes. Sofie
(11de) en Ruth (5de) turnen een kei van een
wedstrijd bij de juniores, het is duidelijk dat
deze Atlassers heel wat in hun mars hebben.
Voor
de
“kampioenenhulde”,
een
organisatie van de Tieltse sportraad en
de sportdienst, verschijnen opnieuw een
flink pak Atlassers in het Tieltse stadhuis
(2 februari 1991). De bestuursleden Lucien
Baekelandt en Geneviève Robberecht leiden
er de Atlasdelegatie en die brengt tal van
mooie bekers naar het Textielhuis.
Ook in dit 35ste levensjaar van turnkring
Atlas gaat men met een “Adultenfeest”
de vrolijke toer op (9 februari 1991). 37
Volwassenen waren bereid 300 frank te
betalen en bieden zich aan in de turnzaal
van het Textielhuis voor het bijwonen van
een kaasavond. Februari is carnavalmaand,
daarom dat voorzitter Lucien Baekelandt
een volledig wand heeft versierd met
carnavalattributen. Als aperitief houden heel
wat adulten een ferme trappist in de vuist
gekneld, een minderheid laat minder geestrijk
vocht aanrukken. De diverse kaasplanken
bieden een grote selectie heerlijke kazen.
“Discobar Skylap” stuurt “Come on, let’s
twist again”, door de geluidinstallatie en
meteen krijgt goeie ouwe gabber “Chubby
Checker” grote respons uit de zaal. De
Atlasbestuursleden, elk met een specifieke
taak, zorgen dat hun gasten het naar hun
zin hebben, de aanwezigen genieten tot in
de ochtenduren van het kaas-, muziek- en
dansfestijn.

In de Gouwkampioenschappen Artistieke
Gymnastiek te Izegem slaagt Atlasser Sofie
Naert er in de overwinning te behalen bij de
catg. beloften (17 februari 1991). Ruth Piers
legt beslag op het zilver bij de junioren. Birger
Landuyt rijft eveneens de 2de plaats binnen,
hij doet dat in de categorie niveau 1, zijn
collega-Atlasgymnasten Jeroen Cools (5de),
Ben De Bruyne (6de) en Tim Vande Walle (7de)
volgen in zijn zog. Fran Demeulemeester en
Nele Van Rijckeghem gaan eveneens in niveau 1
aan de slag en leggen beslag op respectievelijk
de 5de en 7de plaats.

17.02.1991 Izegem. Op de turnvloer de Atlassers (v.r.n.l.) Ben
De Bruyne, Birger Landuyt, Tim Vandewalle, Jeroen Callens,
Jeroen cools, Fran Demeulemeester, Karen Verhamme en Nele
Van Ryckeghem.

Bestuurslid Hilde Derammelaere heeft
het te druk met de uitoefening van haar
bestuursfuncties,
voortaan
zullen
de
werkzaamheden van het economaat (dat
instaat voor verkoop en verdeling van
Atlasturnkledij)
worden
waargenomen
door haar collega-bestuurslid Geneviève
Robberecht.
De “Bondskampioenschappen Lange mat en
Minitrampolinespringen” lokken niet-weinig
Atlas-gymnastes naar Boom, Atlas treedt aan
met niet minder dan 11 ploegen (3 maart 1991).
Het vervoer gebeurt met personenwagens,
wie instaat voor het vervoer ontvangt een
onkostenvergoeding van twee frank/km.
Vanaf 10u. gaan de Atlassers aan de slag in
Boom en dat doen ze met goed gevolg. In de
categorie “junioren B” zegeviert de ploeg met
Sofie Naert, Ruth Piers, Jelske Vandormael en
Barbara Verbeke! Ook op de minitrampoline
presteert Atlas meer dan uitstekend, de
juniores B-ploeg met Caroline Demuynck, Ilse
Hoste, Sofie Naert en Barbara Verbeke brengt
eveneens het goud naar Tielt. In de vorige
editie van deze kampioenschappen werden
twee titels mee naar huis gebracht, vandaag
doet Atlas nog beter. Met Nathalie Hoste,
Katja Vande Velde, Petra Vande Velde en
Nancy Vanluchene heeft Atlas immers nog een
winnend kwartet in Boom, zij zegevieren in de
catg. senioren B.
Op het “Bondskampioenschap Artistieke
Gymnastiek” (Izegem, 9 en 10 maart 1991)
strijkt turnkring Atlas met een fikse delegatie

17.02.1991 Izegem. Asprirant keurploegen. Trainer Marc Naert
poseert met (vooraan) Birger Landuyt, Ben De Bruyne en
(achteraan) Jeroen Cools, Jeroen Callens en Tim Vandewalle.

17.02.1991 Izegem. Met hun zoëven behaald brevet: 2de van
links Nele Van Rijckeghem en verder Fran Demeulemeester
en Karen Verhamme. Achter hen trainers Solange Plettinck en
Margot Baekelandt.
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neer (daags tevoren gingen ettelijke
Atlasbestuursleden reeds ter plaatse om voor
dit kampioenschap alle toestellen te plaatsen
en de zaal wedstrijdklaar te maken). Naast de
inmiddels flink geroutineerde gymnastes Ruth
Piers en Sofie Naert, mogen ook de piepjonge
elementen Fran Demeulemeester, Nele Van
Rijckegem, Karen Verhamme en Birger Landuyt
aantreden in deze nationale titelstrijd. Fran,
Nele en Karen turnen in niveau 1, hun turnpeil
wordt uiteraard niet enkel gemeten middels
fysieke proeven, ook aan de sprong, barre, balk
en vloer worden hun kwaliteiten beoordeeld.
Karen eindigt 16de, Nele wordt 14de en de
bijna 9-jarige Fran eigent zich de 4de plaats
toe: meer dan beloftevolle resultaten! In de
persoon van Birger Landuyt heeft Atlas ook
een afvaardiging in de titelstrijd bij de mannen.
De jonge Birger treedt eveneens aan in niveau
1 en laat daar flink wat punten liggen tijdens
de fysieke proeven. Aan de toestellen vloer,
paard met bogen, ringen, sprong, barre en rek
haalt deze jongeling alles uit de kast en turnt
zich in Izegem uiteindelijk naar een prachtige
derde stek!
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9 en 10.03.1991 Izegem. Trainster Margot Baekelandt stelt Nele
Van Ryckeghem’s lenigheid nog eens op de proef.

9 en 10.03.1991 Izegem, bondskampioenschappen AG.
Atlassers klaar voor het werk aan de toestellen, v.r.n.l. Fran
Demeulemeester, Karen Verhamme en Nele Van Ryckegem.

Sofie Naert kampt bij de categorie beloften,
doet daar vanzelfsprekend alle olympische
toestellen aan en wordt zowaar primus na
een prachtig geturnde wedstrijd! Sofie is
bondskampioen! Bij de junioren turnt Ruth
Piers op wel zeer hoog niveau, steeds is ze
in de running voor het podium. Bij de sprong
haalt Ruth zelfs de hoogste score van het
deelnemersveld en wordt na een spannende
kamp uiteindelijk 3de! Opnieuw edelmetaal
voor Atlas, Ruth brengt immers het brons mee
naar Tielt! De trainers Caroline Baekelandt
en Marc Naert kunnen met tevredenheid
terugblikken op dit kampioenschap, niet
alleen bevestigden Ruth en Sofie hun waarde
in dit kampioenschap, met Fran, Nele, Karen
en Birger steekt ook een nieuwe lichting
Atlasgymnasten z’n neus aan het venster.
Tot dusver bestond de uitgaanskledij uit
de blauwe training met witte streep, na het
faillissement van de leverancier in 1988 raakte
de voorraad volledig uitgeput. Inmiddels
ontgroeiden vele leden hun trainingspak
of raakte de training versleten. Blijkt dat
momenteel nog weinig leden over een
dergelijk draagbaar kringuniform beschikken.
Het Atlasbestuur opteert voor een nieuwe
clubtraining, een trainingspak van goede
kwaliteit, moderne snit en modieuze kleuren
(met wit- en fuchsia). De leden worden
opgeroepen in te tekenen voor het nieuwe
trainingspak, de kostprijs beloopt 1.600 frank
(voor kleine maten), 1.800 frank voor grote
maten, voor de opdruk Atlas Tielt is een
bijkomende kost van 75 frank voorzien. Betalen
mag in één of drie keer. Op zaterdag 30 maart
’91 bieden de leden zich aan in de turnzaal
van het Textielhuis voor het aanpassen van
de nieuwe trainings (van 10u30 tot 11u. en van
14u. tot 15u.). Niet lang daarna, op woensdag
24 april, wordt een zitdag gehouden in de
turnzaal van het Textielhuis (18 u. tot 20 u.)
tijdens dewelke de leden hun bestelde nieuwe
training dienen af te halen.
Voor de bondsfinales “Artistieke Gymnastiek
per toestel” presenteert Atlasser Ruth Piers
zich voor de jury in Mechelen (21 april 1991).
Die namiddag wordt Ruth 2de aan de sprong

en ook in de grondoefening moet ze slechts
één tegenstander laten voorgaan. Het is voor
iedereen duidelijk, Ruth turnt op een wel héél
hoog niveau!
Om het “Euro-Gymgala ’91” (Izegem,
27 april 1991) te stofferen doet “De Rode
Ster” niet enkel beroep op Nederlandse en
Engelse gymnasten, ook een turner uit (het
voormalige) Oost-Duitsland en het kruim
van de Belgische turners (-sters) tekenen
present. Gezien hun uitmuntende prestaties
op de voorbije Bonds-kampioenschappen
wekt het geen verwondering dat ook de
Atlasturnsters Sofie Naert en Ruth Piers in de
Izegemse stedelijke sporthal hun opwachting
maken. Ruth en Sofie worden in diverse
nummers van dit gala ingeschakeld, op de
balk krijgen ze, naast een Engelse turnster,
zelfs een hoofdrol toebedeeld. Ruth houdt
de zaal in haar ban met een gedurfde “rad
zonder handen” en na tal van nog andere
fraaie bewegingen bereikt ze opnieuw de
begane grond via een “gestrekte rondat met
volledige schroef”. Ook Sofie doet tijdens de
balkoefening de harten van de aanwezige
toeschouwers sneller bonzen met een wel
zeer vinnig geturnde “flik-flak”. Aan die rotatie
breidt Sofie nog meer prachtige gymnastiek
vast en katapulteert zich vervolgens richting
vloermat met “rondat-gestrekte salto”! Dit
internationaal getint gymgala is een schot in
de roos en uiteraard is het een opsteker dat
de twee Tieltse topturnsters vlot meedraaien
in dit hoog gezelschap.
Arsène en Lucien Baekelandt hadden wat
graag het “Euro-Gymgala” bijgewoond, een
andere opdracht houdt hen evenwel weg uit
Izegem. Voor het opluisteren van een historisch
banket te Brugge vraagt stoetenregisseur
Frans Vromman de medewerking van
turnkring Atlas (27 april 1991). Niet minder
dan 12 Atlasnarren vertonen er hun kunsten in
een prachtig Middeleeuws kader. Arsène en
Lucien begeleiden de Atlasgroep.
Een 60-tal leden geven gevolg aan de
oproep van het Atlasbestuur om op te stappen
in de 1-mei-stoet. Dat zijn er minder dan bij
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voorgaande edities, het barslechte weer en
het feit dat relatief weinig min-10-jarigen een
nieuwe training hebben aangekocht zijn daar
niet vreemd aan. Binnen Atlas werden de
laatste maand massaal trainingspakken van
het nieuwe type aangekocht (met witte- en
fuchsia kleuren). Vier leden verschijnen nog
op het appel met de oude blauwe training
met witte streep. Als één kleurrijk blok, in
het
spiksplinternieuw
uitgaansuniform,
marcheren de Atlassers achter het wapperend
Atlasvaandel. Opnieuw ontvangt hoofdleider
Arsène gemeende felicitaties voor het tuchtvol
optreden van de Atlasgroep en de blijkbaar in
de smaak gevallen “nieuwe look”.
Gymnastiek beoefenen is niet zonder
gevaar, op woensdag 15 mei 1991 loopt
turnster Nancy Vanluchene een dubbele
enkelbreuk op tijdens de oefenstonden.
Voor haar kondigt zich een langdurige
herstelperiode aan.

twaalf Atlasnarren zich klaar om in het
Middeleeuws kader van de Hallen het banket
te animeren. Zowél binnen als buiten de Hallen
verzorgen de Atlassers diverse optredens.
Op vraag van stoetenbouwer Frans
Vromman neemt Atlas deel aan de
feestelijkheden in een deelgemeente van
Rijsel (25 mei 1991). Het is 14u45 als een bus
een groep van 12 Atlasnarren ophaalt aan de
Halletoren. Hoofdleider Arsène Baekelandt
begeleidt de groep kunstenmakers. In Frankrijk
maken onze Atlassers niet enkel radslagen of
turnen ze een “rondat”, neen, zoals het narren
betaamt trekken ze grimassen of zetten de
toeschouwers een neus. Diezelfde dag levert
de autobus om 23u. terug z’n vracht in Tielt af.

Algemeen leider Arsène Baekelandt kan
zich niet vrijmaken voor het bijwonen van
het Bondscongres te Brussel (18 mei 1991).
Marc Naert vertegenwoordigt hem op deze
bijeenkomst.
Opnieuw dient een historisch banket te
Brugge te worden opgeluisterd, wederom
wordt de medewerking van turnkring Atlas
ingeroepen (18 mei 1991). Om 17u30 vertrekken
drie wagens vanuit Tielt, vanaf 18u30 maken
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01.05.1991 De 1-Meistoet verloopt in niet zo denderende
weersomstandigheden. Marc Degroot met het Atlasvaandel, de
groep wordt geflankeerd door Margot Baekelandt en Arsène
Baekelandt.

Naar aanleiding van de “open-deurdagen”
in het Koninklijk Atheneum te Tielt verzorgt
turnkring Atlas een korte demonstratie (2
juni 1991). De jongens (groep van Arsène
Baekelandt en Marc Naert) brengen er
sprongen over de plint, de keurmeisjes (groep
van Margot Baekelandt en Solange Plettinck)
verzorgen sprongen op de minitrampoline
en demonstreren eveneens op de balk.
De keurturnsters van Caroline Baekelandt
werken op dezelfde toestellen als hun
jongere collega’s. Voor alle juffers, turnsters,
keurelementen en knapen wordt in het
Atheneum eveneens de lange mat uitgerold.
De Atlasfiguranten die hun deelname
aan de “Praalstoet van de Gouden Boom”
bevestigden zijn, twee maanden vóór verloop
van deze majestueuze stoet, in de Beurshallen
te Brugge reeds druk in de weer (17 juni 1991).
Voor deze prestigieuze stoet laat de regisseur
niets aan het toeval over, de Atlassers oefenen
er hun act in en passen er de kledij die ze over
een tweetal maanden zullen dienen aan te
trekken.
Voor
de
jaarlijkse
weerkerende
“Garnalenstoet” troepen nog maar eens een
pak Atlassers samen te Oostduinkerke (23
juni 1991). Op de tonen van een vlot deuntje
huppelen zestien leden van de afd. Juffers,
de zeepaardjes aan het lichaam geriemd,
over het lange parcours van deze stoet.
Ook de veertien Atlasadulten, hier in de rol
van garnaalvissers, loodsen hun 2,20 meter
lange garnalen met haarscherpe precisie
tussen de dichte rijen toeschouwers. In een
choreografie van hoofdleider Arsène leveren
ook zij een hele reeks danspassen af, door
die toch wel slopende inspanningen sijpelen
bij menig garnaalvisser de zweetdruppels
van onder de zuidwester over het voorhoofd.
Jaarlijks opdraven in de garnalenstoet
is een hele opgave, niet enkel dienen de
respectievelijke dansjes gedurende meerdere
weken aangeleerd, ook het demonstreren
van de twee acts vraagt van de deelnemers
een wezenlijke inspanning. Daar staat
tegenover dat deelname aan deze activiteit
flink wat geld in de kringkas brengt en dat is

1991. Sofie Naert en Ruth Piers, begin de jaren negentig het
uithangbord van turnkring Atlas. Hier met trainster Caroline
Baekelandt in het splinternieuwe trainingspak van turnkring
Atlas.

02.06.1991 Tielt, Koninklijk Atheneum. Met haar keurploeg
geeft trainster Caroline de Atlasdemonstratie nog meer glans.
Vooraan Ruth Piers en Sofie Naert, achteraan An Verhamme,
Patricia Biebuyck, trainster Caroline Baekelandt, Jelske
Vandormael en Ilse Hoste.
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de (enige) reden waarom Arsène Baekelandt
zich voor deelname aan deze en gelijkaardige
activiteiten engageert.
Voor
medewerking
aan
het
“Majorettenfestival”, een onderdeel van
de eerste editie van de Tieltse Feesten,
levert Atlas een 6-tal juffers (7 juli 1991). An
Wouters, Cindy (?), Els Wouters, Monika
Degroot, Shirley Wouters en Siska Soenens
fungeren als bordjesdrager voor de diverse
majorettenkorpsen. Het is uiterst warm, de
tocht doorheen Tielt verloopt dermate traag
dat onze meisjes ruim 3u30 in de weer zijn
om de enkele kilometers van het parcours te
overbruggen.
Bij Atlas is het nog maar een keer alle
hens aan dek, voor de Brugse vijfjaarlijkse
“Praalstoet van de Gouden Boom” (18 en
25 augustus 1991) was de medewerking van
talrijke Atlassers gevraagd. Op een prachtig
opgesmukte wagen, waarop zelfs een
natuurlijk frisgroen gazon is aangelegd, geven
respectievelijk Ben De Bruyne en Tim Vande
Walle op deze zondagen gestalte aan Liederik
die deel uitmaakt van de act Het visioen van
Ermengarde. Fysiek niet echt een zware
opdracht, wel dienen ze vele tientallen keren
dezelfde voorspellingen omtrent Vlaanderen
te aanhoren en daarbij steeds opnieuw
algehele aandacht te veinzen. In groep
25, de groep van de kunstenmakers, turnt
Hans Naert zich te pletter aan de mobiele
barrestok, bij deze gelegenheid gedragen op
de sterke schouders van Peter Baekelandt
en Gilbert Debie. In de omgeving van dit trio
ontspint zich een heel tafereel. Berentemmer
Arsène Baekelandt is op stap met een harige
grommende beer (Stefan Himpe op 18 aug.,
Marc Degroot op 25 aug.). Bruintje blijkt van
het agressieve soort te zijn en wordt, tot
overmaat van ramp, opgehitst door een gekke
ruiter (Gilbert Geerolf, achterstevoren gezeten
op een ezel). Berentemmer Arsène spelt de
ruiter de les, de losgeslagen beer snelt richting
een groepje niets-vermoedende danseresjes.
Pas op het ogenblik dat de inmiddels gillende
meisjes bijna ten prooi van de aanstormende
beer vallen ontdekt de berentemmer het
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18 en 25.08.1991. Brugge. Berentemmer Arsène Baekelandt
en kleinzoon Ben De Bruyne (alias Liederik) even voor ze in ‘De
praalstoet v.d. Gouden Boom’ figureren.

dreigend gevaar. Met een explosief sprintje
zet onze hoofdleider de achtervolging in en
dankzij een ultieme demarrage kan hij de op
hol geslagen beer bij de lurven vatten en aldus
de jonge danseressen van een gewisse dood
redden.
Een duizendtal figuranten verderop, in groep
72, wemelt het opnieuw van de Atlassers.
Lucien Baekelandt, Patrick Baekelandt, Chris
De Bruyne, José Lassuy, Etienne Maertens,
Franky Martens, Luc Penninck, Gilbert Van
Hove, Eric Wittevrongel en Marc Degroot op
18 aug., turner Xavier Windels op 25 aug. geven
gestalte aan een peloton zwaardvechters dat,
tot op de tanden gewapend met vlijmscherpe
hellebaarden en dito zwaarden, op een hels
ritme op de Brugse kasseien marcheert. De
bevelen van de dienstdoende bevelhebber
(Hugo Martens) schallen in het rond, gaan
door merg en been. De marsorders worden
uiterst punctueel en zonder gemor door
de krijgshaftige, grimmig ogende zwaardvechters opgevolgd. De knalprestatie van
deze Atlassers, met secretaris Hugo Martens
in de hoofdrol, wekt bij stoetenregisseur

Tony Willems en de toeschouwers zowaar
bewondering op.
En nóg is de stoetenperiode niet voorbij,
ook voor de “Brooikensstoet” te Reet
verschijnen er heel wat Atlassers op het appel
(15 september 1991). Door de fikse regenbuien
bazuint circusdirecteur Godfried Verhamme
zijn programma met een half uur vetraging
uit, het is 16u15 als hij zijn circusartiesten tot
actie aanmaant. De koordleggers (Herlinda
Castelkeyn en Solange Plettinck) spannen het
touw, het duo koorddansers (An Verhamme
en Oele Demeulemeester) bewandelen met
gemak het strak gespannen touw. Met vlotte
polsbewegingen slaagt jongleur Caroline
Penninck er in de kegels bijna continu in
de lucht te houden, goochelaar Bruno Van
Damme tovert dan weer om de haverklap een
koijn uit de hoge hoed.
Mariska Vankeirsbulck en Silvie Verhalle
zijn de dienstdoende muzikale clowns en
gedragen zich in Reet als volleerde virtuozen.
De berentemmers (Christine Claerhout en
Hugo Martens) hebben het niet onder de
markt met de drie vervaarlijk uitziende beren
(Freddy Debacker, Gunther Decraemer
en Eric Wittevrongel), de drie mormels
laten hun temmers geen ogenblik respijt.
Slangenbezweerster Soundouz Chabchoub
stapt ook door de Reetse straten, in een waas
van Oosterse mystiek slaagt ze er in haar 2,5
meter lange serpent tot bedaren te brengen.
Het koppel Lilliputters (Ben De Bruyne en
Tim Vande Walle) wandelt, hand in hand, met
hun bevallige dochter (Katleen Cools) door
de Reetse straten. Hoe het dwergenpaar dat
klaarspeelde zal voor altijd een raadsel blijven.
De ingehuurde clowns (Eva Baekelandt, Hilde
Derammelaere, Gerda Desmet, Ingrid Devos,
Jelske Vandormael, Jan Verhamme en Christine
Verschuere) kwijten zich inmiddels van hun
specifieke opdracht want elk van hen heeft
wel een taak met als motto zorgen voor de
vrolijke noot. Voor het meer riskantere werk
staan de kunstenmakers Caroline Demuynck,
Sofie Naert, Katja Vande Velde, Petra Vande
Velde en Barbara Verbeke garant. Met hun raden overslagen, rondat’s en het op de handen
lopen kunnen ook zij steevast rekenen op

1991 Turnzaal Textielhuis. Jelske Vandormael, Ruth Piers en
Sofie Naert op de balk.

1991 Turnzaal Textielhuis. Een pose van de keurploeg met Sofie
Naert, Jelske Vandormael, Ruth Piers in handenstand, Nathalie
Hoste en Ilse Hoste. Hun collega An Verhamme kijkt vanop de
achtergrond geamuseerd toe.

een welverdiend applaus. Patrick Baekelandt
en Gerrit Verhamme dragen de mobiele
barrestok, daarop zorgen Monika Degroot en
Sara Vermeersch voor de nodige acrobatie.
Met extreme behendigheid laveert Shirley
Wouters met de piepkleine minifiets doorheen
het hele gebeuren; tot ontsteltenis van het
publiek spiest de fakir (Luc Penninck) via keel
en slokdarm met precisie een vlijmscherpe
sabel tot aan de maagholte. De Daltonbrothers
(Arsène Baekelandt, Gilbert Debie, Marc
Degroot, Lucien Baekelandt en Gilbert Geerolf)
zijn een opvallende verschijning in Reet, in
hun originele kledij –badpakken anno 1920stappen ze als een aan elkaar geklitte vijfling
over het stoetenparcours. John Massis, hier
met brio vertolkt door Atlasmedewerker José
Lassuy, trekt met bovenmenselijke oerkracht
keer op keer de kolentrein met de tanden in
beweging. De jonge Hans Naert blijkt ook voor
een carrière als krachtpatser te kiezen, met
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het plooien van ijzeren staven zorgt hij in Reet
voor een beresterke prestatie. Spierbundel
Mark Naert heft de 100 kg wegende halters
geregeld boven het hoofd, even nadien wordt
hij echter steeds in z’n hemd gezet door de
kwieke peuter Carlien Verhamme die doodleuk
met de zware (?) gewichten aan de haal gaat.
Voor het betwisten van een wedstrijd geven
Sofie Naert en Ruth Piers de tegenstand
partij in Engeland (21 september 1991). In
ploegverband halen ze er een 9de plaats.
Op woensdagavond 9 oktober 1991
raakt hoofdleider Arsène Baekelendt flink
gekwetst. Om een turnster na een (mislukte)
flik-flak van een val te behoeden dient hij
bruusk in te grijpen, bij het opvangen van
de turnster scheurt zijn biceps evenwel
doormidden. Een pijnlijke grimas, ’s avonds
een bezoek aan de geneesheer, de volgende
dag volgt al een heelkundig ingrijpen aan
de gescheurde spier. De herstelperiode
zal van lange duur zijn en dat is werkelijk

een streep door de rekening van de immer
actieve Arsène Baekelandt. Twee weken na
de feiten verschijnt Arsène al weer in de
turnzaal, zijn activiteiten beperken zich tot
het verschaffen van raad aan de turners,
met de stevig in het gips ingekapselde
arm is effectief bijstaan vooralsnog volledig
uitgesloten.
Niet lang nadien wordt het trainerskorps
door nog meer onheil geteisterd. In het
midden van de uitvoering van de (inmiddels
beruchte) flik-flak raakt trainer Gilbert
Geerolf niet meer tijdig weg achter de rug
van turnster An Verhamme (3 november
1991). Hij krijgt die zaterdag de door de
lucht klievende voeten van An pal in het
aangezicht. Radiologisch onderzoek bevestigt
hetgeen werd gevreesd: neusbeenbreuk! An
Verhamme komt gelukkig wel heelhuids uit
dit treffen, Gilbert Geerolf wordt gedurende
enige tijd veroordeeld tot het dragen van een
wel zeer opvallend neusverband, carnaval
lijkt zowaar plots héél nabij.

Bij de start van het turnseizoen 1991 – 1992 ziet het uurrooster van de wekelijkse trainingen er
uit als volgt;
Maandag

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Vrijdag
Zaterdag

Zondag
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17u30 – 19u00
17u30 – 19u30
19u30 – 20u30
20u15 – 21u30
17u30 – 19u00
19u00 – 20u30
17u00 – 19u30
17u30 – 19u00
17u30 – 19u00
19u00 – 21u15
16u30 – 19u45
09u00 – 10u30
09u30 – 10u30
10u30 – 11u45
10u30 – 11u30
13u30 – 15u15
15u15 – 17u00
09u30 – 12u00

Kleine jongens
Keurturners
Dames
Jazz-dance
Juffers
Turnsters
Keurturners
Kleine jongens
Knapen
Turners
Keurturnsters
Knapen
Keurturners
Kl. meisjes & jongens
Kleuters
Juffers
Turnsters
Keurturners

19.10.1991 Zwitserland. De Belgische ploeg met uiterst links de Atlasgymnastes Sofie Naert en Ruth Piers.

Het jaarlijks innen van het lidgeld blijft een
niet weg te denken karwei. Op 12 oktober 1991
houden enkele bestuursleden zitdag in de
sporthal (10u. tot 12u.) en de turnzaal van het
Textielhuis (13u30 tot 16u.). Het bedrag van
het lidgeld blijft ongewijzigd: 750 frank per lid,
gezinnen met drie of meer leden betalen het
vast bedrag van 1800 frank.

krijgen ze in Herentals ook Atlasser Ruth Piers
over de vloer en die turnt voorwaar een mooie
wedstrijd bij elkaar (32,35 ptn). Die prestatie
levert Ruth een ticket op voor deelname aan
het Open Belgische Kampioenschap!
In een internationale wedstrijd te BlancMesnil, een voorstad van Parijs, met
deelnemende ploegen uit Tsjechoslowakije,

Voor de vriendschappelijke ontmoeting
tussen S.A.T.U.S. (Zwitserse turnfederatie)
en de S.T.B. reist een 25-koppige Belgische
delegatie naar het Zwitserse Lenzburg. Na een
650 km. lange rit lost de bus zijn lading, onder
hen de Atlassers Margot Baekelandt, Sofie
Naert en Ruth Piers. De volgende dag treedt
Margot er op als jurylid, Sofie en Ruth gaan
uiteraard hun gang in de confrontatie met
hun Zwitserse opponenten (19.10.91). Ruth
legt beslag op een prachtige 4de plaats, Sofie
presteert uitstekend aan sprong en grond
maar heeft tegenslag aan balk en barre, zij
wordt 8ste. De coach van S.T.B. (Frank Duhamel
van “De Rode Ster Izegem)” en delegatieleider
Gilbert Vercammen zijn niet alleen opgetogen
over het stipte wedstrijdverloop, ook
de vriendelijke ontvangst die de S.T.B.afvaardiging te beurt viel stemt hen zeer
tevreden. Op zondagnamiddag 20 oktober ’91
wordt de terugreis naar België aangevat.
Solange Plettinck tekent aanwezig voor de
jurycursus niveau’s in Antwerpen (9 november
1991).
Voor de “Open Vlaamse Kampioenschappen
Artistieke Gymnastiek” (17 november 1991)
267

de Union of Soviet Socialist Republics
(U.S.S.R.), Nederland, Italië, Frankrijk,
Zwitserland en België, is Sofie Naert en ook
die andere klassebak, Ruth Piers, van de partij
(24 november 1991). Met hun teamgenoten
van S.T.B. bieden de beide Atlassers stevig
weerwerk tegen de verzamelde tegenstand.
Onder het oog van ruim 800 toeschouwers
turnen zowel Sofie als Ruth erg geslaagde
Tsukaharasprongen en plaatsen daarmee al
heel wat concurrenten op achterstand. Aan
de ongelijke brug is het voor onze meisjes
knokken geblazen om niet teveel terrein
prijs te geven. Sofie turnt dan weer een
heel knappe oefening op de balk, Ruth doet
dat eveneens maar de kleine misser bij de
opsprong kost haar natuurlijk punten. In de
vloeroefening houden beide Atlassers hun
hoog niveau aan en scoren ook aan dit toestel
uitstekend. De Oost-Europese gymnastes
zijn evenwel ongenaakbaar en prijken na dit
internationaal wedstrijdgebeuren bovenaan
de rangschikking. De U.S.S.R. kan in Parijs
dus op het hoogste schavotje (181,00 ptn),
de Tjechoslovaakse turnsters palmen de 2de
plaats in (174,80), Sofie, Ruth en hun collegaS.T.B.-turnster Karen Lenjou leggen na hun
fantastisch geturnde wedstrijd beslag op een
prachtige 3de plaats (159,20 ptn), ze brengen
een beker van ruim een halve meter hoogte
mee naar huis.
Voor de bestuursleden is het opnieuw tijd
om op zoek te gaan naar adverteerders voor
het ledenblad Kontakt. Publiciteit voeren kost
500 frank voor 1/8ste pagina, 1000 frank voor
1/4de pagina, 2000 frank voor 1/2de pagina
en 4000 frank voor een volledige pagina. De
advertering geldt voor zes Kontaktnummers,
daarvan verschijnt het 1ste exemplaar in
januari ’92, het 6de exemplaar rolt normaliter
van de persen in maart ’93.
Met het doel de kringkas te spijzen wordt
in de turnzaal van het Textielhuis een Bingoavond georganiseerd (23 november 1991).
Initiatiefnemer is secretaris Hugo Martens,
iedere bezitter van een aangekochte
Atlassteunkaart (50 frank/stuk) kan gratis
deelnemen aan het bingospel. In de loop van
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12-1991 Turnkamp te Amel. Vooraan Chloë Van Eeghem,
Kathleen Cools, Katia en Petra Vande Velde. Jelske Vandormael
en An Verhamme steunen op de barre. Links trainer Gilbert
Geerolf, rechts trainer Arsène Baekelandt.

12-1991 Turnkamp te Amel. Trainer Marc Naert met Tim
Vandewalle, Birger Landuyt, Wannes Cuvelier, Jeroen Callens en
Ben De Bruyne.

de avond vallen er prachtige naturaprijzen
te winnen, o.a. een radio-cassettespeler,
een koffer met duurzaam gereedschap en
lasapparatuur krijgen een nieuwe eigenaar.
Bingomaster Hugo praat de ganse avond aan
elkaar en leidt het bingospel in goede banen,
hierin bijgestaan door Gilbert Geerolf. De

12-1991 Turnkamp te Amel: de deelnemers aan dit 2de turnkamp met o.a. trainster Margot Baekelandt en de aspirant-keurturnsters
Lotte Van Buren, Karlien Verhamme, Fran Demeulemeester, Bjoke Baudonck, Karen Verhamme en Nele Van Ryckeghem. Ook
Marianne De Vlaemynck (echtg. Arsène Baekelandt) is van de partij.

avond wordt een daverend succes!
Ook op het “Open Belgisch Kampioenschap
Artistieke Gymnastiek” (30 november 1991)
turnt Atlasser Ruth Piers een kei van een
wedstrijd. Ze totaliseert een totaal van 31,80
punten en legt met die hoge score beslag op
de 4de plaats.
Door die uitmuntende prestatie komt Ruth
tevens in aanmerking voor de “finales per
toestel” (1 december 1991) en gezien haar
capaciteiten heeft ze in dit wedstrijdgebeuren
zowat zeker uitzicht op een medaille. Door een
misverstand is Ruth evenwel niet ter plaatse.
Marc Naert is er wel, hij verontschuldigt de
afwezige Ruth bij de organisatie.
Op zondag 8 december 1991 wonen nogal
wat Atlassers de 6de editie van “USSR
Gymnastics & Sports Acrobatics Display
Teams” te Waregem bij. De Sovjetdelegatie
met klinkende namen als Boginskaya, Gutsu,
Belenky, Chamatulskaya, Luikin, Voropaev,
Korobginski, Misiuten, Sherbo, Redkova
en Marchenko sparen geen moeite om de
aanwezigen te plezieren. Zowel wat betreft de
acro-, de sportieve ritmische- als de artistieke

gymnastiek worden demonstraties geleverd
waarvan de toeschouwers net niet achterover
vallen van verbazing.
Voor deelname aan de “Try-out” te Deurne
worden de Atlassers Nele Van Ryckegem en
Ben De Bruyne opgetrommeld (15 december
1991).
Op donderdag 26 december ’91 wordt met
personenwagens koers gezet richting Amel.
Voor het turnkamp ‘editie 1991’ tekenen de
Atlastrainers Arsène Baekelandt, Margot
Baekelandt, Gilbert Geerolf en Mark Naert
present. Aanwezige gymnasten zijn o.a.
Fran Demeulemeester, Jelske Vandormael,
Katja Vande Velde en Petra Vande Velde, An
Verhamme, Jeroen Cools en Ben De Bruyne.
Nog diezelfde dag wordt er getraind in
de gymzaal van het complex, ook tijdens de
daaropvolgende dagen wordt er intensief
gebruik gemaakt van de accommodatie. Op
dinsdag 31 december, na het ontbijt, is het
inpakken en wegwezen, het einde van het
turnkamp is dan al weer een feit.

269

DEEL XIII: 1992 - 1993
Voor de nieuwjaarsbijeenkomst geven
bestuursleden, trainers en medewerkers
elkaar rendez-vous in de vergaderzaal van het
Textielhuis (5 januari 1992). Arsène Baekelandt
heet iedereen welkom en heeft het kort over
het wel en wee binnen turnkring Atlas.
De Tieltse sporthal is het decor van de
interclubwedstrijden, voor de tweede
opeenvolgende keer neemt Atlas de
organisatie van dit toernooi voor z’n rekening
(12 januari 1992). Een puike organisatie zorgt
voor een uiterst vlot wedstrijdverloop, Atlas
kaapt tevens het leeuwenaandeel van de
titels weg. Voor het eerst wordt deze kamp
opengesteld voor de min-10-jarigen. Deze
miniemen verschijnen op de turnvloer met drie
ploegen meisjes en twee ploegen jongens.
Voor de Tieltse kleine meisjes is het hun eerste
ontmoeting, de zenuwen zijn gespannen
maar toch blijft de A-ploeg (112,88 ptn. met
Lien Delaere, Elly Lapiere, Eveline Tack,
Katrien Werbrouck en Sofie Werbrouck) de
tegenstanders uit Izegem de baas en eindigen
primus. De B-ploeg (106,59 ptn. met Liselotte
Demuynck, Saartje Vandenhende, Kerlijne
Vandermeulen, Annabelle Vanderpaelt, Fran
Vanseveren en Els Verhaeghe) belandt op
een eervolle derde plaats. Hetzelfde scenario
bij de juffers, de A-ploeg (114,24 ptn. met
Tatjana Bonne, Monika Degroot, Annelore
Deketelaere, Sandra Penninck, An Vandamme,
Lore Vandesande en Greet Verhamme) haalt
de eerste plaats binnen, de B-ploeg (111,35
ptn. met Liesbeth Cuvelier, Isabelle Debleeker,
Annelies Delbeke, An Rots, Els Rots, Isabelle
Vanhove en Sarah Vermeersch) is goed voor
het brons. De C-ploeg (98,86 ptn. met Cindy
Braekevelt, Ellen Bruneel, Priscilla De Bouvere,
Siska Soenens, Eveline Vaernewijck, Wendy
Vanhaecke, Merel Windels, Shirley Wouters,
Vicky Wullaert) moet zich tevreden stellen
met de vijfde plaats in de eindrangschikking.
Voor de eerste keer wordt ook een individueel
klassement opgemaakt bij de junioren,
Atlasser Tatjana Bonne legt beslag op de
zilveren medaille.
De knapen van Turnkring Atlas treffen geen
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tegenstander aan in deze interclubwedstrijd,
tijdens hun onderonsje leveren Lieven Cools,
Gunther Decraemer, Oele Demeulemeester,
Davy Demuynck, Hans Naert, Tom Guilbert en
Bruno Vandamme niettemin sterke prestaties,
ze laten na afloop van hun wedstrijd een
resultaat van 120,23 ptn. optekenen. In het
individueel klassement gaat Hans Naert zijn
collega-turners Gunther Decraemer en Lieven
Cools vooraf. De twee ploegen Atlasturnsters
strijden hard voor de beker, beiden halen
het onderste uit de kan en bijgevolg worden
er puike oefeningen gepresenteerd. Na
een gelijkopgaande strijd haalt de B-ploeg
(109,49 ptn. met Geertrui Gonissen, Katja
Vande Velde, Barbara Verbeke, An Verhamme
en Silvie Verhamme) het uiteindelijk van de
A-ploeg (103,78 ptn. met Kathleen Cools,
Caroline Demuynck, Petra Vande Velde,
Jelske Vandormael en Stefanie Verbeke).
Individueel komen Petra Vande Velde, Jelske
Vandormael en An Verhamme het sterkst
voor de dag bij de turnsters en dit zowel
aan balk, brug als lange mat. Bij de sprong
mengt Katja Vande Velde zich ook in de
debatten voor een podiumplaats, ze geeft
haar zus Petra het nakijken en moet aan dit
toestel enkel An Verhamme laten voorgaan.
Wat betreft het all round-resultaat bezet het
trio Petra, An en Jelske, in die volgorde, het
podium. Niet minder dan vijf jurybureaus
bleven zowat onophoudelijk in actie tijdens
het wedstrijdgebeuren, het stelde de
wedstrijdleiding in staat alle proeven in twee
ronden van elk vijf rotaties af te werken. Niet
alleen op de wedstrijdvloer toonde Atlas zich
van z’n beste zijde, ook op organisatorisch vlak
was het plaatje weer helemaal af. Bij deze en
andere gelegenheden stelt m. Verbeke, vader
van Barbara en Stefanie, zijn vrachtwagen ter
beschikking van de Atlastoestelploeg en dat
maakt de verhuis van turnmateriaal van en
naar het Textielhuis een stuk makkelijker.
Het W.O.T.S. (Westvlaams Overlegcomité
voor de Turnsport), dat het leven zag begin
1990, organiseert een wedstrijd te Meulebeke
(19 januari 1992). Uiteraard zijn meerdere
gymnastiekfederaties met hun topgymnastes
aanwezig, de S.T.B. is met o.a. de Atlassers

Sofie Naert en Ruth Piers ter plaatse. Sofie
raakt gekwetst, Ruth turnt een heel mooie
wedstrijd en eindigt als vijfde in de algemene
rangschikking met 33,60 punten.
Luc Penninck, sinds jaar en dag medewerker
van turnkring Atlas, treedt toe tot het
bestuur (3 februari 1992). Zijn taak is identiek
aan deze van bestuurslid Gilbert Debie:
“instaan voor de zaal en het materiaal” en
dat houdt in hoofdzaak het uitvoeren van
kleine herstellingen in.
Voor de “kampioenhulde 1992”, uiteraard
een organisatie van de Tieltse Stedelijke
sportraad, kunnen opnieuw heel wat
Atlassers op een uitnodiging rekenen (14
februari 1992). Het jaar 1991 was immers een
vruchtbaar jaar waarin zowel provincialeals nationale titels bij elkaar werden
geturnd. Door het afgelegd indrukwekkend
internationaal parcours geven Sofie Naert en
Ruth Piers de Atlasaanwezigheid nog meer
glans.

Op woensdag 5 februari ’92 halen
medewerker José Lassuy en Atlasvoorzitter
Lucien Baekelandt te Kachtem een podium op
en dit ten behoeve van het feest dat 3 dagen
nadien plaatsgrijpt. Voor een jongerenfeest
contracteerden Atlas en de S.V.V. de “Dokustheatershow”. Voorzitter Lucien Baekelandt
verwelkomt een volle zaal in de turnzaal van
het Textielhuis, daarna maken de aanwezigen
zich op voor de ruim 2 uren durende productie
(8 februari 1992). Clown Dokus slaagt er
moeiteloos in, van bij het begin tot aan het
vallen van het doek, zijn publiek uitermate
te boeien. De S.V.V.- en Atlasbestuursleden
kunnen er prat op gaan met de Dokus-show
een uitstekend programma op de kop getikt
te hebben.
Op verzoek van de nationale commissie
“R.A.G” (Recreatieve- en afdelingsgymnastiek)
verzorgt Atlas de organisatie van het
“bondskampioenschap lange-mat-springen,
minitrampoline en Zweedse tafel” (16 februari
1992). Volwassen toeschouwers betalen 100

16.02.1992 Tielt, sporthal, bondskampioenschappen. De Atlasdeelnemers geflankeerd door de trainers (links) Marc Naert, Caroline
Baekelandt, Margot Baekelandt en (rechts) Sonja Thiriaux, Arsène Baekelandt, Marleen Heytens en Gilbert Geerolf.
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frank inkom, kinderen (tot 12 jaar) genieten
van het spektakel tegen betaling van 50 frank.
De wedstrijden vangen aan om 10u. Daags
voordien zijn voorzitter Lucien Baekelandt en
de medewerkers José Lassuy en Luc Penninck
in de weer te Izegem om daar, bij de club “De
Rode Ster”, turnmateriaal op te halen met de
vrachtwagen.
De gymnasten vinden massaal de weg
naar de Tieltse stedelijke sporthal, er
verschijnen niet minder dan 84 ploegen op
de wedstrijdvloer, Atlas brengt niet minder
dan 25 ploegen in stelling. Niettegenstaande
de grote opkomst kent de wedstrijd een vlot
verloop. De specialisten in de respectievelijke
disciplines trakteren het publiek op een
wervelend spektakel: flitsende flic- en
saltoreeksen op de mattenbaan, dubbele
salto’s met schroef op de minitrampoline.
Eén week voor dit nationaal treffen bezeerde
Jelske Vandormael zich op school, de sterke
Atlas-juniorenploeg die in de B-categorie
gedurende twee opeenvolgende jaren zowel
aan de lange mat als de minitrampoline de
bondstitel op zak stak, komt aldus verzwakt
aan de start. Aan de lange mat worden de
junioren verwezen naar de derde plaats,
op de minitrampoline steekt diezelfde
ploeg evenwel met kop en schouder boven
de tegenstand uit en haalt bijgevolg de
hoogste podiumplaats binnen! Ook de Tieltse
senioren-C zorgen voor een prima afwerking
van de lange-mat-sprongen, de hoop groeit
ook met hen een eerste plaats te kunnen
optekenen. De jury denkt daar echter anders
over en kent de Atlassers het brons toe. Aan
de minitrampoline neemt deze ploeg echter
weerwraak waar ze, nu in de B-categorie, de
gymnasten van Willebroek de baas blijven en
de overwinning achter hun naam schrijven.
De Atlasminiemen komen eveneens sterk uit
de hoek, met slecht twee tienden van een
punt zien zij de bronzen medaille aan hun
neus voorbij gaan. Atlas dingt niet mee in
de strijd voor de medailles aan het toestel
Zweedse tafel, daar zijn het Ontvoogding
Antwerpen, Silok Deurne, VTS-Willebroek
en De Toekomst Mechelen die zorgen voor
spectaculair springwerk.
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Atlasser Ruth Piers treedt aan in de “Open
Belgische Kampioenschappen Artistieke
Gymnastiek” te Herentals (8 maart 1992).
Aan alle toestellen ziet men een uitstekend
turnende Ruth, alle 50 gymnastes turnen op
zeer hoog niveau. In de categorie junioren
eindigt Ruth 33ste in deze nationale titelstrijd.
De trainers van de afdeling Juffers
blazen verzamelen met het doel het
trainingsprogramma van hun afdeling op
punt te stellen (9 maart 1992). Aankoop van
turnmateriaal is regelmatig aan de orde,
Turnkring Atlas schaft zich een nieuwe balk,
spanbarre en springplank aan.
Gezien de in de loop van het voorbije
jaar behaalde uitmuntende resultaten op
provinciaal-, nationaal- en internationaal vlak,
trekken nogal wat Atlassers richting raadszaal
van het Tieltse stadhuis voor de jaarlijkse
huldiging van de titelwinnaars in de zowel
recreatieve- als competitieve sporten (14
maart 1992). De Tieltse sportraad is opnieuw
gastheer, hun voorzitter en de schepen van
sport verwelkomen er de Tieltse kampioenen.
Niet minder dan 63 individuele kampioenen
en 16 ploegen worden gelauwerd, bij de
competitiesport neemt Atlas niet minder
dan 6 van de 13 zeges in ploegverband voor
z’n rekening. De bestuursleden Geneviève
Robberecht en Lucien Baekelandt leiden de
Atlasdelegatie. Individueel staan vooral Sofie
Naert en Ruth Piers in de belangstelling, hun
steile opgang in de gymnastiekwereld is daar
natuurlijk niet vreemd aan.
Trainer-bestuurslid Marc Naert en trainster
Marleen Heytens wonen een demonstratie
van de bondsreeksen bij te Antwerpen (14
maart 1992), gymnastische groepsoefeningen
op muziek die ter gelegenheid van de
bondsfeesten in Mechelen (mei 1993) weldra
binnen Atlas en honderden andere clubs zullen
worden aangeleerd.
Te Gent (15 maart ‘92) en Izegem (5
april ‘92) organiseren respectievelijk de
Oostvlaamse- en de Westvlaamse turngouw
de “gouwkampioenschappen”. In beide

05.04.1992 Izegem, Gouwkampioenschappen. Ruth Piers
tijdens haar met 8,5 punten gekwoteerde grondoefening.

wedstrijden worden de Benjamins en Pupillen
niet enkel geconfronteerd met tal van
fysische proeven (om de mogelijkheid voor
het beoefenen van artistieke gymnastiek te
beoordelen), ook het uitvoeren van technische
proeven (om de kunde aan de olympische
toestellen te meten) maken deel uit van het
wedstrijdprogramma. Voor Atlas Tielt treden
Bjoke Baudoncq, Fran Demeulemeester,
Lotte Van Buren, Nele Van Ryckeghem, Karen
Verhamme en Karlien Verhamme en Ben
De Bruyne in de arena. Zowel in Gent als in
Izegem leveren ze prachtige prestaties, bij
de benjamins eindigt Nele Van Ryckeghem
in Gent als eerste, Karen Verhamme wordt
derde. In diezelfde afdeling wordt Ben De
Bruyne primus bij de jongens. Bij de pupillen
legt Fran Demeulemeester beslag op de vijfde
plaats.
Te Izegem haalt Nele Van Ryckeghem de
tweede plaats, Bjoke Baudoncq wordt derde..
Karlien Verhamme en haar zus Karen worden
beide derde bij de pupillen. Met Ruth Piers en
Sofie Naert zijn in Izegem ook de gevestigde
waarden aan de slag. Beiden turnen een
uiterst knappe wedstrijd maar moeten in de
Izegemse Degrendele Eveline (34,36 ptn.)
hun meerdere erkennen. Ruth eigent zich de
tweede plaats toe (33,86 ptn.), Sofie mag met
haar derde plaats (32,20 ptn.) eveneens op het
podium bij de junioren.
“De Rode Ster Izegem” organiseert voor
de tweede maal de “Euro-Cup” (19 april
1992). Zeven landen vaardigen niet minder

dan 13 ploegen af. De Atlassers Sofie Naert
en Ruth Piers treden aan bij de ploeg van de
organiserende club. De Hongaarse ploeg wordt
primus, zij doorspekken hun gymnastiek met
elementen van de hoogste moeilijkheidsgraad.
De Deense (nationale) ploeg wordt tweede,
het Engelse Camberley wordt derde. De Rode
Ster-meisjes, versterkt met Sofie en Ruth,
leveren een knalprestatie door de vierde
plaats in te palmen. Rochdale (Engeland)
wordt vijfde, Niva Gymnastik (Denemarken)
wordt zesde, Östermundigen uit Zwitserland
legt beslag op de zevende plaats, de Waalse
selectie eindigt als achtste. Individueel komen
Ruth Piers en Sofie Naert ook sterk uit de hoek
te Izegem, bij de juniores turnt eerstgenoemde
zich tot op een sublieme vierde plaats, Sofie
laat bij de min-13-jarigen een prachtige zesde
plaats in de eindrangschikking optekenen.
De “Bondskampioenschappen voor de
gymnasten niveau 2” worden ingericht te
Hoboken (26 april 1992). Bij de benjamins zet
Nele Van Ryckeghem de toon, ze overklast

26.04.1992 Hoboken, bondskampioenschappen. Vooraan Nele
Van Rijckeghem, Karlien Verhamme, Bjoke Baudonck, Ben De
Bruyne en achteraan Karen Verhamme, Fran Demeulemeester
en Lotte Van Buren verdedigden met brio de Atlaskleuren.

niet alleen haar ploegmaten Bjoke Boudoncq
(5de), Karen Verhamme (6de) en Karlien
Verhamme (7de), ook de tegenstrevers uit
Antwerpen, Gent en Mechelen zijn er aan
voor de moeite. Meteen al een schitterende
overwinning van Nele en turnkring Atlas! De
pupillen Fran Demeulemeester en Lotte Van
Buren zijn eveneens naar Hoboken afgezakt,
na zeer verdienstelijk werk aan de sprong,
de barre, balk en grond leggen die Atlassers
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beslag op respectievelijk de 10de en 11de
plaats. Ben De Bruyne maakt eveneens z’n
opwachting in deze nationale titelstrijd bij
de benjamins. Ben getuigt over de nodige
wilskracht en souplesse te beschikken en met
een verdiende 3de plaats behoort ook hij tot
de medaillewinnaars!
Ondanks het slechte weer tekent Atlas
opnieuw present met ettelijke tientallen leden
voor deelname aan de Tieltse 1 mei-optocht.
Op woensdag 6 mei 1992 treden een rist
Atlasnarren op te Brugge. Atlasvoorzitter
Lucien Baekelandt is één van hen, hij wordt
omringd door keur- en afdelingsturnsters.
Nog maar eens een activiteit waarin Atlassers
optreden om de kringkas te sponsoren!
Junioren en senioren betwisten het “Open
Kampioenschap
Minitrampoline-springen”
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te Sint Amandsberg (9 mei 1992). De ploeg
Atlassenioren met Hans Naert, Petra Vande
Velde, Stefanie Verbeke en An Verhamme
springen zich naar een onverhoopte 1ste plaats
in de sporthal Rozebroeken. Het Atlaskwartet
maakte weinig uitvoeringsfouten en ook de
onberispelijk gesprongen “dubbele salto” van
Hans zorgt voor de uitmuntende eindscore. In
Tielt houden veel scholen “opendeurdagen”,
het samenstellen van de Atlasploeg bij de
junioren loopt niet van een leien dakje.
Uiteindelijk raakt de ploeg met Gunther
Decraemer, Oele Demeulemeester, Sandra
Penninck en Sara Vermeersch toch ingevuld.
Sandra, Sara, Oele en Gunther presteren
opperbest in St. Amansberg, leggen beslag
op de 7de plaats in de rangschikking en laten
met dat resultaat nog twaalf concurrerende
ploegen achter zich!
Wie wordt “sportvrouw, sportman en

sportgroep van het jaar”? Het antwoord valt
op 9 mei ’92 wanneer de kandidaten zich
onderwerpen aan tal van sportproeven. Naast
gewichtheffen (bankduwen), fietsen op rollen,
verspringen, zwemmen, behendigheidscircuit
en ’s namiddags balsport, judo, boogschieten,
een steeple-loop van 800 meter, staat ook
turnen op het programma. Die laatste proeven
(sprongen over het paard, krachtoefeningen
aan de ringen en een hellende bank) worden
in de turnzaal van het Textielhuis afgenomen.
De “Bondskampioenschappen Artistieke
Gymnastiek” leiden ook Sofie Naert en Ruth
Piers naar Herstal (10 mei 1992). Uiteraard
wordt er geturnd op een zeer hoog niveau.
In een vlot verlopen wedstrijd eindigen ze exaequo op de 2de plaats met 32,466 ptn. achter
hun naam. Beiden slagen er in een zilveren
medaille aan hun inmiddels rijk palmares toe te
voegen, met dat resultaat dwingen ze tevens
hun selectie af voor de toestelfinale’s van 28
mei e.k. in de Arenahal te Deurne.
In de “Bondsfinales” mag Sofie Naert
kampen aan de toestellen sprong, balk en
vloer, ze staat opgetekend als reserve voor
de barre (28 mei 1992). Ruth Piers zit in de
finale voor alle toestellen. Tijdens het verloop
van de wedstrijd raakt Sofie Naert ernstig
gekwetst aan de hiel, ze is voor liefst 8 weken
uit de running. Voor de sprong liet Ruth even
voordien evenwel 8,825 ptn. optekenen en
dat is goed voor een uitstekende 3de plaats
aan dit toestel. Met haar fantastisch geturnde
balkoefening schrijft Ruth hier de overwinning
achter haar naam (8,300 ptn.), met de
grondoefening haalt ze 8,850 ptn. en die
prachtige score is goed voor een 3de plaats
aan dit toestel.
Voor deelname aan de “Garnalenstoet”
duiken in het kustdorp Oostduinkerke opnieuw
zowel Atlasadulten als –jongeren op (21 juni
1992). De 16 jongeren (leden van de afdelingen
Kleine Meisjes, Kleine Jongens en Keurgroep),
gaan met hun zeepaardjes op stap, om de
haverklap brengen ze hun ingestudeerd dansnummertje ten beste. De 16 adulten, elkeen
omgord met een reuzengarnaal, stappen als

1992. De Atlaskeurgroep met Ruth Piers, Jelske Vandormael,
Ilse Hoste, An Verhamme en de gevestigde waarden Vicky
Maertens en Ann De Vriendt.

garnaalvissers te paard het parcours af en
demonstreren eveneens hun door Arsène
Baekelandt aangeleerde danspassen.
De turnlessen worden opnieuw opgeschort
tijdens de zomervakantie: voor de leden die
in de recreatieve gymnastiek werkzaam zijn
vinden de laatste oefenstonden plaats op
dinsdag 14 juli ’92. Om de schade van een al te
lange periode van non-activiteit in te perken
worden opnieuw onderhoudstrainingen
aangeboden. De juffers en turnsters kunnen
’s woendags terecht in de gymzaal van
19u. tot 20u30, voor de knapen en turners
is donderdagavond (van 19u. tot 21u.) het
tijdstip waarop ze hun turnniveau op peil
kunnen houden. “Rust roest” is uiteraard ook
het motto voor de leden van de keurploegen,
wat betreft hun onderhoudsgymnastiek
ontvangen zij richtlijnen van hun trainer
(Caroline Baekelandt, Margot Baekelandt of
Marc Naert).
Sofie Naert en Ruth Piers nemen in Wenen
deel aan de “C.S.I.T.-kampioenschappen” (10
en 11 juli 1992). Individueel eindigt Ruth 13de,
Sofie rijft de 15de plaats binnen, met een
deelnemersveld van ruim 50 topgymnastes
een meer dan glansrijke prestatie!
Turnkring Atlas organiseert opnieuw een
fietstocht met barbecue (1 augustus 1992).
Marc Naert stippelde het parcours uit, voor
nauwelijks 250 frank. (voor kinderen 150 frank)
kunnen de bij Herlinda Casteleyn of Hilde
Derammelaere ingeschreven deelnemers
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genieten van een heerlijke barbecue.
Voor de knotsgekke vertolking van De
dansende paters in “De Kaasstoet” doet
stoetenbouwer Frans Vromman alweer beroep
op turnkring Atlas (Passendale, 23 augustus
1992). Turnsters geven gestalte aan elf
acrobatische narren die worden ingeschakeld
in een groep die de Middeleeuwen opnieuw
tot leven brengen. De twaalf Engelse
kaasdragers(sters)
hebben
eveneens
Atlasroots. De narren en kaasdragers kleden
zich om in de meisjesschool (Karabinierstraat),
de paters doen dat in de kaasmakerij. Het
optreden van de 16 dansende kaaspaters
wordt opnieuw een succes over de ganse
lijn, uiteraard zijn de vele oefenstonden o.l.v.
vader abt Arsène Baekelandt daar niet vreemd
aan. De acrobatische narren zorgen voor de
gevraagde acrobatie in Passendale, net als de
kaasdragers oogsten ook zij applaus voor hun
optreden in deze stoet.
Binnen Atlas worden de keurgroepen
geleid door Marc Naert, Caroline en Margot

Baekelandt. Keurturnen is een uitermate
veeleisende sport waarin alle oefeningen
een eindeloos aantal keren dienen te worden
herhaald. Door z’n enorme inzet en veel
wilskracht maakte Marc Naert in de loop van
de voorbije jaren een steile opgang binnen
Atlas, elke gelegenheid tot bijscholing nam
hij te baat en hij slaagde er tevens in het
trainer-B-brevet te bemachtigen. Hoofdleider
Arsène Baekelandt introduceerde Marc Naert
in de turnsport en waar hij kon, hielp hij
z’n medetrainer z’n gymnastiekactiviteiten
te ontplooien. Marc wil nóg hogerop in de
turnsport en ergens tijdens de zomer van
’92 wijkt hij uit naar de club “De Rode Ster
Izegem”. Ook in die club ontfermt hij zich over
de keurgroepen en zal in de loop der jaren
met zijn gymnasten de Europese subtop in de
artistieke gymnastiek veroveren.
Voor Arsène Baekelandt komt het plotse
vertrek van Marc Naert zeer hard aan. Trouw
aan zijn ideologie “iedereen moet de kans
krijgen gymnastieksport te beoefenen” blijft
Arsène zweren bij het afdelingsturnen. Het

In 1992, bij de start van het turnseizoen 1992-1993 ziet de uurregeling van de wekelijkse
oefenstonden er uit als volgt;
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
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Uren
17u15 – 18u15
19u30 – 20u30
20u30 – 21u30
17u30 – 19u00
18u45 – 20u30
19u00 – 20u30
17u30 – 19u00
19u00 – 21u00
17u00 – 19u00
09u00 – 10u30
09u00 – 10u30
10u15 – 11u45
10u30 – 11u30
13u30 – 15u15
14u45 – 17u00
15u15 – 17u00

Afdeling
Keurturnsters
Dames-gym-fit
Jazz-Dance
Juffers
Keurturnsters
Turnsters
Knapen
Turners
Keurturners
Kleine Jongens
Knapen
Kl. meisjes
Kleuters
Juffers
Keurturnsters
Turnsters

Lokaal
Textielhuis
Textielhuis
Sporthal
Textielhuis
Textielhuis
Textielhuis
Sporthal
Textielhuis
Judozaal
Sporthal
Sporthal
Sporthal
Sporthal
Textielhuis
Textielhuis
Textielhuis

zegt alles over de sociale ingesteldheid van de
hoofdtrainer van turnkring Atlas. Topgymnaste
Sofie Naert volgt haar vader naar z’n nieuwe
club, nog in hetzelfde jaar vervoegt ook Ruth
Piers, een andere klasbak van turnkring Atlas,
“De Rode Ster Izegem”.
Op zaterdag 10 oktober 1992 wordt zowel
’s voormiddag (Stedelijke sporthal) als ’s
namiddags (turnzaal van het Textielhuis) het
lidgeld ingezameld. Voor een turnseizoen
gymnastiekonderricht dient 750 frank betaald
te worden, gezinnen met drie of meer leden
betalen forfetair 1.800 frank.
Niet enkel bestuurslid-trainer Marc Naert
zegt turnkring Atlas vaarwel, volledig
los van zijn vertrek verlaat ook Hilde
Derammelaere het Atlasbestuur. Gezien
het vorige, verschijnen voortaan enkel
nog Lucien Baekelandt (voorzitter), Hugo
Martens (secretaris), Arsène Baekelandt
(penningmeester), Chris De Bruyne, Gilbert
Debie, Geneviève Robberecht, Luc Penninck
en Herlinda Casteleyn op de maandelijkse
bestuursvergadering.
In de turnzaal is hoofdtrainer Arsène
Baekelandt uiteraard ook nog actief (bij de
afd. Kleine Jongens, Knapen, Turners, Kleine
Meisjes, Juffers, Turnsters en Jazz-Dance).
Voor het trainerschap staat ook Caroline
Baekelandt in (afd. Keurmeisjes), verder
Margot Baekelandt (Keurmeisjes en Turnsters),
Samira Chabchoub (afd. Kleuters), Marleen
Heytens (afd. Juffers) en de hulptrainers
Soundous Chabchoub (afd. Kleuters), Cools
Katelijne (afd. Kleuters), Herlinda Casteleyn
(afd. Kleine Meisjes) en Greta Van Keirsbulck.
Op 10, 17, 18 en 24 oktober 1992 brengt het
“Tielts Operettepodium” (T.O.P.) een uiterst
geslaagde bewerking van “Feuerwerk”.
Het verhaal speelt zich in en rond het
circus af, op Atlas wordt beroep gedaan
om voor alle voorstellingen acrobaten te
leveren. De Atlasleiding stelt een nummer
grondgymnastiek samen waarin dynamische
lange-mat-sprongen worden afgewisseld met
acrobatische evenwichtsoefeningen. Ondanks

de niet zo gunstige werkomstandigheden
in de Tieltse Stadsschouwburg (quasi geen
aanloopmogelijkheid, hellend podiumvlak)
demonstreren vijf Atlasturnsters in ieder van
de voorstellingen hun oefeningen. Het zijn
Geertrui Gonissen, Ruth Piers, Petra Vande
Velde, Barbara en Stefanie Verbeke die in
de Tieltse stadsschouwburg glansprestaties
weggeven. Liesbeth Cuvelier was eveneens
bereid haar steentje bij te dragen, voor haar
kon echter geen kostuum meer bemachtigd
worden.
Sinterklaas doet z’n intrede in Amsterdam
(14 november 1992). Nadat Atlas bij diezelfde
gelegenheid reeds in Nederland te gast was,
wordt Atlas door de organisatie opnieuw
aangezocht om mee op te stappen in de
Sinterklaasstoet. In de vroege uurtjes (6u30)
stapt het hele gezelschap aan de Tieltse
Halletoren op de bus, na een rit van meerdere
uren brengt deze “Circus Atlas” ter plaatse.
Aan de “Kweekschool voor de Zeevaart”
worden de vele circusattributen uitgeladen, de
figurantenkledij aangepast, pruiken opgezet,
snorren aangekleefd.
Via de havenkade begeven de Atlassers
zich naar het vertrekpunt van de stoet.
Tientallen schepen, volgestouwd met zwarte
Pieten,
hoogwaardigheidsbekleders
en
orkestjes, varen richting stadscentrum, hun
scheephoorns loeien zowat onophoudelijk.
Ook de Sint, met wit paard, vaart de Atlassers
voorbij. Bij de start van de stoet wordt het
Atlascircus uitgebreid met enkele kamelen en
olifanten. In de Amsterdamse straten staan
duizenden toeschouwers, ook van op de
talrijke balkons en van achter de vensterramen
wordt in grote getale naar het schouwspel
gekeken.
Gelegenheidscircusdirecteur
Godfried Verhamme, met parlofoon, stelt zijn
gezelschap voor aan het Hollandse publiek.
Dat laatste applaudisseert hard voor het
wel zeer verscheiden spektakel dat hen te
beurt valt. De Daltons zijn er, de muzikale- en
andere clowns, goochelaars, fakirs, beren en
berentemmers, slangenbezweerders, een
artieste op een minifiets, krachtpatser John
Massis, een gewichtheffer. Omstreeks 14u15 zit
de klus er op, als herinnering aan deze activiteit
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krijgen de Atlassers een herinneringsmedaille
uitgereikt, een gepast aandenken aan de 54ste
intocht van Sinterklaas te Amsterdam. Na een
lunch in de reeds genoemde zeevaartschool
krijgt het Atlasmateriaal opnieuw een plaats in
de bus en vervolgens wordt de lange terugreis
naar Tielt aangevat. Bij deze gelegenheid
werden opnieuw heel wat Atlasleden in het
gareel gespannen, maar ook niet-Atlasleden
werkten zich uit de naad voor het welslagen
van deze activiteit. Immers, ook dank zij de
medewerking van Eva Baekelandt, Patrick
Baekelandt, Marc Degroot, Steve Martens,
Christine Claerhout, Eric, Etienne, José Lassuy,
Godfried Verhamme en Gilbert kreeg de
circusact van Atlas gestalte en, last but not
least, rolden er weer centen naar de kringkas.
Sinterklaas was niet alleen te gast in
Amsterdam, op vraag van het “Comité van de
Kortrijkstraat” brengt hij ook een bezoek aan
Tielt (28 november 1992). Bij die gelegenheid
wordt de Sint omringd door niet minder dan
tien zwarte Pieten die in de Tieltse winkelstraat
gul snoep uitdelen. De Atlassers Ellen Bruneel,
Liesbeth Cuvelier, Isabel De Bleeker, Monika
Degroot, Sandra Penninck, Els Rots, Eveline
Vaernewijck, Chloë Vaneeghem, Greet en
Silvie Verhamme verlenen hun medewerking
aan het bezoek van de kindervriend.
Het is 20u. als een 170-tal belangstellenden
zich opmaken voor het meedingen
naar prachtige naturaprijzen tijdens de
Bingospelavond (28 november 1992). Nadat
Atlassecretaris Hugo Martens, bij deze
gelegenheid in de weer als bingomaster, de
“rules of the game” heeft toegelicht wordt
de spelavond opgestart. Alle hoofdprijzen
gaan vlot van de hand, op het einde van de
avond schenkt een sympathisant zowaar een
briefje van 1000 frank om met deze geldprijs
een bijkomend bingospel te organiseren. Een
turnster van de afdeling juffers haalt deze
centen binnen. Om 23u45 kan Hugo deze
avond afvlaggen, dankzij hem, de overige
bestuursleden en enkele medewerkers,
wordt ook deze tweede uitgave van de
bingospelavond een succes van formaat! Atlas
beschikt nog steeds over de trommels van
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het destijds opgedoekte Atlas-trommelkorps.
Met “Telstar”, een Pittemse vereniging van
vendelzwaaiers, wordt een overeenkomst
getroffen voor de overname van dit materiaal.
Het kalenderjaar 1993 is pas gestart, voor
het Atlasbestuur de gelegenheid om trainers
en bestuursleden te verwelkomen op de
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie (10 januari 1993).
Voor de derde achtereenvolgende keer
heeft de “Interclubwedstrijd” plaats in de
Tieltse sporthal, de uitstekende reputatie van
Atlas als organisator is daar niet vreemd aan
(17 januari 1993). In deze ontmoeting tussen
clubs van de Westvlaamse Gouw treden zowel
miniemen-meisjes, junioren (juffers en knapen)
als senioren (turnsters en turners) aan. In deze
ploegenwedstrijd recreatieve gymnastiek,
wordt op de lange mat geturnd, springt men
over de bok (miniemen), plint (junioren), of
paard (turnsters en turners). De miniemenmeisjes turnen daarenboven aan het rek en op
de balk, de juffers en turnsters gaan hun gang
aan de ongelijke barre en de balk. De turners
dienen, naast de lange mat, eveneens twee
toestellen aan te doen en daarbij hebben ze de
keuze uit oefeningen aan het rek, de ringen, de
brug of het paard met bogen. Medewerker en
sympathisant Godfried Verhamme is eveneens
ter plaatse, met behulp van zijn computer
verwerkt hij de wedstrijdresultaten. In het
rekenbureel krijgt Godfried het gezelschap van
Geneviève Robberecht en Georges Piers. Hilde
De Rammelaere staat in voor de ontvangt van
de diverse groepen.
In de categorie meisjes haalt “Rode Ster
Izegem” (86,70 ptn.) het van Atlas Tielt
(Eveline Tack, Isabel Tack, Nathalie Vermeulen
en Evi Voet) die 78,90 ptn. totaliseren. Bij de
knapen wint de Atlasploeg (Ben De Bruyne,
Davy Demuynck, Bjorn Ketels, Birger Landuyt,
Frederik Lemaire, Tim Vande Walle) met
een score van 105,47 ptn. In de categorie
juffers komt Atlas met niet minder dan vier
ploegen aan de start en die laten zich echt
wel gelden. Atlas Tielt A wordt 1ste (132,30
ptn. met Ilse Hoste, Sandra Penninck, Bonne
Tatjana, An Vandamme, Lore Vandesande en

Sarah Vermeersch), de B-ploeg wordt 2de
(113,25 ptn. met Cindy Braeckevelt, Liesbeth
Cuvelier, Isabel Debleeker, Els Rots en Eveline
Vaernewijk, ), Germinal Gistel is 3de maar
wordt dicht op de hielen gezeten door de
Atlas-D-ploeg (109,35 ptn. met Melanie De
Doncker, Lien Delaere, Liselotte De Muynck,
Kelly Havegeer, Saartje Vandenhende, Anabel
Vanderpaelt, ) en de C-ploeg (109,15 ptn. met
Ellen Bruneel, Isolde Deconinck, Wendy Van
Haecke, Shirley Wouters, Vicky Wullaert en
Elise Zuliani). Bij de ‘juffers’ sluit “Rode Ster
Izegem” het rijtje met 102,50 punten. In de
categorie turnsters is Atlas (met Katelijne
Cools, Katja Vande Velde, Petra Vande Velde,
Chloë Van Eeghem, Stefanie Verbeke, An
Verhamme, Greet Verhamme) opnieuw primus
(101,95 ptn.), op ruime afstand volgt “Rode
Ster Izegem” (78,87 ptn.). Bij de turners haalt
“Germinal Gistel” het hoogste podium (97,28
ptn.), turnkring Atlas wordt 2de met 93,35
punten (de ploeg met Peter Baekelandt,
Gunther Decraemer, Steve Decock, Hans
Naert en Stefaan Impe).
Als Tieltse juryleden treden de volgende
Atlassers op: Marc Degroot (lange mat), Lucien
Baekelandt (damesbarre), Gilbert Geerolf
(sprong) en Gilbert Debie (herenbarre, ringen,
paard met bogen en rekstok). Zij krijgen het
gezelschap van juryleden die door andere
clubs zijn afgevaardigd. De wedstrijdleiding
ligt in handen van Hugo Martens en André
Baekelandt. Luc Penninck heeft de leiding
over de toestelploeg.
Voor het jaarlijkse nieuwjaarsfeest is “De
Piekenot’s meespeel Kindershow” van de
partij in de turnzaal van het Textielhuis (30
januari 1993). Die zaterdag is de toegang
gratis, de talrijke aanwezigen beleven een
denderende namiddag waarin spelletjes en
mime de hoofdmoot uitmaken.
Turnkring Atlas kan voor het sportjaar ’92
opnieuw puike resultaten voorleggen, op
de kampioenenhulde tekenen de Atlasleden
bijgevolg in grote getale aanwezig (13 februari
1993). Tatjana Bonne, Monika Degroot,
Annelore De Ketelaere, Lien Delaere, Geertrui

Gonissen, Kelly Havegeer, Elly Lapiere, Sandra
Penninck, Eveline Tack, An Vandamme, Lore
Van De Sande, Katja Vande Velde, Petra
Vande Velde, Nele Van Rijckeghem, Barbara
Verbeke, Stefanie Verbeke, An Verhamme,
Greet Verhamme, Silvie Verhamme, Katrien
Werbrouck, Sofie Werbrouck, Lieven Cools,
Ben De Bruyne, Gunther De Craemer, Oele
Demeulemeester, Davy Demuynck, Tom
Guilbert, Hans Naert en Bruno Vandamme
worden gehuldigd als provinciaal kampioen.
Het bestuur van de Stedelijke sportraad
huldigt die voormiddag eveneens de nationale
kampioenen en voor die aangelegenheid zijn de
Atlassers Hans Naert, Sofie Naert, Ruth Piers,
Tatjana Bonne, Katja Vande Velde, Petra Vande
Velde, Nele Van Rijckeghem, Barbara Verbeke
en Stefanie Verbeke present. Na de uitreiking
van de trofeeën krijgen de talrijke kampioenen
nog een kleine receptie aangeboden door het
bestuur van de stedelijke sportraad.

07.03.1993 Jeugdkampioenschappen. Nele Van Rijckeghem,
Karlien Verhamme en Bjoke Baudonck behalen respectievelijk
goud, brons en zilver.

Voor
het
betwisten
van
de
“jeugdkampioenschappen” van de S.T.B.
presenteert Atlas zich met Bjoke Baudoncq,
Nele Van Rijckeghem en Karlien Verhamme
in Deurne (7 maart 1993). Nadat deze drie
jongeren in de aanloop van de Oost- en
Westvlaamse Gouwwedstrijden (Ledeberg,
21 februari ‘93) reeds uitmuntende fysische
proeven aflegden en vervolgens ook in die
provinciale wedstrijd hoog scoorden (Bjoke
1ste en Karlien 2de bij de Benjamins, Nele
2de bij de Pupillen), wordt nu gekampt voor
de nationale titel. Bjoke Baudoncq en Karlien
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Verhamme zijn duidelijk niet naar Deurne
gekomen om een figurantenrol te vervullen,
neen, ze storten zich van meetaf aan in de
strijd voor de medailles! Beiden leveren
een prachtige prestatie aan de barre en zijn
oppermachtig aan de sprong. Op de vloer
laten Bjoke en Karlien enkele punten liggen
maar blijven in de running voor het goud.
Tijdens de balkoefening moeten ze echter hun
meerdere erkennen in Nathalie Michiels (club
De Toekomst Mechelen). Het is trouwens ook
deze gymnaste die de overwinning achter
haar naam mag schrijven bij de benjamins.
Bjoke versiert het zilver in Deurne, Karlien mag
met haar bronzen plak op de 3de trede van het
nationale podium: prachtig gewoon van die
Atlassers! Ook Nele Van Rijckegem, eveneens
terdege voorbereid in Tielt, gaat er hard
tegenaan op de wedstrijdvloer. Zowel aan de
barre als op de balk is ze primus, aan de sprong
en de grondoefening moet ze slechts één
opponent laten voorgaan. Na een verbeten
strijd prijkt Nele zowaar met ruime voorsprong
aan de top van de eindrangschikking. Het
gevolg is logisch: Nele Van Rijckeghem wordt
gekroond tot nationale kampioene bij de
pupillen! Ook voor de trainsters van dit jonge
trio, Caroline en Margot Baekelandt, zijn de
behaalde resultaten vanzelfsprekend meer
dan een flinke opsteker!
Ter gelegenheid van de verkiezing van Prins
en Prinses Carnaval verzorgt turnkring Atlas
een optreden in de Europahal (13 maart 1993).
Arsène Baekelandt bereidde z’n troepen
weeral uitstekend voor, de klok wijst 23u.
aan als de juffers, turners en turnsters hun
komische act brengen op de lange mat. De
optredende Atlassers zijn allen gekleed in
een carnaval- of clownspak, voor de -bijwijlen
uitzinnige- menigte een reden te meer om de
gymnasten te overladen met een overdonderd
applaus!
Bestuursleden, ereleden, lesgevers, leden
van de afdelingen turnsters, turners, jazzdance en dames-gym-fit en hun partners
worden uitgenodigd tot het bijwonen van een
gezellige kaasavond (20 maart 1993). Voor
nauwelijks 300 Bef. genieten de aanwezigen
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van een fijne avond in de turzaal van het
Textielhuis, de D.J. zorgt voor de (dans)
muziek, de lekkere kaasschotels worden
overgoten met het even lekkere bier.
Turnkring Germinal Gistel viert z’n 35-jarig
bestaan, Atlas is er als de kippen bij om
tijdens de jubileumshow uit te pakken
met een gastoptreden (24 april 1993).
Die zaterdagavond vertrekken er zeven
personenwagens, volgestouwd met Atlasgymnastes, richting Gistel. Daar, in de stedelijke
sporthal, brengen juffers en turnsters een
hoepeloefening.
Het is 1 mei ‘93, op deze zonnige
dag
verzamelt
turnkring Atlas zich
opnieuw achter het Atlasvaandel. Het
indrukwekkend Atlasdéfilé verloopt langs
de Tieltse centrumstraten, nog in het kader
van de 1-meifeesten verzorgt Atlas een

01.05.1993 1-Meifeest, Atlasdemonstratie in de Ieperstraat.
Fran Demeulemeester, Lotte Van Buren, Bjoke Baudonck, Nele
Van Rijckeghem en Karlien Verhamme presenteren zich aan de
toeschouwers.

muzikale clowns en nog meer artiesten een
optreden weg waarin de komische noot
nooit ver weg is. Ook voor die strapatsen
krijgt Circus Atlas wat het verdient: veel
applaus van het publiek en een schouderklop
van stoetenbouwer Frans Vromman! Op te
merken valt dat de “Dalton Brothers” Arsène
Baekelandt, Lucien Baekelandt, Gilbert Geerolf
en Marc Degroot hun trouwe metgezel Gilbert
Debie moeten missen tijdens hun act, het
verbaast hen niet, in een verkeersongeval liep
Gilbert vorige maand immers een dijbeenbreuk
op. Medewerker Filip Ameye vult de ontstane
leemte op en vervult z’n rol met brio.

01.05.1993 1-Meifeest, Atlasdemonstratie in de Ieperstraat. De
jump van Nele Van Rijckeghem vanuit de minitrampoline.

turndemonstratie in de Ieperstraat. Bij die
gelegenheid worden lange-matoefeningen,
minitrampolinespringen, de hoepeloefening
van de juffers en de finalereeks (van het
komend nationaal turnfeest te Mechelen)
gebracht.
De “Canteclaerstoet” brengt opnieuw een
pak Atlassers op de been (16 mei 1993). In de
straten van Deinze geven een circusdirecteur
en z’n koorddansers, krachtpatsers, acrobaten,

In de Nekkerhal troepen enkele duizenden
gymnasten samen ter gelegenheid van het
“Nationaal Turnfeest “(Mechelen, 22 mei
1993). Deelnemen aan dit evenement is
nochtans niet gratis, wie op 22 mei aan de
slag is betaalt 200 frank (per gymnast), wie
tevens participeert aan het massafeest (23
mei) dient 300 frank neer te tellen. Vanaf
10u. gaan in de immens grote Nekkerhal de
groepswedstrijden van start, Atlas heeft
een grote afvaardiging met autocars ter
plaatse gebracht en die boekt uitstekende
resultaten. Enkele Atlasploegen leggen zelfs
beslag op de 1ste plaats: de miniemen bij
het langematspringen, de senioren-C aan
de minitrampoline en de meisjes-B bij de
toestelsprong, allen synchroon gebrachte

22.05.1993 Tielt. De Atlassers na afloop van hun deelname aan het Nationaal Turnfeest te Mechelen (op de plaats waar in 2011 de
topturnhal zal verrijzen…).
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23.05.1993 Bondsfeest te Mechelen: de juffersafdelingen (inclusief die van Atlas) demonstreren hun ‘hoepel-met-halve-maan’
oefening.

oefeningen. Daags nadien trekken de Atlassers
opnieuw massaal naar Mechelen, op de
voetbal- en atletiekterreinen van het sportpark
De Nekker staat die zondag het sluitingsfeest
op het programma. Reeds vanaf 9u. worden
de aangeleerde bondsreeksen er herhaald,
’s namiddags demonstreren duizenden hun
massa-oefeningen aan het publiek. Opnieuw
zijn alle Atlasafdelingen present en opnieuw
geven ze allen het beste van zichzelf tijdens
de respectievelijke demonstraties van
turnreeksen en tuigoefeningen. Het puik
en verzorgd optreden van turnkring Atlas
in Mechelen is ook Sonia Vanden Broeck,
bestuurssecretaris van de S.T.B., niet ontgaan.
Na verloop van het Nationaal Turnfeest stuurt
zij prompt een schrijven met felicitaties aan
het adres van Atlas Tielt.
Gewoontegetrouw neemt turnkring Atlas
deel aan de “Garnaalstoet”, een folkloristisch
kustgebeuren te Oostduinkerke (20 juni 1993).
De 16 jonge Atlasleden (meisjes, jongens, van
gestalte kleine juffers en knapen) krijgen de
“zeepaardjes” aangebonden, de 14 adulten
snoeren de “reuzegarnalen” om het lijf.
Dan gaan ze op stap, op het lange parcours
pakken beide groepen regelmatig uit met hun
ingeoefende danspassen.
De zomervakantie staat voor de deur, de
laatste normale oefendag valt op zaterdag 3
juli 1993. Net als de voorgaande jaren blijven
ook nu de Atlassers niet verstoken van hun
portie gymnastiek. Zowel op woensdagavond
(juffers en turnsters) als donderdagavond
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(turners) kunnen ze wekelijks terecht in de
turnzaal voor het onderhoudsturnen. De
keurturnsters volgen de richtlijnen van hun
trainsters.
Het innen van het lidgeld staat opnieuw op
het programma (9 oktober 1993). De leden
betalen 950 frank, gezinnen met drie of meer
Atlasleden dienen 2.200 frank bij te dragen.
Zowel ’s voormiddags (Tieltse sporthal) en
’s namiddags (turnzaal Textielhuis) kan men
zich bij de bestuursleden in regel stellen. Bij
diezelfde gelegenheid kan men eveneens
een t-shirt bestellen waarop, naast het Atlasembleem, ook de turnkriebel is gedrukt. Het
Atlas-t-shirt kan aangeschaft worden aan de
prijs van 300 frank.
De bingospelavond is aan zijn 3de editie
toe (20 november 1993), in de turnzaal van
het Textielhuis raken de 152 zitjes makkelijk
bezet, het is 20u. als bingomaster Hugo
Martens het verloop van het bingospel uit
de doeken doet en luttele ogenblikken later
het spel daadwerkelijk opstart. Net als de
draagbare stereo-radio-dubbele-cassette-CDspeler (de hoofdprijs) krijgen ook de overige
natura bingoprijzen vlot een nieuwe eigenaar.
De bingospelavond wordt een financieel
succes, bij die gelegenheid stelde dhr. Norbert
Bouckaert zijn muziekinstallatie gratis ter
beschikking.
De gymnastieksport beoefenen is niet altijd
zonder gevaar, tijdens de uitvoering van een
oefening aan de rekstok loopt Bjoke Baudoncq

een polsbreuk op.
De kindervriend is opnieuw in het land,
in samenwerking met de S.V.V. organiseert
turnkring Atlas een Sinterklaasfeest in de
turnzaal van het Textielhuis (4 december
1993).
Op zondag 19 december 1993 viert de
plaatselijke afdeling van de A.C.O.D. een
kerstfeest in de turnzaal van het Textielhuis.
Het bestuur van turnkring Atlas neemt de
volledige organisatie van deze activiteit op
zich en rijft op die manier opnieuw wat geld
voor de kringkas binnen.
De
Tieltse
sportdienst
organiseert
“Sportieval” (27 december 1993). Die
maandag kunnen in de stedelijke sporthal
jongeren (11- tot 18-jarigen) terecht om te
proeven van diverse sporten. Ook turnkring
Atlas verleent z’n medewerking aan deze
activiteit en bijgevolg kan er , naast kennis
maken met o.a. badminton, karate, volleybal,
judo, tafeltennis, basketbal en minivoetbal,
ook geturnd worden.
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DEEL XIV: 1994 - 1995
De Atlasnieuwjaarsreceptie verwerft jaarlijks
z’n plaats op de kalender. Op uitnodiging
van het bestuur verzamelen bestuursleden,
trainers,
ereleden,
medewerkers
en
sympathisanten in de turnzaal om daar te
genieten van een natje en een droogje (16
januari 1994).
De Oost- en Westvlaamse turngouw
richten hun “Kampioenschap Lange Mat
en Minitrampoline” in te Gent (29 januari
1994). Daar, in de turnzaal van het Instituut
voor Buitengewoon Stedelijk Onderwijs,
een schoolinrichting aan de Oudenaardsesteenweg, krijgt deze wedstrijd z’n verloop,
vooral “Vrijheid door Broederschap Gent” en
Atlas Tielt hebben flink wat gymnasten ter
plaatse. In de diverse confrontaties steekt Atlas
met kop en schouder boven de tegenstrevers
uit, de Tieltse gymnasten eisen in Gent zowaar
alle ereplaatsen op!
In de Provinciale Technische School van
Boom gaat Atlas de strijd met de concurrentie
aan in het “Federaal Kampioenschap Lange
Mat en Minitrampoline” (5 februari 1994). Om
diverse redenen blijven enkele van de betere
Atlasspringers thuis, toch wordt er op een paar
kampioenentitels gemikt, Atlas keert evenwel
terug met… een deelneemster in het gips.
In het lange-mat-turnen laat de jongste
junioren-C-ploeg (Atlas B met 96,50 ptn.) zich
opvallend goed gelden in Boom, ze stranden
evenwel op 1 punt van de overwinnaar en op
nauwelijks een half punt van de tweede. Met
de behaalde derde plaats kunnen ze toch
nog op het podium. Wegens hun gestalte
en/of lichaamsbouw rijzen er bij de jury
twijfels omtrent de Atlasploeg met Liesbeth
Cuvelier, Monika Degroot, Ilse Hoste, Caroline
Penninck. Behoren die meisjes wel degelijk
tot de juniorenafdeling? Dienen ze niet aan te
treden bij de senioren? Na het voorleggen van
identiteitspapieren raken de dames en heren
van de jury overtuigd dat het met deze ploeg
wel snor zit. Het lijkt er erg op dat de oefeningen
van deze C-ploeg worden ondergewaardeerd,
het viertal eindigt 7de met 90,90 ptn.
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05.02.1994 Boom, wedstrijd M.T.: Ilse Hoste, Liesbeth Cuvelier,
Sandra Penninck en Monika Degroot eindigen 3de.

De ploeg senioren (met Ann De Vriendt,
Petra Vande Velde, Barbara Verbeke en
Stefanie Verbeke) laat een paar steken vallen
tijdens de gemeenschappelijke vrije reeks,
bestaande uit een aaneenschakeling van
overslagen. Ingevolge een nog niet volledig
herstelde armkwetsuur van Barbara kan ze
de klassieke verbinding “loopoverslag-rondatflik-flak” niet brengen. Jammer, die combinatie
had de ploeg stellig meer punten opgebracht.
Door een te snelle rotatie haalt Stefanie te
weinig hoogte in de sprong en mislukt ook
haar landing ten dele. Stefanie loopt een
zware enkelverstuiking op. Deze ploeg turnt
92,95 ptn. bij elkaar en daarmee rijft ze bij de
senioren-C de derde plaats binnen. Binnen
diezelfde categorie zijn ook de Atlassenioren
Tatjana Bonne, Anneloor Deketelaere, Chloë
Van Eeghem en Sarah Vermeersch aan het
werk. Ook tijdens hun optreden ziet de jury
meerdere foutjes, met een score van 85,30
ptn. worden ze naar de zesde plaats verwezen

en laten daarmee nog een 10-tal ploegen
achter zich.
In het minitrampolinespringen gaat Atlas er
vanuit dat de overwinning bij de junioren-C (met
Fran Demeulemeester, Nele Van Ryckeghem,
Lore Vandesande en Karlien Verhamme) hun
nog moeilijk kan ontglippen, maar ook die
hoop valt snel aan diggelen. Een onstabiele
landing van Lore kost punten en levert haar
tevens een licht gekneusde knie op. De laatste
oefening van Karlien, streksprong met halve
draai, loopt echter nog minder fortuinlijk
af. De Atlasjuniore wijkt volledig af van de
landingslijn en komt zowaar op de rand van
de landingsmat terecht. Karlien heeft hevige
pijn aan de enkel, wordt naar het plaatselijk
ziekenhuis overgebracht waar geen breuk,
wel een zware verstuiking wordt vastgesteld.
De enkel wordt in het gips gegoten, veertien
dagen rondhinken met een gipsverband is
het gevolg. Fran en Nele springen subliem in
Boom, hun prestaties krikken het puntenaantal
dermate op dat deze Atlasploeg uiteindelijk
toch nog tweede eindigt met een totaalscore
van 91,21 ptn. Wilskracht Kalmthout wordt
eerste met 91,83 ptn.
De Junioren-B (met Isabel De Bleeker,
Monika Degoot, Ilse Hoste en Sandra
Penninck) viseren ook een podiumplaats.
Hun sprongen met hogere moeilijkheidsgraad
worden evenwel niet steeds naar behoren
afgewerkt en daardoor zien ze alvast de
zege aan hun neus voorbij gaan, ze worden
uiteindelijk 3de met 88,34 ptn. Toch heeft deze
ploeg veel meer in haar mars, de sprongen
die ze zowél vóór als na de wedstrijd bracht
in het oefenlokaal verliepen immers feilloos!
Blijkbaar speelden de zenuwen hen parten
tijdens de wedstrijd. Ook de senioren-C (met
Tatjana Bonne, Evelien Vaernewijck, Chloë
Van Eeghem en Sarah Vermeersch) acteren
niet zoals men dat tijdens de trainingen van
hen gewend is. Alweer de zenuwen? Deze
Atlasploeg wordt zesde met 78,98 ptn. De
Senioren-B (met Ann De Vriendt, Petra Vande
Velde, Barbara Verbeke en Stefanie Verbeke)
slagen er wel in hun kalmte te bewaren en
beheerst hun oefenstof te presenteren. Toch

blijken ze niet opgewassen tegen de ploegen
van Ontvoogding Antwerpen en Ontwikkeling
Schoten, Atlas Tielt haalt hier uiteindelijk de
derde podiumplaats (98,70 ptn.).
De leden van Tieltse sportclubs, die in de
loop van het vorig jaar een kampioenentitel
behaalden, zijn opnieuw ten stadhuize
uitgenodigd voor het bijwonen van de
kampioenenhulde (5 maart 1994). Atlas is
opnieuw flink vertegenwoordigd! Voor de
provinciale titels tekenden Tatjana Bonne,
Ilse Hoste, Sandra Penninck, An Van Damme,
Lore Vandesande, Sarah Vermeersch (Open
Gouwwedstrijd Interclub junioren-meisjes
in ploegverband), Davy Demuynck, Bjorn
Ketels, Birger Landuyt, Frederik Lemaire, Tim
Vande Walle (Open Gouwwedstrijd Interclub
junioren-jongens in ploegverband), Katelijne
Cools, Katja Vande Velde, Petra Vande Velde,
Cloë Vaneeghem, Greet Verhamme, Stefanie
Verbeke, An Verhamme (Open Gouwwedstrijd
Interclub junioren-meisjes per ploeg). In
diezelfde Gouwwedstrijd behaalde Ilse Hoste
de individuele provinciale titel bij de juniorenmeisjes, Ben De Bruyne en Tim Vande Walle
deden haar dat na bij de junioren-jongens.
Petra Vande Velde werd provinciaal
kampioene lange mat, in de Open
Gouwwedstrijd eiste An Verhamme de
provinciale titel all round op. Ook nationaal
liet Atlas in 1993 van zich spreken, Nele Van
Ryckeghem schitterde immers als all-round
overwinnaar op de bondskampioenschappen
en de seniores-C-ploeg (met Ann De Vriendt,
Chloë Van Eeghem, Stefanie Verbeke en
An Verhamme) behaalden goud tijdens
het nationaal turnfeest te Mechelen in de
groepswedstrijden minitrampoline. Ook te
Mechelen kroonden Bjoke Baudoncq, Nele
Van Ryckeghem, Karen Verhamme en Karlien
Verhamme zich met de nationale titel langemat, de miniemen-B (met Kelly Havegeer,
Eveline Tack, Isabel Tack en Evi Voet) haalden
dan weer goud in de groepswedstrijd
toestelspringen! In het toestelturnen was
Atlas eveneens de grote slokop tijdens het
nationaal turnfeest te Mechelen, ook in die
diverse groepswedstrijden synchroonturnen
haalden Tatjana Bonne, Andy Braekevelt,
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Liesbeth Cuvelier, Melanie De Doncker,
Monika Degroot, Lien Delaere, Annelies
Delbeke, Liselotte Demuynck, Hilde Devos,
Kelly Havegeer, Ilse Hoste, Caroline Penninck,
Els Rots, Siska Soenens, An Van Damme,
Wendy Vanhaecke, Karen Verhamme, Sarah
Vermeersch, Shirley Wouters en Viki Wullaert
het laken naar zich toe en ook zij behoren tot
de nationale laureaten die present tekenen op
deze kampioenenhulde, een initiatief van de
stedelijke sportraad.
De “Filofantjes”, de kinderclub van de Bond
Moyson, organiseert een kinder-carnaval te
Tielt (19 en 20 maart 1994). Turnkring Atlas
staat open voor dergelijke nevenactiviteiten
en verleent bijgevolg ook haar medewerking
aan deze organistie.
Voor de “Interclubwedstrijden” daagt er
voor Atlas enkel tegenstand op uit Gistel (10
april 1994). Die tegenvallende belangstelling
vanuit Oost- en Westvlaanderen stuit
Arsène Baekelandt danig tegen de borst,
in een Kontakteditie geeft hij met temeer
de wedstrijddatum reeds lang gekend en
de wedstrijdformule uiterst eenvoudig is
-een ploeg heeft vier gymnasten, de te
brengen turndelen zijn niet opgelegd-, is het
onaanvaardbaar dat de clubs het in dergelijke
mate laten afweten! z’n ongezouten mening
hieromtrent. De wel zeer geringe opkomst
van concurrerende clubs heeft dan toch
één voordeel, de kampen kunnen doorgaan
in de turnzaal van het Textielhuis en aldus
hoeven er alvast geen turntoestellen worden
verhuisd naar de sporthal. De prestaties die
aan de toestellen worden geleverd zijn van
een behoorlijk peil, de balk wordt voor velen
een struikelblok. Isolde Deconinck maakt een
zware val aan dit toestel, gelukkig blijft deze
zonder ernstige gevolgen. De Atlasgirls van
de A-ploeg (124,15 ptn. met Tatjana Bonne,
Monika Degroot, An Vandamme, Wendy
Vanhaecke, Sarah Vermeersch en Shirley
Wouters) turnen de beste partij bij elkaar en
houden de tegenstand op ruime afstand.
De Atlas-B-ploeg (110,47 ptn. met Liesbeth
Cuvelier, Isabel De Bleeker, Annelies Delbeke,
Els Rots, Evelien Vaernewijck en Lore Vande
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Sande) legt beslag op de tweede plaats en gaat
nipt Germinal Gistel (110,10 ptn.) vooraf. De
Atlas-C-ploeg (met Isolde Deconinck, Melanie
De Doncker, Liselotte Demuynck, Hilde Devos,
Kelly Havegeer, Karen Verhamme, Karlien
Verhamme en Evy Voet) tekent voor de vierde
plaats in deze wedstrijd.
In de individuele rangschikking per toestel
wordt het podium steeds ingepalmd door
de Atlasgymnastes en ook het individueel
klassement all-round kleurt met Sarah
Vermeersch (1ste), Tatjana Bonne (2de) en
Monika Degroot (3de) volledig Atlas. De
medewerkers van de toestelploeg, reken- en
juryburelen leveren uitstekend werk in de loop
van deze wedstrijd en dankzij die inspanningen
kent het wedstrijdgebeuren een uiterst vlot
verloop.
Voor het mee opstappen in de 1-meistoet
verzamelen de Atlassers gewoonte getrouw
om 9u30 aan het Textielhuis. Even later
marcheren ze achter het Atlasvaandel
doorheen het centrum van Tielt.
Turnkring Voorwaarts Gent organiseert
z’n vijfde editie van de “Open wedstrijd
minitrampoline-springen” (8 mei 1994). In de
sporthal Rozebroeken te Sint- Amandsberg
daagt Atlas op met zes ploegen. Bij de junioren
(min-15 jaar) doet Tielt 1 het uitstekend (83,00
ptn. met Bjoke Baudonck, Monika Degroot,
Fran Demeulemeester en Lore Vande Sande),
bij Atlas wordt op een 1ste plaats gerekend.
Dit kwartet grijpt echter naast de hoogste
podiumplaats en wordt 2de. Een team van
Oiterpe legt beslag op de 1ste plaats (83,24
ptn.). Het juniorenteam van Tielt 2 (82,68 ptn.
met Isabelle De Bleeker, Annelies Delbeke en
Tim Vande Walle) eindigt derde op nauwelijks
3 tienden van hun Tieltse collega’s. Ook de
gymnasten van Tielt 4 (76,87 ptn. met Ben De
Bruyne, Birger Landuyt, Bjorn Ketels, Mathias
Vermeulen) verzorgen hun sprongen uiterst
goed en die inspanningen leveren een vijfde
plaats op. Tielt 3 (75,09 ptn. met Liesbeth
Cuvelier, Liselotte De Muynck, Hilde Devos
en Shirley Wouters) leveren in Gent meer
eenvoudige sprongen en dat doen ze niet
zonder succes: ze eindigen zevende en laten

nog vier concurrerende ploegen achter zich.
Bij de senioren-C (vanaf 15 jaar) treden 2
ploegen in het strijdperk. De Atlassenioren
hebben duidelijk last van plankenkoorts,
technisch worden de sprongen wel goed
uitgevoerd maar ze vertonen een gebrek aan
hoogte. Tielt 2 (met Tatjana Bonne, Chloë
Van Eeghem, An Verhamme en Jeroen Voet)
leggen beslag op de 2de plaats (87,59 ptn.),
Tielt 1 (met Anneloor Deketelaere, Els Rots,
An Van Damme en Sarah Vermeersch) moet
op deze dag van het moederfeest vrede
nemen met de vierde plaats (81,21 ptn.) in de
eindrangschikking. Ontvoogding Antwerpen
is de winnaar bij de senioren-C, zij laten 89,06
punten optekenen.
Het “Belgisch kampioenschap trampoline”
heeft plaats te Deinze (8 mei 1994). Atlaslid
Barbara Verbeke beoefent de discipline
dubbele minitrampolinespringen bij Sportac
Deinze en wel op een dusdanige manier
dat ze ’s zondags 8 mei prompt tot Belgisch
kampioene wordt gekroond!

De deelname van turnkring Atlas aan de
Europafeesten staat volledig in het teken
van de vlaggen. Voor de opening van de
festiviteiten levert Atlas twaalf leden, getooid
in training hijsen zij de vlaggen van de
zustersteden Brignoles, Gross Gerau, Brunico,
het Poolse Szamotuly, Tielt en Vlaanderen
(1 juli 1994). In de Europastoet is Atlas actief
met twee groepen (3 juli). Tien Atlassers
dragen de grote Europavlag door de Tieltse
centrumstraten, twaalf anderen dragen 12
vlaggen van evenveel lidstaten van Europa.
Op 21 augustus 1994 zijn er weer een resem

03.07.1994 Tielt, de Europastoet: 10 Atlassers dragen zorg voor
de grote Europavlag.

Aan de “Dag van de Sportclub”, een
jeugdsportcampagne van Bloso met de
slogan “zoals het in de sportclub kriebelt,
kriebelt het nergens”, verleent ook turnkring
Atlas z’n medewerking (27 en 28 mei 1994).
In de Tieltse stedelijke sporthal kunnen
belangstellenden vrijblijvend gebruik maken
van de gymtoestellen, uiteraard gebeurt dit
onder de deskundige begeleiding van een
Atlastrainer. De belangstelling voor de turnen andere sporten is echter ondermaats. Ook
tafeltennisclub T.T.C., Euterpe, A.V. Molenland
en tennisclub De Waaiberg nemen deel aan
deze 1ste editie van de Dag van de Sportclub.
Hoofdleider Arsène Baekelandt heeft het
moeilijk om voldoende Atlassers warm te
maken voor deelname aan de “Garnaalstoet”.
Uiteindelijk lukt het hem toch en op zondag
19 juni ’94 figureren de groepen zeepaardjes
en garnaalvissers te paard opnieuw in
Oostduinkerke. Mede door het erg lange
parcours is het andermaal een zeer slopende
onderneming voor deze stoetenlopers.

03.07.1994 Tielt, de Europastoet: centaal Atlasser Gerda
Desmet met de vlag van één van de Europese lidstaten: de
Duitse…

287

(Atlas)paters present te Passendale voor
deelname aan de plaatselijke “Kaasstoet”. O.a.
Arsène Baekelandt, Lucien Baekelandt, Peter
Baekelandt, René Baertsoen, Marc Degroot,
Marleen Heytens, José Lassuy, Dirk Soenens,
Gilbert Vanhove, Gerrit Verhamme en Bernard
Vermeulen brengen de inmiddels vermaarde
kolderieke vertoning. De dansende kaaspaters
oogsten opnieuw een weergaloos succes.
De jaarlijkse Atlasfietstocht wordt voorzien
op 27 augustus 1994. Lucien Baekelandt
organiseert deze activiteit en opteert voor de
riante “Polderroute” als gezinsfietstocht met
vertrek vanuit Damme. In extremis kan deze
daguitstap evenwel niet plaatsgrijpen wegens
het barslechte weer.
In de bestuursvergadering van 5 september
’94 komt bestuurslid Geneviève Robberecht
haar ontslag aanbieden. Geneviève wordt
door het bestuur bedankt voor het werk
dat ze voor turnkring Atlas heeft geleverd.
Gezien het vertrek van Geneviève wordt het
Atlasbestuur nog maar eens gedecimeerd.
Arsène Baekelandt (algemeen leider &
penningmeester),
Lucien
Baekelandt
(voorzitter), Hugo Martens (secretaris),
Gilbert Debie (materiaalmeester), Herlinda
Casteleyn
(econome),
Luc
Penninck
(zaalverantwoordelijke) en Chris De Bruyne
zetten de diverse bestuurstaken verder.
Nieuws omtrent het trainerskorps: Sonja
Thiriaux is ontslaggevend, Marleen Heytens
kan op woensdagnamiddag niet meer bijstaan,
Sylvie Verhamme helpt voortaan bij de kleine
meisjes, Stefanie Verbeke zal nog verder
instaan voor het trainerschap tot de volgende
kerstexamens.
Na de start van het nieuwe turnseizoen
staat vanzelfsprekend ook het innen van
het lidgeld op de kalender (8 oktober
1994). Lucien Baekelandt en Hugo Martens
houden ’s voormiddag zitdag in de sporthal,
’s namiddags is het de beurt aan Herlinda
Casteleyn en Luc Penninck om de lidgelden
in ontvangst te nemen, zij zetelen in de
turnzaal van het Textielhuis. Het lidgeld blijft
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onveranderd vastgesteld op 1000 frank per lid
met een maximum van 2400 frank per gezin
met minstens drie Atlasleden.
Eind oktober ’94 blijkt dat het laatste
Kontaktnummer in mei laatstleden verscheen.
Het tijdig laten verschijnen van het clubblad
is echt wel een probleem. “Wie kan teksten
aanleveren voor Kontakt?”, is de vraag die in
de bestuursvergadering van 31 oktober 1994
wordt gesteld. Er volgt geen antwoord.

Najaar 1994: Turnzaal Textielhuis: Annelies Delbeke (l) en
Monika Degroot (r) met een evenwichtsstandje.

De turnzaal van het Textielhuis is opnieuw
het decor van de Atlasbingospelavond (17
december 1994). Ook voor deze vierde
uitgave loopt de zaal probleemloos vol en
wederom zorgt bingomaster Hugo Martens
voor een uiterst spannend spelverloop.
Naast de CD-speler, de hoofdprijs, zijn tal van
andere naturaprijzen de inzet van diverse
bingospelen. Maarten De Vos bracht niet
minder dan 80 Atlassteunkaarten (die gratis
deelneming verlenen aan het bingospel)
aan de man en voor al die vlijt ontvangt
de jongeling een draagbare radio. Ook
Carine Baekelandt, de zus van hoofdleider
Arsène en sympathisant van turnkring Atlas,
zorgde voor een indrukwekkende verkoop,
zij verkocht ruim 60 steunkaarten. In de
loop van de bingospelavond krijgt Carine
daarvoor prompt een ruiker bloemen van
turnkring Atlas overhandigd. De bingo-avond
is op financieel vlak opnieuw een schot in
de roos.

Alle goede voornemens ten spijt slaagde het
Atlasbestuur er in 1994 niet in de belofte na te
komen tweemaandelijks een Kontakteditie
van de pers te laten rollen. In die tijdspanne
van twaalf maanden zagen nauwelijks twee
Kontaktnummers het daglicht, de oorzaak
daarvan ligt in het feit dat te weinig mensen
zich geroepen voelen een artikeltje te schrijven
voor het Atlasclubblad. Voor de Kontaktedities
van het jaar 1995 kunnen desondanks een flink
aantal adverteerders worden aangetrokken.
Dankzij de publiciteit van De Meibloem
(reisbureau en autocars), De Stalen Greep,
Drankenhandel Yvan Van Renterghem, café
Het Textielhuis, Verzekeringen Joost Callens,
Bloemen Artifleur, Nieuwkuis Blitz-Shop, het
Gemeentekrediet, copiecenter ’t Schryverke,
fitnesscenter Orlando Sport, fietsen en
bromfietsen Wilex (André Willemijns), AD
Computers (Adriën de Bleeker), Action
Shop, Restaurant Beethoven, Carwash
& Bandencentrale Mortier, PV-Sound,
parfumerie Cheops, schoenenhandel ThiriauxMartens, garage Le Couter, Kredietbank
(KB), brood- en banketbakker De CraemerDelodder, rouwdienst Dhondt, Famibank
– Citibank, Ateliers Del Lago, Bloemen E.
Verbeke, Euro-Sparwinkel, schilderwerken
Yvan Martens, Tielt Travel, Superette Delhaize,
fietsen en bromfietsen Martens Aimé,
café-frituur Terminus, TV-HIFI-Video Paul
Verhalle, warenhuis UNIC, Kapsalon Christine,
Fruitweelde, Elektro Johan Blancke, bloemen
Ikebana en last but not least het steungeld van
Angèle Claerhout, Jeanine en P. Thienpont,
dient voor de uitgifte van de Kontaktedities
de kringkas slechts in zeer minieme mate te
worden aangesproken.
De “Socialistische Turnbond van België”
(S.T.B.) houdt op te bestaan, de (Vlaamse) clubs
die onder deze turnbond ressorteren worden
ondergebracht bij de (nieuwe) “Federatie
voor Algemene en Sportieve Gymnastiek”
(A.S.G.). Rond de jaarwisseling (december
’94, januari en februari ’95) werden tijdens
meerdere bijzondere algemene vergaderingen
van de S.T.B. discussies gevoerd omtrent de
voorgestelde beleidsplannen van A.S.G. en
uiteindelijk wordt de overgang van S.T.B.

naar A.S.G. een feit. Pierre Van Thillo wordt
voorzitter van de A.S.G.-federatie.
De nieuwjaarsreceptie van turnkring Atlas
heeft opnieuw plaats in de turnzaal van het
Textielhuis (8 januari 1995), men telt ruim 40
aanwezigen. Het Atlasbestuur heeft nood
aan extra krachten, vandaar dat herhaaldelijk
oproepen in het ledenblad Kontakt verschijnen.
Sabine Tack gaat in januari ’95 in op deze
oproep en sluit zich aan bij het Atlasbestuur.
Ze zal ondermeer het economaat beredderen.
Voor de titel van “Sportieveling”, een
organisatie van de Tieltse sportraad, resten
er vier genomineerden: Geert Dedecker,
de priester-voetballer, Willy Vermote,
de laatst levende stichter van de Tieltse
judoclub, Georges Wullaert, bezieler van
de petanqueclub en Arsène Baekelandt,

13.01.1995 Tielt, verkiezing Sport(l)ieveling. Atlasleider Arsène
Baekelandt is de grote winnaar. Belgisch topgymnast Jurgen
Van Eetvelt (l) overhandigt Arsène de herinneringsschaal.

stichter, bestuurslid en hoofdleider van
turnkring Atlas (13 januari 1995). In de loop
van de verkiezingsavond wordt Arsène
Baekelandt verkozen tot Sportieveling, in
Tielt is het algemeen bekend dat Arsène de
onbetwiste sterkhouder is van de turnkring
en dag-in-dag-uit in de weer is om zijn
gymnastiekvereniging een plaats te geven in
het Tieltse sportlandschap. Arsène Baekelandt,
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die bijna 40 jaar aan het roer van Atlas staat,
is uiteraard tevreden dat hij de laureaat
is van deze verkiezing en dat niet zozeer
voor zijn eigen persoontje, wel omdat het
tevens een erkenning inhoud voor turnkring
Atlas als gedegen sportvereniging, Arsène
Baekelandt, de bescheidenheid in persoon!
Die vrijdagavond is de gastvedette Jurgen
Van Eetvelt, de Belgische topgymnast die
waarschijnlijk volgend jaar aan de Olympische
Spelen mag deelnemen, voor Arsène de
gedroomde gast om een onderhoudend
praatje mee te slaan. In de loop van de avond
verzorgt turnkring Atlas tevens een door
de toeschouwers gesmaakt optreden op de
lange mat.
Voor de vijfde opeenvolgende keer ligt
de organisatie van de “Interclubwedstrijd”
in handen van turnkring Atlas, de moeite en
inzet die Atlas zich bij dergelijke evenementen
getroost is daar natuurlijk niet vreemd aan.
Toch kan men zich niet ontdoen van de
vaststelling dat steeds minder clubs bereid
(of niet in staat) zijn een afvaardiging naar de
Europastad te sturen. Voor deze editie leveren,
naast Atlas Tielt, enkel “Germinal Gistel”,
“De Rode Ster Izegem” en “Morgenrood
Grembergen” gymnasten om de strijd aan te
gaan (29 januari 1995). In de stedelijke sporthal
levert Atlas uitstekend werk, het gemiddeld
technisch peil waarop wordt geturnd is meer
dan behoorlijk. Bij de turnsters ligt de lat nóg
een stuk hoger en dat is vanzelfsprekend een
bemoedigende vaststelling. De wedstrijden
verlopen vlot, aan de balk worden een groot
aantal afstappen genoteerd, ook de beste
gymnasten laten aan dit toestel steken
vallen. De Atlasturnsters en -turners, opnieuw
uitstekend voorbereid door hun trainers,
beheersen het wedstrijdgebeuren volledig.
Terwijl in het rekenbureel de eindresultaten
worden becijferd geeft Atlas een flitsende
demonstratie weg op de lange mat en dat
wordt door het talrijk opgekomen publiek
beloond met een daverend applaus. Bij de
proclamatie van de wedstrijduitslagen blijkt
dat Atlas in alle afdelingen aan de haal gaat
met de overwinning! Sofie Debie, Maaike
Devos, Eva Heyde, Lise Voet en Evelien Warnez
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winnen bij de miniemen-meisjes (116,30ptn.).
De andere Atlasploeg (met Aneky Degryse,
Merel Laethem, Mieke Latruwe en Sarah
Vandekerckhove), die eveneens binnen deze
afdeling strijd levert, wordt tweede (112,95
ptn.).
Bij de miniemen-jongens toont de ploeg
met Jasper Cuvelier, Jonas Debruyne en
Joachim Vanderbeken zich de sterkste (84,35
ptn.). Ook bij de junioren brengt Atlas twee
ploegen in stelling en dit zowél bij de meisjes
als de jongens. De meisjesploeg met Liesbeth
Cuvelier, Melanie De Doncker, Wendy Van
Haecke, Karen Verhamme, Karlien Verhamme
en Shirley Wouters eindigt eerste (120,78
ptn.). De ploeg met de Atlascollega’s Daphne
Busschaert, Els Coussement, Isolde Deconinck,
Liselot Demuynck, Tine Dupont, Lenni Van
De Maele, Ellen Vaernewijck en Sandrine
Vanneste nestelt zich op de 3de plaats (104,29
ptn.). Het Atlasviertal Wannes Cuvelier, Bjorn
Ketels, Birger Landuyt en Frederik Lemaire
behaalt de overwinning bij de juniorenjongens (112,88 ptn.), de tweede Atlasploeg
met Ben De Bruyne, Jan Vande Walle, Tim
Vande Walle en Matthias Vermeulen kunnen
hier in Tielt een tweede plaats in de eindstand
aan hun palmares toevoegen (107,20 ptn.).
De senioren-turnsters van Atlas palmen het
volledige podium in! De ploeg met Hazel
Debleeker, Petra Vande Velde, Chloë Van
Eeghem en Greet Verhamme wordt primus
(92,28 ptn.), de equipe met Tatjana Bonne,
Monika Degroot, Hilde Devos en Els Rots
eindigt tweede (90,20 ptn.), de ploeg met
Annelies Delbeke, Eveline Vaernewijck, An
Vandamme en Sarah Vermeersch legt beslag
op de derde plaats. Ook individueel voeren
de Atlasgymnasten de rangschikkingen aan,
alleen bij de junioren-meisjes moeten ze de
overwinning laten aan Ellen Heireman van
“Morgenrood Grembergen”.
Voor de wedstrijd “Lange Mat en
Minitrampoline” te Willebroek heeft Atlas
vier ploegen ter plaatse, ze treden aan
in beide disciplines (4 februari 1995). De
wedstrijd kan buigen op een uitermate goed
gestoffeerd deelnemersveld, de Atlasjunioren-
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Isabelle De Bleeker.

Monika Degroot

en senioren laten zich echt wel gelden! In het
minitrampolinespringen leggen de junioren-C
zowaar beslag op de overwinning! Prachtig,
maar er zijn nog meer ereplaatsen voor Atlas
weggelegd. De senioren-B tonen zich eveneens
van hun beste zijde en eisen in Willebroek de
3de plaats op. Een Atlassenioren-C-ploeg doet
hen dat netjes na, de tweede C-ploeg nestelt
zich op de 4de plaats. Ook in het lange-matturnen scoren de Atlassers zeer hoog. De
junioren-C eindigen met hun prachtige 3de
plaats op het podium, bij de senioren-C halen
de 3 Atlasploegen respectievelijk de 2de, 4de
en 10de plaats binnen. Van een succesrijk
optreden gesproken!
Voor het betwisten van nog een wedstrijd
“Lange Mat en Minitrampoline” maakt Atlas
z’n opwachting te Gent (19 februari 1995).
Voor de “kampioenenhulde”, het jaarlijks
evenement waaronder de Tieltse sportraad
z’n schouders steekt, worden opnieuw heel
wat Atlassers uitgenodigd (25 februari 1995).
Gezien hun prestaties in de loop van het jaar
1994, behoren Peter Baekelandt, Tatjana
Bonne, Isabel De Bleeker, Monika Degroot,
Fran Demeulemeester, Ilse Hoste, Sandra
Penninck, Eveline Vaernewijck, An Van Damme,
Petra Vande Velde, Chloë Van Eeghem, Wendy
Vanhaecke, Nele Van Rijckeghem, Barbara
Verbeke, Stefanie Verbeke, Karen Verhamme,
Karlien Verhamme, Sarah Vermeersch en
Shirley Wouters tot de genodigden en tekenen
present tijdens de hulde in het stadhuis.
Voor
deelname
aan
de
“Bondskampioenschappen
Artistieke
Gymnastiek” treedt Atlas in Mechelen aan
met Bjoke Baudoncq en Nele Van Ryckeghem
(12 maart 1995). Beide Atlassers kampen bij
de min-12-jarigen. Nele turnt de bijna best
gequoteerde balkoefening, ook haar sprongen vloeroefening kunnen als uitstekend
gekwalificeerd worden. Aan de barre nemen
de tegenstanders echter afstand van Nele Van
Ryckeghem en met een totaalscore van 26,80
punten eindigt ze zevende in deze nationale
titelstrijd: beslist een uitstekend resultaat!
Bjoke Baudoncq doet het uitstekend aan de

sprong, op de balk levert ze evenwel punten
in, aan de toestellen vloer en barre treedt
Bjoke niet aan (gekwetst?). Gezien Bjoke niet
aan alle olympische toestellen aantrad, komt
ze onderaan de rangschikking terecht.
In een wedstrijd “Lange Mat en
Minitrampoline” te Gent treedt Atlas aan (18
maart 1995). Normaliter gaan in een dergelijke
wedstrijd twee proeven tegelijkertijd door,
vandaag gebeurt dit niet. De wedstrijd
ontaard in een echte marathon. Voorzien was
dat de ouders hun jonge Atlasdeelnemers om
17u30 konden afhalen aan het Textielhuis. In
Gent wordt de laatste turnoefening evenwel
pas om 18u50 afgewerkt. Uiteraard is het
Atlasbestuur niet verantwoordelijk voor deze
gang van zaken, toch verontschuldigen ze zich
nadien middels een schrijven bij de ouders van
de deelnemers.
De Atlas-jazz-ploeg neemt deel aan de
“Jazzhappening” in de sporthal Bourgoyen te
Gent-Mariakerke (26 maart 1995). Het betreft
een organisatie van de nationale turnbond,
voor deze editie berust de inrichting bij de
O.V.T.S.
De 1-meistoet slingert zich door het centrum
van Tielt, uiteraard is ook Atlas van de partij op
dit jaarlijks evenement.
Vier Atlasploegen verdedigen de clubkleuren
tijdens een minitrampoline-wedstrijd te St.Amandsberg (7 mei 1995). Bij de junioren-C
wordt Atlas primus (95,80 ptn.), een tweede
ploeg haalt een score van 81,45 punten en
dat is goed voor een vierde plaats in sporthal
Rozebroeken. Eén ploeg Atlassenioren kampt
bij de senioren-C en doet dat met uitstekend
gevolg, ze halen de 1ste plaats binnen (80,30
ptn.). “Ontvoogding Antwerpen”, “Atletika
Gent”, “Turnkring Oostakker”, “W.I.K. Gent”
en “Voorwaarts Gent” hadden geen verhaal
tegen de springtalenten van Tielt. De strijd bij
de senioren-B levert Atlas een derde plaats op
(80,50 ptn.), “Ontvoogding Antwerpen” en
“Turnkring Oostakker” gaan hen vooraf.
De “Dag van de Sportclub” is een organisatie
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van Bloso, in vele Vlaamse steden verlenen
de meest uiteenlopende sportclubs hun
medewerking (24 juni 1995). Atlas doet dat
eveneens in Tielt maar opnieuw wil het niet
lukken: er zijn geen gegadigden om eens van
gymnastiek te proeven.
Eind juni is het jaarlijks weerkerend tijdstip
om in de “Garnalenstoet” mee op te stappen.
Opnieuw heeft Atlas flink wat stoetenlopers
(35) aan de start te Oostduinkerke (25 juni
1995). De kleine meisjes, uitgebreid met
enkele juffers (Chloë Vaneeghem is één van
hen), brengen de act met de zeepaardjes,
hun dansje kan op heel wat applaus rekenen.
De garnaalvissers te paard hebben in de
Tieltse turnzaal eveneens hun optreden
goed voorbereid en ook zij presenteren hun
huppeldans aan het publiek.
De “Cutty Sark Tall Ships Race” bezoekt de
haven van Zeebrugge ter gelegenheid van
honderd jaar Brugge Haven. Om dit eeuwfeest
in de verf te zetten wordt in de havenstand
een stoet “De Grote Parade” gehouden (19
augustus 1995). Dat is een uniek spektakel
waaraan ook turnkring Atlas z’n medewerking
verleent, 21 matrozen (Atlasadulten die in de
parade de havenvlaggen en de vlaggen van
de M.B.Z. dragen) en 13 beertjes (jongens en
meisjes die de “Brugse Beertjes” uitbeelden)
reizen om 12u45 vanuit Tielt naar Zeebrugge
af.
Vorig jaar viel de Atlasfietstocht in het
water, nu zijn de weergoden Atlas heel wat
milder gestemd (26 augustus 1995). Vanuit het
pittoreske Damme wordt het parcours van
“De riante Polderroute” aangedaan en die
fietstocht kan op heel wat bijval rekenen.
Het
turnseizoen
1995-1996
wordt
weldra opgestart, er worden een 100-tal
reclamefolders omtrent turnkring Atlas
gemaakt en in de sporthal ter beschikking van
de belangstellenden gesteld.
De jazz-danceploeg ontplooit wekelijks
haar activiteiten in de polyvalente zaal van
de stedelijke sporthal. Deze Atlasafdeling
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25.06.1995 Oostduinkerke, Garnaalstoet: de Tieltse
‘garnaalvissers’ tijdens hun act (Christine Verschuere, Peter
Baekelandt en Ingrid Devos)

kan op nogal wat belangstelling rekenen en
wel in die mate dat Carine Baekelandt, Kaat
Dewaele, Tineke Gal, Stefanie Lassuy, Christine
Penninck en Christine Pira zich bij de ‘jazzers’
aansluiten. Er is nog meer positief nieuws, ook
het leiderskorps kan met Gunther Decraemer
en Bernard Vermeulen worden uitgebreid.
Het Atlascircus strijkt neer te Wilrijk
voor deelname aan “De Geitenstoet” (17
september 1995). Acrobaten, clowns,
krachtpatsers, de Dalton-brothers e.a. maken
er tot tevredenheid van de organisatoren en
toeschouwers opnieuw een totaalspektakel
van.
Op zaterdag 21 oktober ’95 wordt het jaarlijks
lidgeld geïnd, de leden kunnen terecht in de
sporthal (voormiddag) en de turnzaal van het
Textielhuis (namiddag) om de nodige bedragen
te betalen (het lidgeld wordt opgetrokken tot
1.200 frank per lid, gezinnen die over tenminste
drie Atlasleden beschikken betalen 3.000
frank). Uiteraard mag het lidgeld eveneens op
de bankrekening van turnkring Atlas worden
gestort. De trainers Arsène, Caroline, Margot
en Lucien Baekelandt, Herlinda Casteleyn,
Samira Chabchoub, Soundous Chabchoub,
Oele Demeulemeester, Marleen Heytens,
Sonja Thiriaux, Hugo Martens, Greta Van
Keirsbulck, Petra Vande Velde en Stephanie
Verbeke tekenen voor het goede verloop van
de oefenstonden bij turnkring Atlas.
De deelnemers aan het turnkamp te
Amel verzamelen in de vroege ochtend van

28.10.95 tot 02.11.95. Turnkamp Amel. Monika Degroot, Karen Verhamme en melanie De Doncker in ‘handenstand’ voor de spiegel.

Turnkamp Amel. Chloë Van Eeghem en Arsène Baekelandt
begeleiden een flik-flak.

Turnkamp Amel. Hoofdleider Arsène Baekelandt heeft geen
probleem met een handenstand.

Turnkamp Amel. Voor Melanie De Doncker, Bjoke Baudonck,
Karlien Verhamme, Karen Verhamme, Nele Van Ryckeghem,
Fran Demeulemeester, Shirley Wouters en …..?...... is het bijna
slaaptijd.

Turnkamp Amel. Nog even en dan is het slaaptijd: Chloë Van
Eeghem, Isabelle De Bleeker, Wendy Van Haecke, Tatjana
Bonne, Annelies Delbeke, Sandra Penninck, Els Rots (heel
achteraan), Evelien Vaernewijck en Monika Degroot die al
hogere regionen heeft opgezocht.
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zaterdag 28 oktober 1995 aan het N.M.B.S.station te Deinze, de trein vertrekt om 5u25.
Er wordt gespoord tot in Eupen, daar wordt
overgestapt op een plaatselijke lijnbus met
Amel als bestemming. Hoofdleider Arsène
Baekelandt legt het traject af met z’n wagen,
zijn echtgenote Marianne en haar zuster
Agnes zijn Arsène’s passagiers. Beide dames
zullen in Amel instaan voor de catering.
Deelnemers aan dit turnkamp zijn o.a.
Bjoke Baudoncq, Tatjana Bonne (die in de
loop van het turnkamp haar voet verstuikt bij
het brengen van de kattensprong met halve
draai), Isabelle De Bleeker, Liesbeth Cuvelier,
Melanie De Doncker, Monika Degroot,
Annelies Delbeke, Fran Demeulemeester,
Liselot Demuynck, Steffi Dooms, Els Rots,
Sandra Penninck, Evelien Vaernewijck, An
Van Damme, Chloë Van Eeghem, Wendy
Van Haecke, Nele Van Rijckeghem, Karen
Verhamme, Karlien Verhamme en Shirley
Wouters. Er nemen in totaal 24 turnsters aan
deel, onder de hoede van de trainers Arsène,
Caroline en Margot Baekelandt en Marleen
Heytens kan er intensief worden gewerkt te
Amel. Na een uitgebreid ontbijt (Marianne
en haar zus Agnes leggen het gezelschap erg
in de watten) wordt steevast getraind van

1995. Turnkamp te Amel. Deelnemers en trainers.
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Turnkamp Amel: Sandra Penninck en Monika Degroot testen
hun evenwichtszin.

Turnkamp Amel. Sandra Pennninck en Chloë Van Eeghem op de
balk.

9u30 tot 12u00, ’s namiddags duikt men de
oefenzaal in van 14u. tot 16u30. In de turnzaal
krijgt de valkuil veel aandacht van de Tieltse
gymnasten. Op donderdag 2 november ’95
belanden de deelnemers aan dit turnkamp
terug in Tielt.
Keurturnster Nele Van Ryckeghem kampt in
het “Kampioenschap Artistieke Gymnastiek”
te Gent (19 november 1995). Haar wedstrijd
verloopt uitstekend (sprong 7,95 ptn., grond
7,20 ptn.) tot ze een kwetsuur oploopt
(barre 3,90 ptn., balk 5,30 ptn.). Ondanks de
geleverde inspanningen moet Nele vrede
nemen met de zesde plaats (24,35 ptn.) in de
rangschikking.
De turnzaal van het Textielhuis is omgeturnd
tot een grote gelagzaal, de bingospelavond
staat op het programma (25 november 1995).
De zaal loopt vol, Atlasbestuursleden dienen
in allerijl extra tafels en stoelen te plaatsen,
zowat 160 bingospelers laten zich door
bingomaster Hugo Martens op sleeptouw
nemen tijdens de zowel spannende als
amusante avonduren. Vele naturaprijzen, als
inzet van de diverse bingospelen, veranderen
van eigenaar, kelners lopen af en aan om
iedereen van een natje en een droogje te
voorzien. Maaike De Vos wist het grootst
aantal verkochte steunkaarten (die gratis
toegang tot de bingospelavond verlenen)
achter haar naam te schrijven, voor die inzet
ontvangt ze een radiowekker. Sofie De Bie is
dan weer de winnares van de reuzetombola,
zij kan met een prachtige grote bruine beer
naar huis. Het is al 23u15 als de spelavond
door Hugo wordt afgevlagd.
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DEEL XV: 1996 - 1997
Naar aanleiding van het nieuwe jaar
biedt hoofdleider Arsène alle Atlassers,
hun familieleden en sympathisanten, zijn
nieuwjaarswensen aan. Opnieuw stelt hij
voor iedereen een goede gezondheid voorop,
om dit in de hand te werken beveelt hij een
regelmatige dosis fysische actie aan. “Wie
goed beweegt, beter leeft”, is zijn stelregel
en in één adem wijst hij op de waaier
bewegingsmogelijkheden die Atlas te bieden
heeft. Arsène drukt ook de wens uit in 1996
verlost te raken van de plaag lesverzuim en
dringt er bij de ouders van de Atlasleden
op aan de kinderen te stimuleren voor het
bijwonen van alle gymlessen. Tevens wijst
de hoofdleider op het feit dat Atlas in juli z’n
40ste verjaardag viert en dat dit jubileum
niet onopgemerkt voorbij zal gaan. In het
najaar van 1996 wordt een groots gymgala
vooropgesteld, het betekent weeral extra
werk voor de Atlasverantwoordelijken.
Tot slot dankt Arsène nog eens alle
vrienden die hun hart verpand hebben aan de
gymnastiek: medewerkers, bestuursleden en
leiding. Ieder van hen kan rekenen op grote
waardering vanwege Arsène. “Hopelijk blijven
zij ook in 1996 gebeten door de turnmicrobe,
want dankzij hun sociaal engagement kan
Atlas het nieuwe jaar met optimisme tegemoet
zien”, besluit Arsène Baekelandt.
Bestuursleden, trainers, ereleden en
medewerkers (aan stoeten) verschijnen op de
nieuwjaars-receptie die door het Atlasbestuur
wordt aangeboden vanaf 11 u. in de turnzaal.
(7 januari 1996).
Met niet minder dan twintig ploegen treedt
turnkring Atlas aan in een Kampioenschap
A.G.D. te Wondelgem (28 januari 1996). Deze
wedstrijd staat open voor Oost- en West
Vlaamse clubs, ook voor deze van andere
federaties. Naast “Germinal Gistel”, “Vrijheid
door Broederschap Gent”, “Willen is Kunnen
Gent”, komt ook “Atletica Gent” opdagen
in de sporthal Neptunus om Atlas partij te
geven. Het programma omvat lange-mat,
minitrampoline en paardsprong. Wat betreft
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de paardsprong wordt in Wondelgem sterk
afgeweken van het vigerend bonds-reglement,
de Atlasleiding besluit om die reden niet aan te
treden in deze discipline. De diverse proeven
verlopen uiterst vlot, iedereen zet z’n beste
beentje voor en het aantal begane foutjes
blijft binnen de perken. Voor Atlas wordt deze
wedstrijd een overrompelend succes over
de ganse lijn: de Atlasgirls en –boys leggen
beslag op alle ereplaatsen! De behaalde
resultaten zijn alvast hoopgevend voor de
bondskampioenschappen die volgende week
plaatsgrijpen.
De Omnisporthal te Neder-over-Heembeek
is het decor voor het “Bondskampioenschap
Lange Mat en Minitrampoline” (4 februari
1996). De wedstrijden nemen een volledige
dag in beslag. Om 9u30 warmen tal van
Atlasgymnasten zich reeds op in de sporthal.
Wegens griep dient Atlas voor deze wedstrijd
het zonder Sarah Vermeersch te stellen,
toch één van de betere gymnasten bij de
afd. senioren. Ter plaatse leidt Petra Vande
Velde de miniemen doorheen de wedstrijd,
Margot Baekelandt, Arsène Baekelandt en
Marleen Heytens doen dat met de junioren- en
seniorenploegen.
De junioren C (Melanie De Doncker,
Birger Landuyt, Tim Vande Walle en Karen
Verhamme met 95,40 ptn.) verrassen zowel
op de lange mat -waar ze zilver in de wacht

04.02.1996 Neder-over-Heembeek, wedstrijd M.T.: de seniores
C aan de beurt met Petra Vande Velde, Tatjana Bonne, Monika
Degroot en Sandra Penninck.

04.02.1996 Neder-over-Heembeek, wedstrijd M.T: een
blik op het deelnemersveld met centraal, in fuchsiakleurig
trainingspak, de Atlasdelegatie.

04.02.1996 Neder-over-Heembeek, wedstrijd M.T: Monika
Degroot tijdens uitvoering van ‘de barani’, de jury en (uiterst
rechts ook Arsène Baekelandt) kijkt toe.

slepen- als op de minitrampoline die een
mooie vierde plaats oplevert (Ben De Bruyne,
Frederik Demarez, Tim Vande Walle en Karen
Verhamme met 84,40 ptn.). Aandachtige
toeschouwers zien dat de Tieltse knapen heus
niet moeten onderdoen voor hun vrouwelijke
ploeggenoten en dat is vanzelfsprekend een
opsteker! Ook in de moeilijkere B-categorie
leveren er Atlasjuniores strijd. Met Bjoke
Baudonck, Fran Demeulemeester, Nele Van
Rijckeghem en Karlien Verhamme heeft de
nationale tegenstand het niet onder de markt
en dat vertaalt zich in het volgend resultaat:
op de lange mat haalt dit kwartet zilver (94,20
ptn), op de minitrampoline springen ze zich
naar een even prachtige als onverhoopte
1ste plaats (96,90 ptn.). Bij de senioren-C
treedt Atlas aan met drie ploegen, de ploeg
met Tatjana Bonne, Monika Degroot, An Van
Damme en Petra Vande Velde belandt bij het
lange-matspringen juist naast het podium
maar kunnen met hun score (95,65 ptn.)
toch met opgeheven hoofd naar huis. De
tweede Atlasploeg in deze categorie (met
Liesbeth Cuvelier, Sandra Penninck, Evelien
Vaernewyck en Chloë Van Eeghem) hebben
het niet onder de markt tegen de Antwerpse
specialisten maar ook zij verdedigen zich tot
het uiterste en dat met een aardig resultaat:
negende met 87,55 ptn. Isabel de Bleeker,
Annelies Delbeke, Els Rots en Wendy Van
Haecke eindigen elfde (85,95 ptn.) op de lange
mat en dat is een meer dan verdienstelijk
resultaat. Ook aan de minitrampoline komen
de Atlassenioren-C met 2 equipes aan de
start. Isabel De Bleeker, Evelien Vaernewijck,
An Van Damme en Chloë Van Eeghem turnen
zich met hun 3de plaats tot op het podium
(89,55 ptn.). Liesbeth Cuvelier, Melanie De
Doncker, Annelies Delbeke en Kelly Havegeer
ontgoochelen eveneens niet in Neder-overHeembeek en laten een 9de plaats met 77,10
ptn. optekenen. Ook bij de senioren schuwt
Atlas het moeilijkere werk niet. Inderdaad,
in de B-categorie mini-trampolinespringen
treedt de ploeg met Tatjana Bonne, Monika
Degroot, Sandra Penninck en Petra Vande
Velde aan en ook die drukt z’n stempel op deze
nationale titelstrijd: het viertal wordt derde
(96,90 ptn.) en brengt bijgevolg op hun beurt
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edelmetaal naar Tielt! Een ploeg miniemenmeisjes verdedigt eveneens de Atlaskleuren
(Fien Callens, Anneky Degryse, Maaike Devos
en Eva Heyde). Eén keer goud, éénmaal zilver
en drie keer brons: turnkring Atlas oogstte
in deze federale kampioenschappen een wel
heel rijke buit!
Het jaar 1995 leverde Atlas 34 winnaars op in
de diverse groeps- en individuele wedstrijden.
N.a.v. de “kampioenenhulde” worden ze
allen op het Tieltse stadhuis uitgenodigd (10
februari 1996), daar ontvangen ze een mooi
aandenken.
In de wedstrijd “Open Artistieke Gym-dag”
treden zowel Fran Demeulemeester als Nele
Van Rijckeghem aan (Mechelen, 11 februari
1996).
Ook in het “Nationaal kampioenschap
Artistieke Gymnastiek” te Moeskroen gaat
Nele Van Rijckeghem aan de slag (3 maart
1996). Nele staat haar mannetje tussen dit
hoog gezelschap, op balk en grond loopt alles
naar wens, aan de ongelijke barre en de balk
moet ze echter punten inleveren. Bij Atlas
is men van mening dat Nele’s prestaties aan
de balk erg werden ondergewaardeerd, daar
is evenwel niets tegen in te brengen, Nele
eindigt elfde in de eindstand (25,85 ptn.).
Dat Atlashoofdleider Arsène Baekelandt
een wel erg pientere kerel is, is ook het
bondsbestuur niet ontgaan. Arsène wordt
gevraagd de boekhouding van de nationale
turnbond A.S.G. eens onder de loep te nemen
(5 maart 1996). Dat gebeurt in “Het Huis van
de Sport” te Berchem.
Jaarlijks staan er een resem deelnames aan
stoeten op het programma, in 1996 is dat niet
anders. Secretaris Hugo Martens maakt een
omzendbrief op ter attentie van alle leden
en hun ouders, dit met de vraag wie bereid is
z’n medewerking te verlenen aan de stoeten
die binnenkort aan de orde zijn (21 maart
1996). Hoofdleider Arsène Baekelandt kruipt
diezelfde dag in de pen om zijn ongenoegen te
uiten aan de Oost- en Westvlaamse gymclubs.
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Allen krijgen ze een schrijven waarin Arsène
het belang van de interclubwedstrijden
nog eens onderstreept en vaststelt dat er
vanwege de clubs te weinig belangstelling
is voor dergelijke wedstrijden “Algemene
Gymnastiek”. Hij hoopt dat zijn betoog voor
de Interclub-wedstrijden de aandacht krijgt
dat het verdient.
De
“Interclubwedstrijden”
hebben
opnieuw plaats in Tielt (21 april 1996). In de
stedelijke sporthal treedt Atlas met flink wat
deelnemers aan. Bij de junioren-meisjes toont
de ploeg Atlas 2 zich van z’n beste zijde.
Melanie De Doncker, Havegeer Kelly, Lenni
Van De Maele, Karen Verhamme en Karlien
Verhamme turnen een prachtig parcours bij
elkaar, na lange-mat, sprong, barre en balk
worden ze met een totaalscore van 118,70 ptn.
tot winnaar uitgeroepen. Melanie, Karen en
Karlien leverden een opmerkelijke prestatie
op de balk, aan de sprong was de volledige
Atlasploeg subliem. De junioren van “Germinal
Gistel” moeten nipt de duimen leggen voor de
Atlassers, zij eindigen tweede (116,54 ptn.).
Atlas 1 (met de junioren Liselotte DeMuynck,
Hilde Duyck, Merel Laethem en Ellen
Vaernewijck) laat zich ook niet onbetuigd,
de ploeg eindigt derde met 83,48 punten.
In de individuele ranking blijkt Atlasser
Karen Verhamme de beste gymnaste, Silke
Vantournhout (Gistel) is tweede, met haar
derde stek plaatst Melanie De Doncker Atlas
nog eens op het podium!
De junioren-jongens van Atlas geven een
ploeg van “Vrijheid door Broederschap Gent”
partij. De Atlassers (met Wannes Cuvelier, Ben
De Bruyne, Birger Landuyt, Frederik Lemaire,
Jan Vande Walle en Tim Vande Walle) zijn
duidelijk een maat te sterk voor hun Gentse
opponenten, met 124,14 punten winnen ze
afgetekend hun wedstrijd. V.D.B.-Gent haalt
een score van 79,17 punten. Individueel gaan
alle ereplaatsen richting Atlas Tielt: Frederik
Lemaire, Tim Vande Walle en Ben De Bruyne
behalen respectievelijk goud, zilver en brons!
Bij de miniemen-meisjes laat Atlas twee
ploegen zeer jeugdige turnsters hun

kansen verdedigen. Fien Callens, Annelies
Dedobbelaere, Anneky Degryse, Eva Heyde en
Sarah Vandekerckhove presteren uitstekend,
aan alle toestellen demonstreren deze
aan elkaar gewaagde gymnastes vlot hun
oefeningen, houden het aantal foutjes binnen
de perken en het verbaasd niemand dat ze
hier de overwinning op zak steken (123,34
ptn.). De tweede Atlasploeg (met Sofie Debie,
Lies Heytens, Janne Nachtergaele, Idine
Snauwaert, Annelies Vanderbeken en Sayanna
Van Hove) legt eveneens een mooi parcours
af maar kan de Tieltse tegenstanders nooit
verontrusten. De jury bedenkt deze ploeg
met 110,00 punten, die zijn goed voor een
tweede plaats in de eindrangschikking. Allround is Fien Callens individueel superieur, Eva
Heyde is goed voor de tweede plaats, Sarah
Vandekerckhove turnt zich individueel vlot
naar de derde plaats!
Niet minder dan drie Atlasploegen gaan
aan de slag bij de senioren-meisjes. Atlas 3
wordt bevolkt door Tatjana Bonne, Petra
Vande Velde, Chloë Van Eeghem en Sarah
Vermeersch, stuk voor stuk erg goede
gymnastes die een evenwichtige wedstrijd bij
elkaar turnen. Hun score van 100,05 punten
plaatst hen op de eerste plaats. Atlas 1, met
het trio Monika Degroot, Sandra Penninck en
An Van Damme, levert eveneens een mooie
prestatie af in de Tieltse sporthal. Vooral aan
de sprong en de balk zijn Monika, Sandra en
An de meerdere van hun concurrenten, toch
moet deze ploeg vrede nemen met de tweede
plaats (95,04 ptn.). Annelies Delbeke, Hilde
Devos, Wendy Vanhaecke, Evelien Vaernewijck
en Sandrien Vanneste maken met Atlas 2 het
plaatje compleet. Dat vijftal laat zich eveneens
niet onbetuigd, op alle toestellen verdedigen
ze voluit hun kansen en die inzet legt hen
geen windeieren: met 83,78 punten leggen ze
beslag op de 3de podiumplaats en laten aldus
‘Germinal Gistel’ (74,15 ptn.) en V.D.B.-Gent
(74,14 ptn.) achter zich. Individueel zijn de
medailles voor Sarah Vermeersch (1ste), Petra
Vande Velde (2de) en Tatjana Bonne (3de). De
all-round winnaars per toestel zijn Petra Vande
Velde (lange mat), Monika Degroot (sprong),
Sarah Vermeersch (barre) en Annelies Delbeke

(balk).
De wedstrijd kent een zeer vlot verloop.
De toestelploeg (met Luc Penninck, Bernard
Vermeulen, Dirk Soenens en Johnny Vanhove)
werkte uitermate vlot. Godfried Verhamme
(met computer) neemt het gros van het werk
in het rekenbureel voor zijn rekening. Naar
aanleiding van deze wedstrijd diende een grote
hoeveelheid turntoestellen en landingsmatten
naar de sporthal worden overgebracht.
Daags vóór de wedstrijd kon Atlas daarvoor
een beroep doen op de vrachtwagen van M.
Verbeke, na afloop van de wedstrijd vervoert
medewerker José Lassuy het hele pakket
turnmateriaal terug naar de turnzaal van het
Textielhuis.
De 1-mei optocht ’96 verloopt als vanouds.
Met start en aankomst aan het Textielhuis,
daartussen de centrumstraten van Tielt
aandoend, loopt de Atlas-formatie flink
in de kijker. De kringleden stappen op
achter het Atlasvaandel, voor Atlas een
(kleine) wederdienst aan de socialistische
coöperatieve “De Volharding” die jaar-najaar de gymzaal gratis ter beschikking van
turnkring Atlas stelt.
Ter gelegenheid van “De Stoet van
Canteclaer” gaat turnkring Atlas opnieuw
de hort op met het Atlas-Circus (Deinze, 12
mei 1996). Het spektakel is samengesteld uit
de bekende ingrediënten, alle acts worden
gebracht door Atlassers: een circusdirecteur
(Hendrik Vermeersch), clowns (Melanie
De Doncker en Lennie Vandemaele), een
koorddanseres (Annelies Delbeke), een
clown-koorddanser (Frank Vandekerckhove),
circusknechten (Werner Blondia en Gilbert
Vanhove), berentemmers (Monika Degroot
en Luc Penninck), bruine beren (Hilde
Devos, Hilde Duyck en Greet Verhamme),
gorilla’s (Kjell en Johnny Vanhove), een fakir
(Hugo Martens), een slangenbezweerster
(Soundous Chabchoub), een goochelaar
(Dirk Soenens), een rijder op minifiets
(Karen Verhamme), een dwergenpaar met
dochter (Elisah Vandekerkhove, Maarten
Devos en S. Vanneste), apen (Jonas De
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Bruyne en Maaike Devos), een leeuwenjong
(Sarah Vandekerkhove), een dierentemster
(Letje Blondia), muzikale clowns (Liesbeth
Cuvelier alias August en Silvie Verhamme
alias Pipo), een dansende clown (Marleen
Heytens), clown met materiaalwagen (Evelien
Vaernewijck), een krachtpatser (José Lassuy),
een gewichtheffer (Franky Martens), sterke
baby Baby Strong (Emmah Vandekerckhove),
een clown met kinderwagen (Sabine Tack), een
acrobatenteam (Nele Van Ryckeghem, Fran
Demeulemeester, Isabel De Bleeker, Tatjana
Bonne, Barbara Verbeke, Wendy Vanhaecke)
en last but not least de Dalton-brothers (Arsène
Baekelandt, Lucien Baekelandt, Gilbert Debie,
Marc Degroot en Gilbert Geerolf).
Na het omkleden en grimeren in de
Brielpoort zorgen koorddansers voor de
nodige hoogstandjes, dierentemmers houden
niet minder dan drie bruine beren en ander wild
in bedwang, de fakir boort zonder verpinken
een vlijmscherpe degen door z’n arm, de
goochelaar tovert een ontelbaar aantal keer
een konijn uit de hoge hoed, de Oosterse
schoonheid houdt de giftige brilslang in
bedwang, de “Pierrot” legt al z’n behendigheid
aan de dag om het super-minifietsje rijdend
te houden. Het echtpaar Lilliputters stapt
met twinkelende ogen over het parcours,
fier-als-een-gieter zijn ze met hun ellenlange
dochter aan de arm, de krachtpatser trekt
z’n kolentrein door de straten van Deinze. De
andere spierbundel steekt met veel poeha 150
kg. tot boven het hoofd maar kleuter “Baby
Strong” is deze te vlug af en gaat doodleuk
met de gewichten aan de haal. De vijf Daltons,
getooid in streepjes-pak, zorgen met hun
optreden eveneens voor een pak hilariteit,
muzikale- en dansende clowns maken de zaak
helemaal af. Straatacrobaten leveren rad- en
overslagen, muzikale clowns brengen vrolijke
deuntjes met hun (nep)-instrumenten. De
circusdirecteur heeft voor ieders wat wils,
hij presenteert een wervelend spektakel,
de toeschouwers hebben ogen te kort. De
weergoden zijn de stoetenlopers niet gunstig
gezind, in hun (dikwijls dunne) showkledij
rillen meerdere Atlassers van de koude.
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Om het namiddagprogramma van het
“Eerste Zomerfeest” van het Tieltse andersvaliden-tehuis Mivalti te helpen invullen
werd ook turnkring Atlas uitgenodigd. Atlas
brengt in de hovingen een demonstratie
lange-mat-springen, zowél de juffers, knapen
als turnsters treden er aan (2 juni 1996). Het
is schitterend zomerweer, er is een massa
volk ter plaatse en de vele Atlasgymnasten
hebben een goed vormpeil. Het optreden,
waarin zowel synchroon als individueel
wordt geturnd, verloopt vlot en weekt heel
wat applaus los bij de toeschouwers. De
demonstratie loopt naar z’n einde, Tatjana
Bonne turnt haar laatste reeks en daarin gaat
het mis. Haar schitterend geturnde “saltorugwaarts” laat in niets vermoeden dat de
landing verkeerd zal aflopen. De trainers zijn
dan ook zeer verwonderd dat Tatjana met
een van pijn vertrokken gezicht langs de kant
moet, ze kan onmogelijk nog steunen op haar
been. Adrien de Bleeker (de pa van gymnaste
Isabelle) brengt de pechvogel naar het
plaatselijk ziekenhuis waar bij Tatjana Bonne
een scheuring van de kruisbanden wordt
vastgesteld, na een heelkundige ingreep volgt
er een maandenlange herstelperiode.
Naar aanleiding van de voorziene deelname
aan “De Stoet van de Gouden Boom” in
augustus e.k. vertoeven veel Atlassers reeds op
18 en 23 juni ’96 in Brugge voor het inoefenen
van de act onder leiding van de regisseur Tony
Willems.
Op zaterdag 29 juni 1996 vinden de laatste
normale oefenstonden plaats, het zomerverlof
komt er aan en dan leggen de trainers even
de riem af. Gewoontegetrouw worden de
trainingen niet helemaal stilgelegd, neen, in
juli en augustus kunnen turnsters en juffers-Acategorie iedere woensdagavond terecht in de
gymzaal voor hun portie onderhoudsturnen.
Geld in het laadje brengen is de boodschap
en daarom stapt de turnkring opnieuw op in
“De Garnalenstoet” te Oostduinkerke (30
juni 1996). Voor de act dansende zeepaardjes
staan opnieuw enkele van de oudste miniemen
en een handvol kleine juffers garant: Sofie

Debie, Anneky Degryse, Maaike Devos,
Jonas De Bruyne, Jasper Cuvelier, Joachim
Vanderbeken, Dieter Demeulenaere, Reinhard
Deman, Sayanna Vanhove, Jolien Snauwaert,
Conny Lambert, Karlien Verhamme, Eva
Heyde, Lise Voet, Evelien Warnez, Ruth
Busschaert en Sarah Vandekerckhove.
Herlinda Casteleyn leidde voorheen (in Tielt)
een viertal herhalingen om het jonge volkje
het huppeldansje bij te brengen. Ter plaatse
begeleiden diezelfde Herlinda en Marleen
Heytens het jonge volkje tijdens hun tocht
doorheen Oostduinkerke. Hun optreden lukt
prachtig, de 17 Atlasjongeren oogsten veel
succes.
Uiteraard trekken de “vissers te paard”
eveneens door de straten van Oostduinkerke,
omgord met de reuzengarnalen brengen de
15 vissers keer-na-keer hun dansact (Arsène
Baekelandt, Lucien Baekelandt, Peter
Baekelandt, René Baertsoen, Werner Blondia,
Chris De Bruyne, Marc Degroot, Luc Deman,
Oele Demeulemeester, Gilbert Lassuy, Marie
Rose Lapeire, Luc Penninck, Dirk Soenens,
An Van Damme en Godfried Verhamme. Ook
zij worden met applaus van de kusttoeristen
beloond. Het is de verdienste van Arsène
Baekelandt dat de 15 Atlasadulten hun
opdracht tot een goed einde brachten, tijdens
de weken voorafgaand aan deze activiteit laste
hij immers menige oefenstonden in opdat alle
vissers te paard hun dansact volledig onder de
knie zouden hebben.
In het kader van “De Tieltse Feesten”
organiseert de Tieltse sportraad een zeskamp
(5 juli 1996). s’ Namiddags kwam de jeugd aan
bod, ’s avonds is het de beurt aan de meer
volwassen sporters. De activiteit heeft plaats
op het Rameplein dat voor deze gelegenheid
is volgestouwd met opblaasbare attributen
genre springkastelen. Coach is trainster
Margot Baekelandt, de Atlasploeg bestaat
uit Ben De Bruyne, Sandra Penninck, Evelyn
Vaernewijck, Ann Van Damme, Nele Van
Ryckeghem, Sarah Vermeersch en Wendy
Van Haecke. Reeds in het eerste spel komt
Sandra, bij het nemen van een hindernis,
zwaar ten val en is uitgeschakeld voor de rest

van de zeskampspelen. Na de Crocoslide, de
zwembadpuzzel, de waterglijbaan, het rodedraad-spel en het laatste game (waarin Ben
z’n coach en mama Margot in het water mocht
kieperen) blijkt dat Atlas goed is voor een
derde plaats. Voor de deelnemers levert dat
een mooie sportzak op, voor Atlas meerdere
uren gratis gebruik van de stedelijke sporthal.
Atlas bestaat 40 jaar (15 juli 1996). Naar
aanleiding van dit jubileum kijkt Arsène
Baekelandt met tevredenheid en trots terug
op die 4 decennia Atlaswerking. Al die tijd
heeft onze gymclub het immers uitstekend
gedaan en boekte ze prachtige resultaten
op alle vlakken! oordeelt hij. De jaren vijftig
waren zeer gunstig voor het verenigingsleven
dat toen een grote bloei kende. Nadien, met
de verbetering van de levensstandaard,
veranderde evenwel ook de mentaliteit van
de doorsneeburger, de mentaliteit gleed af
naar een sterk doorgedreven individualisme.
Het sportaanbod is in de loop der jaren erg
groot geworden, wie zijn lichaam in conditie
wenst te houden kan dit ongebonden doen,
t.t.z. zonder veel verplichtingen tegenover
een groepering of club. Daar speelt de
commerciële sector handig op in. Het
begrip verenigingsliefde vindt bij velen geen
weerklank meer. Mensen die bereid zijn
zich voor de wagen te spannen vormen een
uitstervend ras, het grote probleem van de
sportverenigingen –en dus ook dat van Atlasis meer dan ooit het trainersvraagstuk. Ons
leiderspotentieel staat niet in verhouding tot
het aantal leerlingen en de vele lesuren. De
vraag luidt: waar vrijwilligers vinden die de
nodige pedagogische en vakkundige bagage
hebben om op een oordeelkundige manier les
te geven. Kwantiteit en kwaliteit zijn bepalend
voor de waarde van de gymlessen, vandaar
dat wij steeds opnieuw een oproep richten
tot de aangesloten jongeren (maar ook
ouderen zijn uiteraard welkom) om te komen
assisteren bij de trainers en aldus stielkennis
op te doen om later te kunnen doorgroeien
tot afdelingsleider. Heel wat turnkringen zijn
door het gebrek aan leiding van het toneel
verdwenen, daarom herhaal ik er fier op te
zijn dat onze gymclub zich gedurende die
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40 jaar kon handhaven en niettegenstaande
allerhande handicaps nog steeds een bruisende
activiteit aan de dag weet te leggen. Ik staaf
dit met enkele gegevens uit ons jaarverslag
1995: Atlas beschikt over 153 leden, verdeelt
over 9 afdelingen. Het wekelijks lessenpakket
vertegenwoordigt niet minder dan 22 uren,
op jaarbasis goed voor een totaal van 1955
arbeidsuren, gepresteerd door 11 lesgevers.
Er werd deelgenomen aan 7 wedstrijden en
dat leverde 34 winnaars op in ploegverband
of individueel. Omstreeks Allerheiligen
organiseerden we een zeer geslaagd turnkamp
te Amel bij St. Vith. Teneinde de veiligheid van
onze gymnasten te waarborgen investeerden
we voor 180.000 Bef. in turnmatten. Om geld
in het bakje te krijgen werd deelgenomen
aan De Garnalenstoet (Oostduinkerke), De
Grote Parade (Zeebrugge) en De Geitenstoet
(Wilrijk). Ook de bingo-avond zorgde voor
een daverend succes. De fietstocht de
riante polderroute werd dan weer een zeer
geslaagde daguitstap!
En de gymshow n.a.v. 40 jaar Atlas?
Door het drukke turnseizoen kwamen de
voorbereidingen niet van de grond, de plannen
voor het houden van een gymshow worden
echter niet opgeborgen. Er wordt gehoopt
in het voorjaar van 1997 een volwaardig
verjaardagsfeest te kunnen presenteren.
Vanaf september starten de werkzaamheden
hieromtrent.
Voorzitter Lucien Baekelandt stak de nodige
energie in het uitstippelen van een fietstocht
ten behoeve van de Atlassers, het werd “De
Maerlantroute” die het grensland tussen
Damme, Sluis, Aardenburg en Maldegem
aandoet). Wegens te weinig belangstelling
wordt deze uitstap in extremis afgeschaft (10
augustus 1996).
De “Macarena” is een wereldwijde nummer
1-hit, op deze song brengen “de Dansende
Kaaspaters” hun inmiddels beruchte dansact
(18 augustus 1996). Arsène Baekelandt,
Lucien Baekelandt, Peter Baekelandt, René
Baertsoen, Gilbert Debie, Chris De Bruyne,
Marc Degroot, Bart Dooms, Gilbert Geerolf,
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Gilbert Lassuy, Hugo Martens, Luc Penninck,
Dirk Soenens, André Vandenbroucke, Gerrit
Verhamme en Godfried Verhamme zijn de 16
(Atlas)paters van de “Orde van Père Joseph”.
Pater Oele Demeulemeester tekent eveneens
present, met de kruiwagen vervoert hij de
muziekinstallatie die de Macarena met vele
decibels in de lucht stuurt. In de Passendaalse
straten doen de dansende kaaspaters hun
reputatie alle eer aan, opnieuw brengen ze de
duizenden toeschouwers in vervoering. Naast
de olijke paters heeft Atlas ook een afvaardiging
Duitse kaasdragers in deze stoet, doorgaans
zijn het ouders van Atlasleden of turnsters
die deze act gestalte geven (Werner Blondia,
Deborah Busschaert, Philippe Busschaert,
Annelies Delbeke, Gerda Desmet, Christine
Dewaele, Greet Verhamme, Silvie Verhamme,
Sarah Vermeersch, Marie-Rose Lapeire en
Bernard Vermeulen). Zeven Atlasjuffers en –
knapen (Letje Blondia, Matthias Vermeulen,
Ben De Bruyne, Fran Demeulemeester,
Wendy Vanhaecke, Karlien Verhamme en
Karen Verhamme), kruipen in Passendale
in een narrenpak en even later fungeren ze
als buitelende narren in een Middeleeuws
tafereel. Met hun rad, overslagen en nummers
op-de-handen-lopen brengen ze uiteraard
leven in de brouwerij.
De “Praalstoet van de Gouden Boom”
verwijst naar het sprankelend feest dat in 1468
werd gehouden te Brugge naar aanleiding
van het prestigieuze huwelijk tussen Karel
de Stoute en Margaretha van York. In het
prachtige decor van de Brugse binnenstad
figureren meer dan 2000 figuranten in deze
stoet der stoeten (24 en 25 augustus 1996).
Atlasleden en –sympathisanten verlenen
eveneens hun medewerking, ze zijn actief
in twee groepen. Werner Blondia, Philippe
Busschaert, Geert Raedt, José Lassuy, Hugo
Martens, Luc Penninck, Dirk Soenens, Johnny
Vanhove, Kjell Vanhove, Hendrik Vermeersch
en Bernard Vermeulen zijn baldakijndragers
en escorteren het huwelijkspaar. Gezien de
paarden eveneens onder de twee baldakijnen
stappen, rest er in de (dikwijls smalle) straatjes
weinig plaats voor onze dragers om ordentelijk
en statig te wandelen. Soms kunnen ze zelfs

een “godver” moeilijk onderdrukken als ze
nog maar eens door de prachtig opgedirkte
paarden worden weggedrumd. Naarmate de
stoet vordert wegen de baldakijnen zwaar
door, de moeilijkheden die de baldakijndragers
ondervinden wegen echter niet op tegen het
applaus dat ze krijgen van de vele tienduizenden
toeschouwers! Andere Atlassers acteren in
“de eerste jaarmarkt”, ze zorgen er voor de
animatie. Nele Van Rijckeghem (zaterdag)
en Karlien Verhamme (zondag) draaien op
een (mobiele) barrestok die op de schouders
rust van Lucien Baekelandt en Gilbert De Bie.
Gilbert Geerolf (in de rol van een zwakzinnige
edelman) zit achterstevoren op een ezel, Marc
Degroot (zaterdag) en Arsène Baekelandt
(zondag) zijn de berentemmers van dienst. In
de berenhuid vervullen Oele Demeulemeester
(zaterdag) en Luc Penninck (zondag) hun rol
en dat is echt wel een niet te onderschatten
zware taak!
Het lidgeld voor het turnseizoen bedraagt
onveranderd 1200 frank per lid, gezinnen met
drie of meer leden betalen 3000 frank. Voor
het incasseren van het lidgeld worden geen
zitdagen meer gehouden, de leden worden
geacht het door hen verschuldigd bedrag
vóór 5 oktober te storten op de financiële
rekening van turnkring Atlas. Bij de start van
het turnseizoen 1996-1997 worden een 23-tal
inschrijvingen van nieuwe leden genoteerd.
De technische werking van Atlas
vereist regelmatige samenkomsten van
het leiderskader. Ook op vrijdagavond 4
oktober 1996 vergaderen de trainers o.l.v.
Arsène Baekelandt in een vergaderzaal van
het Textielhuis teneinde deze werking te
bespreken.
Arsène Baekelandt, Gilbert De Bie en Hugo
Martens, respectievelijk algemeen leider,
materiaalmeester en secretaris, worden door
de “Federatie voor Algemene en Sportieve
Gymnatiek” (A.S.G.) gehuldigd voor hun 40
jaar inzet ten behoeve van turnkring Atlas (5
oktober 1996). Per trein sporen ze die zaterdag
naar Brussel, het Internationaal Perscentrum,
op een boogscheut van de Wetstraat, is hun

bestemming. Na de verwelkoming, het bezoek
aan het Luchtvaartmuseum (Jubelpark)
en het Koloniaal Museum (Tervuren)
krijgen de drie Atlassers de “Bondsspeld
met Gouden Palm” opgespeld en een
erkentelijkheidsdiploma overhandigd uit de
handen van bondsvoorzitter Pierre Van Thillo.
Arsène, Gilbert en Hugo genieten nadien van
een uitgebreid buffet, een gezellig samenzijn
besluit deze mooie dag van de ereleden. Dan
reppen onze drie vrienden zich opnieuw naar
het station, ze moeten immers nog per trein
terug in Tielt raken.
Op 26 oktober 1996 verdedigen Chris De
Bruyne, Marc Degroot en Godfried Verhamme
de Atlaskleuren in een “Interverenigingskwis”,
een initiatief van de “Tieltse Katholieke
Werkliedenbond” (K.W.B.).
In de bestuursvergadering van 18 november
1996 wordt beslist de verplichte medische
onderzoeken niet meer te laten plaatsvinden
in de lokalen van het Textielhuis, alle leden
dienen zich voortaan aan te bieden bij hun
geneesheer naar keuze. Aldus komt er een
einde aan het tijdperk waarin Dr. Mehuys zich
in de turnzaal van het Textielhuis aanbood om
de leden te onderzoeken op hun medische
geschiktheid voor de turnsport.
Voor het “A.S.G.-vormingsweekend” tekent
Atlas present te Brugge met enkele van
z’n gymnasten (23 en 24 november 1996).
Daar komen zij in actie voor het onderdeel
‘techniek’.
De datum waarop het galafeest n.a.v. 40
jaar Atlas zal plaatsgrijpen wordt vastgelegd
op 26 april 1997, de naam is ook al gekend,
het wordt “De Atlas-Gym-Show”. Voor het
verlenen van hulp in de organisatie van de
“Atlas-Gym-Show” schrijft het Atlasbestuur
ook externe medewerkers aan, slechts drie
personen reageren positief op deze vraag:
Gerda Desmet, Rita Warnez en Marc Degroot.
Dat drietal zal voortaan eveneens zetelen in het
organisatiecomité dat z’n activiteiten start op
15 december ’96. Uiteraard berust er een berg
werk op de schouders van de trainers en de
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hoofdtrainer, niet alleen moeten de nummers
worden uitgewerkt, ook het aanleren van de
oefeningen aan de leden is een niet geringe
opdracht. Andere grote organisatorische taken
zullen worden waargenomen door secretaris
Hugo Martens (algemeen coördinator), Gilbert
Debie en Luc Penninck (verantwoordelijken
toestellen), Herlinda Casteleyn en Rita Warnez
(verantwoordelijken kledij) en verder Gerda
Desmet en Marc Degroot (verantwoordelijken
administratie & propaganda). Binnen het
organisatiecomité beseft men dat er mirakels
zullen moeten gebeuren om tijdig met de
voorbereidingen rond te raken, anderzijds
weten ze natuurlijk ook dat hard werken ook
altijd iets zal opleveren.
Het jaar 1997 steekt z’n neus aan het venster
en daar is hoofdleider Arsène Baekelandt met
zijn nieuwjaarswensen: Het jaar 1996, in België
gekenmerkt door de zaak Dutroux (verdwenen
en vermoorde meisjes), is achter de rug. Naar
aanleiding van het nieuwe jaar sluit ik even
de ogen voor deze verschrikking, hef het
glas en klink op de gezondheid en voorspoed
voor allen. Met het oog op de voorbereiding
van het gymfeest in april e.k. druk ik er bij de
leden op aan iedere les op post te zijn. Aan de
actieve leden wens ik een jaar vol turngenot,
geen ongevallen, eervolle wedstrijduitslagen
en een succesvol gymfeest. Een dikke merci
aan alle medewerkers, in de eerste plaats voor
de leden van leiding en bestuur maar evenzeer
voor de Atlasvrienden die achter de schermen
actief zijn en waarop Atlas steeds beroep kan
doen. Ik heb de grootste waardering voor
hun inspanningen, hun -voor velen- dagelijkse
belangeloze inzet is voor de verdere bloei van
onze vereniging onmisbaar en ik hoop ook
in 1997 voor 100 procent op hen te kunnen
rekenen. Het allerbeste voor alle Atlassers
en sympathisanten en vergeet het niet in de
nieuwe agenda’s te noteren: op 26 april is er
de Atlas-Gym-Show.
De nieuwjaarsreceptie van Turnkring
Atlas heeft plaats in de turnzaal van
het Textielhuis, een 35-tal genodigden
tekenen present (12 januari 1997). Trainers,
bestuursleden en medewerkers genieten er
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van het door de club aangeboden drankje.
In de bestuursvergadering van januari ’97
wordt beslist de leden voortaan jaarlijks een
wenskaart ter gelegenheid van hun verjaardag
over te maken. Secretaris Hugo Martens zal
deze taak ter harte nemen.
Voor de wedstrijd “paard-, minitrampolineen lange matspringen” treden naast Atlas,
één Gistelse ploeg en zeven ploegen uit OostVlaanderen aan. Deze activiteit, een organisatie
van turnkring Atlas, heeft plaats in de Stedelijke
sporthal (26 januari 1997). Voor Atlas wordt
deze wedstrijd een succes over de ganse lijn,
de Atlasploegen die de overwinning achter
hun naam mogen schrijven zijn de volgende:
bij de minitrampoline de miniemen (met Sofie
Debrouwere, Annelies Dedobbelaere, Elisah
Moncarey en Jan Vervacke), de junioren C
(met Bjoke Baudoncq, Kelly Havegeer, Karen
Verhamme en Karlien Verhamme), de senioren
C (met Letje Blondia, Isabel De Bleeker,
Annelies Delbeke en Wendy Vanhaecke) en
de senioren B (met Monika Degroot, An Van
Damme, Nele Van Ryckeghem en Sandra
Penninck).
Aan de lange mat zegevieren de miniemen
(met
Annelies
Dedobbelaere,
Janne
Nachtergaele, Annelies Vanderbeken en
Vervaecke Jan), de junioren C (met Bjoke
Baudoncq, Nele Van Ryckeghem, Karen
Verhamme en Karlien Verhamme) en de
senioren C (met Monika Degroot, An Van
Damme, Petra Vande Velde en Sandra
Penninck).
Bij de sprong wordt de eerste plaats
ingepalmd door de miniemen (met Jolien
Demeyer, Joke Desmet, Glenn Dooms
en Sanne Goemare), de junioren C (met
Ruth Busschaert, Aneky Degryse, Sarah
Vandekerckhove en Evelien Warnez), de
junioren A (met Bjoke Baudoncq, Nele Van
Ryckeghem, Karen Verhamme en Karlien
Verhamme) en de senioren A (met Monika
Degroot, Sandra Penninck, An Van Damme en
Petra Vande Velde).
In het Cultureel Centrum Gildhof worden

de Tieltse sporters gevierd die in de loop
van het jaar 1996 een kampioenentitel
konden bemachtigen (31 januari 1997). De
Atlaswinnaars van de wedstrijden Lange
Mat en Minitrampoline van 28 januari ’96 te
Wondelgem, de nationale kamp Lange Mat en
Minitrampoline van 4 februari ’96 te Nederover-Heembeek en de Interclubwedstrijd van
21 april ’96 te Tielt, tekenen present. Met z’n
allen goed voor een toch wel uitgebreide
Atlasdelegatie.
De bingospelavond is voor Atlas de
activiteit bij uitstek om de kringkas te
spijzen, in de turnzaal van het Textielhuis
leidt bingomaster Hugo het spel in goede
banen (1 februari 1997). Uiteraard zijn de
overige bestuursleden en ook meerdere
medewerkers ingeschakeld om deze avond
te helpen slagen. Om de zowat 175
aanwezigen een ordentelijk zitje te kunnen
aanbieden wordt ook het bovenzaaltje
(dat op andere ogenblikken dienst doet
als omkleedkamer voor de Atlasgymnasten)
aangewend.

De “Atlas-Gym-show” n.a.v. 40 jaar turnkring
Atlas is bijna een feit, maandenlang werd er
duchtig gewerkt ter voorbereiding van de
gymshow, in de diverse afdelingen werd
er door gymnasten en hun trainers keihard
getraind om met te brengen nummers het
publiek in vervoering te brengen. Atlas heeft
geen specialisten in één of andere discipline,
dat heeft tot gevolg dat de uitvoerders
meerdere oefeningen moeten instuderen, dat
is echt niet zo makkelijk en het aanleren van
de nummers loopt bijgevolg niet altijd van een
leien dakje. Bestuursleden en medewerkers
zorgden dan weer voor alles wat de
veelomvattende organisatie van deze show
aanging. Daags voor de gymshow wordt in de
Stedelijke sporthal vanaf 18u. de ultieme test
gehouden, deze algemene herhaling verloopt
echter niet naar wens en loopt uit tot in de late
uurtjes (25 april 1997).
De dag van de waarheid breekt aan, 172
Atlasleden, hoofdtrainer-bestuurslid Arsène
Baekelandt, 13 trainers (Caroline Baekelandt,
Margot Baekelandt, Herlinda Casteleyn, Samira

04-1997 Materiaalmeester Gilbert Debie, secretaris Hugo Martens en hoofdleider Arsène Baekelandt, 3 Atlaspioniers, samen goed
voor 122 jaar Atlaswerking.
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04-1997 Het Atlasbestuur (met Gilbert Debie, Lucien Baekelandt,
Arsène Baekelandt, Hugo Martens en Luc Penninck) maakt zich
op voor de Atlas-Gym-Show n.a.v. ’40 jaar turnkring Atlas’. De
bestuursleden Herlinda Casteleyn en Chris De Bruyne ontbreken op
de foto.

04-1997 Ook in de gymzaal worden uiteraard
voorbereidingen getroffen om de ‘Atlas-Gym-Show’ te
doen slagen. Petra Vande Velde in één van haar laatste
oefensessies.

04-1997 Nele Van Ryckeghem aan de balk onder toeziend oog van
Margot Baekelandt (persfoto n.a.v. de ‘Atlas-Gym-Show’).

04-1997 Atlasbestuurders en –trainers samen op de foto. Achteraan
Arsène Baekelandt, Hugo Martens, Lucien Baekelandt, Soundouz
Chabchoub, Chris De Bruyne, Luc Penninck, Herlinda Casteleyn,
Gunther Decraemer, Bernard Vermeulen en Gilbert Debie. Vooraan
Katia Vande Velde, Samira Chabchoub, Marleen Heytens, Petra
Vande Velde, turnster Nele Van Ryckeghem, Margot Baekelandt en
Oele Demeulemeester.
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04-1997 Hoofleider Arsène Baekelandt waar hij sinds
15.07.1956 het meest te vinden is: in de turnzaal v.h.
Textielhuis, omringd door zijn gymnasten (persfoto n.a.v.
de ‘Atlas-Gym-Show’).

Chabchoub, Soundous Chabchoub, Gunther
Decraemer, Oele Demeulemeester, Marleen
Heytens, Greta Van Keirsbulck, Katia Vande
Velde, Petra Vande Velde, Silvie Verhamme en
Bernard Vermeulen), 6 bestuursleden (Lucien
Baekelandt, Hugo Martens, Herlinda Casteleyn,
Gilbert Debie, Chris De Bruyne en Luc Penninck)
en 13 medewerkers (Peter Baekelandt, Alain
Debie, Hugo Debie, Lieve Debrouwere, Marc
Degroot, Eddy De Meulenaere, Hilde De
Rammelaere, Gerda Desmet, José Lassuy,
Dirk Soenens, Dirk Vanderbeken, Godfried
Verhamme en Rita Warnez) maken zich op
voor “De Atlas-Gym-show” (26 april 1997).
Dankzij een vlotte voorverkoop en goed
gevoerde public relations (pers, affichering)
raken de 506 zitplaatsen (op de tribunes,
aangevuld met gehuurde stoelen) vlot gevuld.
Het accent van de gymshow ligt praktisch
uitsluitend op de puur recreatieve gymnastiek,
niet voor niets gaat de jubileumshow door
onder het motto “Turnen is méér dan alleen
artistieke gymnastiek”. Het gevarieerd
programma geeft een overzicht van hetgeen
er zoal aan bod komt in de kring. Na het
openingsnummer (met aandacht voor
de Atlasfiguur, de wereldbol en het luid
scanderen van A..T..L..A..S) komen de kleuters
in actie met “Jungleboek”. Onder de leiding
van Samira Chabchoub en Katja Vande Velde,
en gehuld in dierenpakjes, brengen ze hun
groepsoefeningen. Vervolgens levert de
jazzploeg op de muziek van Diana Ross (Work
that body) een stevige danspartij. Herlinda
Casteleyn, Silvie Verhamme, Petra Vande
Velde en Oele Demeulemeester initiëren
de miniemen (de kleine meisjes en kleine
jongens) gymnastiek en in het derde nummer
van de Atlas-Gym-Show tonen deze jongeren
uitvoerig flitsen van hun kunnen op de langemat, de plinten, de sprong en de ringen.
Aansluitend daarop showen de juniorenmeisjes o.l.v. Marleen Heytens hun nummer
“A paper Moon”, ook die choreografie kan
op enthousiast applaus rekenen. Tijd voor
kolder: Arsène Baekelandt, Lucien Baekelandt,
Gilbert Debie, Marc Degroot en Luc Penninck
marcheren als een aan elkaar geklitte vijfling
over de showvloer. In hun (te) nauw gestreept

26.04.1997 Het slotnummer v.d. Atlas-Gym-Show, de reeks
met de knotsen, met (van voor naar achter) Petra Vande Velde,
Isabel De Bleeker, Sara Vermeersch, An Van Damme, Monika
Degroot, Chloë Van Eeghem, Karen Verhamme en Sandra
Penninck zijn slechts enkele v.d. 20 uitvoerders.

26.04.1997 De Atlas-Gym-Show is afgelopen, o.a. Caroline
Baekelandt, Petra VandeVelde, Gilbert Debie, Luc Penninck,
Marleen Heytens en (achteraan) de medewerkers Gilbert
Geerolf, Hugo Debie en Alain Debie worden in de bloemetjes
gezet.

26.04.1997 Ook alle andere medewerkers worden in de hulde
betrokken, hier Samira Chabchoub, Gerda Desmet, Greta Van
Keirsbulck, Katia Vande Velde, Arsène Baekelandt en Peter
Baekelandt.
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zwempak (anno 1920) leveren ze tevens
eenvoudige standjes. Op de overdonderende
muziek van de slagwerkformatie “Slagerij Van
Kampen” demonstreert het olijke kwintet een
energieke stokoefening, aan het eind van hun
oefening wordt leider Arsène (in hoeksteun)
door zijn Daltonbrothers op stokken tot in de
coulissen gedragen. Als Hugo Martens, speaker
van dienst, het 6de nummer aankondigt,
worden de tuigen hoepel en lint bovengehaald.
Arsène Baekelandt en Marleen Heytens
liggen aan de basis van deze oefeningen, de
senioren-meisjes brengen met veel bravoure
deze portie ritmische gymnastiek. Ook bij
het daaropvolgend nummer, synchrone
balkoefeningen, berust de leiding bij Marleen
Heytens, de junioren-meisjes leveren mooi
werk op het evenwichts-toestel bij uitstek.
Daarna geeft Arsène Baekelandt opnieuw
de toon aan met een verzameling turnsters,
jazzers en junioren-meisjes als figuranten. Op
de muziek van “The Wizzard of Oz” leveren
deze deelneemsters, opgesplitst in “green, red
en gold” een opmerkelijke mix van gymnastiek
en jazz-dance.
Margot Baekelandt en pa Arsène leiden de
junioren-meisjes bij de oefening “ongelijke
brug synchroon”. Sayanna, Jolien, Silvie,
Lindy, Maaike, Mieke, Sarah, Evelien, Anneky,
Eva, Fien, Lise, Merel, Karen, Lenny, Ellen,
Kelly, Karlien, Bjoke en Nele demonstreren
in zowat 5 reeksen het niet te onderschatten
synchroonwerk aan de damesbarren. Het 10de
nummer, eveneens o.l.v. Arsène en Margot,
brengt de junioren- en seniorenturnsters op de
turnvloer. Met een fiks aantal plintsprongen
(hurk-, spreid- en hurksprongen, overslagen,
kopkip enz.) brengen ze nogal wat vaart in hun
optreden en dit tot genoegen van het publiek.
De ballonoefening van de miniemen
en kleuters wordt begeleid door Herlinda
Casteleyn, Oele Demeulemeester, Petra Vande
Velde, Silvie Verhamme, Caroline Baekelandt,
Samira Chabchoub en Katja Vande Velde. Op
de muziek van ‘A brand new day’ leveren
de jongeren een kleurig vertoon met de
ballonnen en de parachutes, het is tevens het
optreden dat het 1ste deel van de gym-show
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afsluit. Zowel tussen de diverse optredens als
tijdens de pauze is de toestelploeg druk in de
weer met het klaarzetten en wegnemen van
toestellen en materialen.
Na de pauze demonstreren de seniorenmeisjes opnieuw synchroonturnen aan de
barren. Arsène en Margot Baekelandt hebben
het er bij hun meisjes flink ingepompt en het
resultaat is navenant. Eerst wordt er nog in
duo synchroon geturnd, Merel en Liselot,
gevolgd door Annelies en Sandra, showen

26.04.1997 Hoofdleider Arsène Baekelandt ontvangt een
aandenken ’40 jaar Atlas’ uit handen van turnster Monika
Degroot. Links kijken Dirk Vanderbeken, Rita Warnez, Soundouz
Chabchoub, Herlinda Casteleyn, Gerda Desmet, Greta Van
Keirsbulck en Katia Vande Velde toe. Het gebeurt allemaal pal
voor de neus van Peter Baekelandt (r).

dat uitvoerig. Daarna is het synchroonturnen
met niet minder dan 4 gymnastes aan de orde,
Wendy, Letje, Evelien en Lore bijten de spits
af in een eerste reeks, daarop aansluitend
draaien en zwaaien Isabel, Melanie, Hilde
en Shirley rond de leggers. Nele, Petra, An
en Monika breien een verlengstuk aan dit
zeer gesmaakt kijkstuk! In het 13de nummer
volgt een demonstratie groepsturnen aan
de lage plinten. Arsène Baekelandt, Gunther
Decraemer en Bernard Vermeulen leiden de
11 junioren-jongens doorheen talrijke series
turnoefeningen. Vervolgens moeten de
senioren-meisjes de balk op, o.l.v. Caroline en
Margot Baekelandt showen deze turnsters
zowél solo- als gemeenschappelijke optredens
op dit ó zo moeilijke toestel.
In de afdeling Dames-Gym-Fit werd
eveneens een nummer ingestudeerd, samen
met hun leidster Greta Van Keirsbilck brengen

deze huismoeders hun nummer “Keep Fit” in
de spotlights.
Het 16de nummer van deze voor alle
medewerkers zeer slopende avond wordt
gebracht op de lange-mat. Op niet minder
dan drie lange-matbanen presteren juniorenmeisjes, junioren-jongens en senioren-meisjes
de meest diverse vloeroefeningen. De leiding
van deze demonstratie berust bij Arsène en
Margot Baekelandt, de juffers, knapen en
turnsters leveren eens te meer knap werk aan
de grond.
Opnieuw tijd voor jazz-dance, samen met
zijn jazzers brengt Arsène Baekelandt een
nummer op de muziek “Time of my Life”.
Aan de damesbrug leveren Petra Vande Velde
en Sarah Vermeersch vervolgens prachtige
individuele oefeningen af, hun leider Arsène
Baekelandt ziet het met tevredenheid
gebeuren. Caroline Baekelandt heeft altijd al
een boontje voor het topturnen gehad, met
het 19de nummer van de avond laat ze dat ook
blijken. Eén van haar raspaardjes, Nele Van
Ryckeghem, brengt een vloeroefening om
“u” tegen te zeggen en ook dat hoog-staand
optreden gaat uiteraard niet ongezien voorbij.
“Space-Gym” is niets minder dan een
explosief
nummer
trampolinespringen.
Margot Baekelandt heeft de beste springers
van de afdelingen junioren en senioren
verzameld en dat leidt natuurlijk tot een
adembenemende partij sprongen en salto’s.
De “dansende paters” uit de Kaasstoet van
Passendale zijn eveneens van de partij, onder
leiding van Vader Abt Arsène Baekelandt
geven ze de “vogeltjesdans”, de “Macarena”
en vervolgens een demonstratie op de muziek
van “We are the Champions” ten beste, de
lachspieren van de toeschouwers kunnen
aan het werk. Met het 22ste nummer krijgen
de toeschouwers de apotheose van de AtlasGym-Show voorgeschoteld. Het nummer,
een slotreeks met knotsen, ontsproot uit het
brein van Arsène Baekelandt. Na wekenlang
durende herhalingen zijn de uitvoerders
(turnsters, grote junioren-jongens en seniorenmannen) er klaar voor. Arsène brengt met die

grote groep een zeer gevarieerd optreden
dat bol staat van evenwichtige combinaties,
choreografisch zeer sterk staat en qua
synchronisatie goed wordt uitgevoerd. Dat
uiterst prachtig schouwspel is meteen het
orgelpunt van de daverende gymshow. Na
afloop van het daverend spektakel wordt
hoofdleider Arsène Baekelandt gehuldigd voor
de vele jaren onvoorwaardelijke inzet, Arsène
ontvangt een reischeque uit de handen van het
bestuur. Na zijn uitgebreide dankbetuigingen
aan de medewerkers die in de loop der jaren
Atlas van hun steun en medewerking hebben
voorzien, richt hij zich tot zijn echtgenote met
de gevleugelde woorden “Bedankt Marianne,
niet voor hetgeen je voor Atlas hebt gedaan,
wel voor hetgeen je wegens Atlas allemaal hebt

26.04.1997 Arsène Baekelandt ontvangt een reischeque
n.a.v. zijn 40 jaar onverdroten inzet voor de club. Chloë Van
Eeghem, …..?......, Arsène’s echtgenote Marianne De Vlaminck
en turnster Karen Verhamme omringen de sterke man van
tutnkring Atlas. Met z’n echtgenote maakt Arsène later een
busreis naar Wenen.

moeten missen!” De Atlas-Gym-show n.a.v. 40
jaar turnkring Atlas groeit uit tot een grandioos
succes, de maandenlange voorbereidingen
hebben hun vruchten afgeworpen, zoveel is
duidelijk!
Inhoudelijk toonde deze gymshow duidelijk
aan dat het accent van de Atlasactiviteiten ligt
op de breedtesport (gymnastiek voor allen)
en de bewegingsopvoeding, waarbij het niet
enkel gaat om het beheersen van de technische
vaardigheden, maar waar ook volop aandacht
wordt besteed aan het pedagogisch aspect.
Sociale waarden als solidariteit, respect
voor anderen, verantwoordelijkheid en zelfs
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“verenigingsliefde” komen daarin aan bod.
In de jeugdwerking van Atlas staat het kind
centraal, niet het kind voor de sport maar de
sport voor het kind, niet alleen de kanshebbers
op overwinningen in wedstrijden, maar alle
leerlingen krijgen de nodige aandacht. De
geleverde show bewijst dat alle leden hun
steentje kunnen bijdragen tot het welslagen
van een evenement van dit kaliber en dat is
natuurlijk een belangrijk gegeven!
Naar aanleiding van het Feest van de Arbeid
is de 1-meistoet ook in Tielt een vast gegeven.
Atlas, jaarlijks aanwezig sinds z’n ontstaan
in 1956, heeft aan z’n gymnasten opnieuw
een oproep gedaan voor deelname aan
deze activiteit. In uitgaanskledij stappen de
Atlassers achter het Atlasvaandel doorheen
de centrumstraten.
De Bondsfeesten hebben plaats onder de
noemer “A.S.G.-Gymfeest” (8, 9 en 10 mei
1997). Turnkring Atlas verschijnt echter niet
in het Bouwcentrum te Antwerpen. De voor
de Atlas-Gym-show geleverde loodzware
inspanningen eisen hun tol, er restte te weinig
tijd om het aantreden in het A.S.G.-Gymfeest
degelijk voor te bereiden. Voor de eerse
keer in zijn 41-jarig bestaan neemt Atlas niet
deel aan dit periodiek weerkerend nationaal
wedstrijdgebeuren.
Van de “Atlas-Gym-Show” werd een
videoreportage gemaakt, deze wordt
vertoond op een groot scherm in de turnzaal
om 17u. (24 mei 1997). De Atlasleden kunnen
nog eens hun prestaties van één maand
voordien bewonderen.
De “Garnaalstoet” kan nog maar eens op de
medewerking van turnkring Atlas rekenen (29
juni 1997). Aan de turnzaal van het Textielhuis
vertrekken de ettelijke personenwagens
met aan boord de 32 deelnemers en enkele
begeleiders. In Oostduinkerke zijn opnieuw 2
groepen actief: “garnaalvissers te paard” en
“dansende zeepaardjes”. Na het omkleden en
het schminken in de Gemeenteschool trekken
de Atlassers de straat op, tijdens hun optreden
in de garnaalstoet oogsten ze veel bijval bij het
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publiek.
De lange zomervakantie is voorbij, begin
september ’97 schieten de Atlasafdelingen
(kleuters, miniemen, juffers, turnsters,
knapen, turners en dames-gym-fit) opnieuw
in gang bij de start van het 42ste turnseizoen.
De jazz-dance-afdeling legt er nóg vroeger de
pees op, zij starten hun activiteiten reeds op
19 augustus.
Niettegenstaande de verhoging van de
bondsbijdrage (275 frank per lid die de club
jaarlijks aan de federatie A.S.G. is verschuldigd)
houdt het bestuur het lidgeld ongewijzigd:
1.200 frank per lid met een max. van 3.000
frank per gezin met drie of meer Atlasleden.
Voor de nieuwe leden bedraagt het éénmalig
inschrijvingsgeld 300 frank, dat bedrag dekt de
kost van de premie van de verzekering tegen
sportongevallen voor de periode tot het einde
van het lopend kalenderjaar.
Atlas is een bloeiende vereniging, het
ledenaantal groeit gestaag. Er rijzen problemen
op het vlak van beschikbare Atlastrainers.
Arsène Baekelandt kruipt in de pen: De regel
geldt voor alle jeugd- en sportgroeperingen
en hoeft geen betoog: geleide activiteiten
vereisen leiders, onderricht veronderstelt de
aanwezigheid van onderrichters. Gezien de
aard van zijn taak bekleedt de leider in een
turnvereniging een belangrijke plaats. Een kring
bloeit of kwijnt weg naargelang de waarde van
het technisch kader. Hieromtrent zijn kwaliteit
en kwantiteit bepalend voor een club. Wij
mogen dan ook gerust stellen dat de lesgevers
de pijlers vormen waarop de gymvereniging
rust. Turnonderricht geven is een boeiende,
maar niet zo gemakkelijke opdracht.
Onze hedendaagse jeugd, die dagelijks
geconfronteerd wordt met gemakzucht en de
genoegens van het moderne leven, is slechts
moeizaam te overhalen om de (onbezoldigde)
functie waar te nemen. Het leiders-probleem
is dan ook voor de turnbeweging het grote
knelpunt. Door gebrek aan opvolging in
het leiderskorps hebben wij reeds tal van
-zelfs toonaangevende- turnclubs uit het
sportlandschap zien verdwijnen. Ook bij Atlas
wordt de situatie alarmerend. Het aantal

leerkrachten waarover wij beschikken staat
niet in de juiste verhouding tot het aantal
leerlingen en de hoeveelheid lessen. Het recent
ontslag van een monitrice met vele dienstjaren
zorgt voor moeilijkheden in één van onze
beste afdelingen, die van de juffers. Maar ook
bij de miniemen hebben wij assistenten nodig
teneinde de trainingen intensiever (meer
beurten) en derhalve productiever (betere
resultaten en hoger peil) te laten verlopen.
De vraag luidt: waar de vrijwilligers vinden
die voor deze job geschikt zijn? Het verleden
heeft ons geleerd dat dit praktisch enkel kan in
eigen rangen. Daarom doen wij een dringende
oproep tot de leden van de afdeling ‘turnsters’
om ons uit de nood te helpen. Verscheidene
senioren hebben voldoende bagage (studies
en technische kennis van het turnen) en
bezitten de nodige persoonlijkheid om als
hulpleidster bij te springen. Wie daarbij graag
met kinderen omgaat is beslist een geschikte
kandidate. Verenigingsliefde (of is dit een
verouderd begrip?) en de bereidheid iets
voor een ander te doen vormen nog twee
positieve argumenten. Wanneer wij er niet
meer in slagen voor het vormen van trainers

uit ons eigen midden te recruteren, dan ziet
de toekomst voor Atlas er weinig rooskleurig
uit. De gevraagde inspanning is daarenboven
niet zo enorm: anderhalf uur per week (meer
is beter). Hulp van buiten uit is eveneens
ten zeerste welkom. Wij denken daarbij aan
ouders die op dit terrein ervaring hebben,
of oud-leerlingen die beslist ook goed werk
zouden kunnen verrichten. De algemene leider
helpt U de nodige stielkennis op te doen door
het verstrekken van richtlijnen, documentatie,
oefenstof enz. Wij hopen ten stelligste op een
positieve reactie.
Op het vlak van bestuursleden en leden van
de Atlasvriendenkring, deze laatsten staan in
voor het bieden van hulp bij turn- en andere
activiteiten, zijn eveneens nog steeds meer
medewerkers vereist, het bestuur doet nog
maar eens een oproep naar mensen die zich
achter de kar van de Atlaswerking willen
spannen.
De “Tieltse Feesten” staan op de kalender,
n.a.v. deze festiviteiten organiseert het
bestuur van de Tieltse sportraad een zeskamp
(4 juli 1997). Uiteraard verlenen meerdere

Het wekelijks rooster van de oefenstonden voor het komend turnseizoen:
Dag

Tijdstip

Afdeling

Trainingslocatie

Maandag

17u30 – 19u30

Keurturnsters

Turnzaal Textielhuis

19u30 – 20u30

Huismoeders (gym-fit)

Turnzaal Textielhuis

Dinsdag

20u00 – 21u15

Jazz-Dance

Sporthal

Woensdag

16u30 – 18u00

Junioren meisjes A (juffers)

Turnzaal Textielhuis

17u30 – 19u00

Junioren meisjes B (juffers)

Turnzaal Textielhuis

19u00 – 20u30

Senioren turnsters

Turnzaal Textielhuis

19u00 – 20u30

Keurturnsters

Turnzaal Textielhuis

17u30 – 19u00

Junioren jongens (knapen)

Turnzaal Textielhuis

19u00 – 21u00

Senioren turners

Turnzaal Textielhuis

Vrijdag

16u30 – 19u30

Keurturnsters

Turnzaal Textielhuis

Zaterdag

09u00 – 10u30

Junioren jongens (knapen)

Sporthal

09u00 – 11u30

Keurturnsters

Turnzaal Textielhuis

10u30 – 11u30

Kleuters

Sporthal

10u30 – 11u45

Miniemen meisjes & jongens

Sporthal

13u30 – 15u15

Junioren meisjes B (juffers)

Turnzaal Textielhuis

15u15 – 17u00

Senioren turnsters

Turnzaal Textielhuis

Donderdag
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sportverenigingen hun medewerking aan deze
activiteit, turnkring Atlas tekent ’s namiddags
present met enkele jeugdploegen, ’s avonds
treedt trainster Margot Baekelandt -voor
deze gelegenheid gebombardeerd tot coachin de arena met de ploeg Atlasvolwassenen
(Ben De Bruyne, Annelies Delbeke, Birger
Landuyt, An Van Damme, Tim Vande Walle en
Nele Van Ryckeghem). Meerdere proeven zijn
op pure kracht gebaseerd (touwtrekken en
elastieklopen), in deze moeten de Atlassers
de duimen leggen voor de meer uit de kluiten
gewassen sporters van andere verenigingen.
Het berijden van de “lambadafiets” en zich
staande houden op de surfplank zorgen
voor de verdere selectie. Fikse stortbuien
bederven die vrijdagavond regelmatig de pret.
Uiteindelijk leggen de Atlasadulten beslag op
de vierde plaats.
In de “Praalstoet van de Vlaamse
Schilderkunst” te Koksijde treedt turnkring
Atlas voor de eerste keer aan (3 augustus
1997). In deze kuststad wordt uitgepakt met
het inmiddels befaamde Atlas-straatcircus.
Enkele van de deelnemers: Lucien Baekelandt
(circusdirecteur), Gilbert Debie en Marc
Degroot (circusknechten met barrestok),
Karlien Verhamme (acrobate aan barrestok),
Sabine Tack (clown met kinderwagen), Emmah
Vandekerckhove (baby Petra Strong), Franky
Martens (gewichtheffer), Shirley Wouters
(pierrot met minifiets), Marleen Heytens
(dansende clown), Samira Chabchoub
(Oosterse
slangenbezweerster),
Hugo
Martens (fakir), Luc Penninck (gorilla in kooi),
Karen Verhamme (koorddanseres), Mathias
en Bernard Vermeulen (circusknechten
voor het spannen van de koord), Frederiek
Lemaire en Tim Van De Walle (bruine beren),
Fien Callens, Maaike Devos en Glenn Dooms
(acrobaten), Lapeire Marie-Rose (clown met
materiaalwagen), Gilbert Geerolf (muzikale
clown) en last but not least José Lassuy
(alias John Massis met de kolentrein). Ook
Evelien, Nele, Wendy, Hilde, Sandrien en
Letje (de acrobatengroep), Maaike Devos
(koorddanser) en Oele Demeulemeester
(dierentemmer)
bevolken
het
Atlasstraatcircus.
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De “Breugelstoet” kan eveneens op de
medewerking van Atlas rekenen (31 augustus
1997). Die zondagnamiddag acteren zestien
jeugdige Atlassers als feestvierders in de
Wingense stoet en dat is niet eens een
moeilijke opdracht. Gekleed in sjofele kledij
acteren jonge Atlassers als “feestvierende
middeleeuwse sukkelaars”.
Het leidersprobleem is gekend: er zijn
onvoldoende lesgevers. Hoofdleider Arsène
Baekelandt richtte zich in de loop van de
voorbije maand tot de leden van de afd.
turnsters en deze keer, het is eens iets
anders, ontvangt hij positieve reacties.
In een vergadering van de lesgevers (14
september 1997) tekenen Arsène, Caroline
en Margot Baekelandt, Herlinda Casteleyn,
Katja Vande Velde, Petra Vande Velde, Greta
Vankeirsbulck, Oele Demeulemeester, An
Van Damme, Evelien Vaernewijck, Lore
Ninclaus, Letje Blondia, Tatjana Bonne en
Monika Degroot present. Samira Chabchoub,
Silvie Verhamme en Gunther Decraemer
laten zich verontschuldigen. Katja zal het
kleuterturnen voor haar rekening nemen,
de miniemen meisjes en jongens (6-jarigen)
ontvangen initiatie van Samira. Silvie en
Lore ontfermen zich respectievelijk over de
7- en 8-jarige miniemen-meisjes. Herlinda
blijft volop actief binnen de Atlasleiding, zij
verzorgt het gymnastiek-onderricht voor de
9- en 10-jarige miniemen-meisjes. Een groep
miniemen-meisjes met veel aanleg kan dan
weer terecht bij Petra. Arsène Baekelandt en
Oele Demeulemeester initiëren de miniemenjongens (tot 10 jaar). Bernard Vermeulen
neemt de junioren-jongens voor zijn
rekening gezien Gunther Decraemer wegens
weekendwerk dient af te haken. ’s Woendags
assisteren Monika en Evelien bij de juniorenmeisjes, Letje, An en Tatjana doen ’s zaterdags
hetzelfde. Greta blijft de afd. Huismoeders
(Gym-Fit-Dames) leiden, uiteraard blijven
Arsène, Caroline en Margot Baekelandt de
hoofdleiding uitmaken binnen de afdelingen
junioren en senioren. Arsène is tevens trainer
van de afd. jazz-dance. In dezelfde vergadering
worden de trainers o.a. opmerkzaam gemaakt
op de diverse mogelijkheden van bijscholing

(instructiebrieven, gebruik van handboeken
en kaderscholing) en de aan te nemen houding
tegenover de gymnasten.
Met de start van het sportjaar 1997-1998
dient zich een lading nieuwe leden aan (28
nieuwelingen, 18 ontslagen), secretaris Hugo
Martens maakt de rekensom en komt uit op
een totaal van 196 Atlasleden. Ook nieuw zijn
de bestuursleden Marleen Heytens (zij zal
het economaat beredderen), Gerda Desmet
en Marc Degroot, in de vergadering van 15
september ’97 zoekt dit trio voor de eerste
maal een zitje tussen de andere bestuursleden.
Eindelijk versterking van het bestuurskader,
meldt een tevreden Hugo Martens even later
in het ledenblad Kontakt.
Arsène Baekelandt schreef alle teksten bij
elkaar (het resultaat van enkele tientallen uren
werk achter de schermen!), Marc Degroot
typte alles over, Gerda Desmet, Marleen
Heytens, Luc Penninck en Marc bundelden
vervolgens ruim 200 exemplaren van de
“Infobrochure” en nu, net na de aanvang van
het nieuwe turnseizoen, ontvangen alle leden
deze toch wel omvangrijke map informatie.
Met
“Algemeenheden”,
“Bestuur
en
Lesgeverskorps”, “Financiën”, “Programma”,
“Uurrooster”, “Turnverlof”, “Wedstrijden”,
“Accommodatie”, “Reglement van inwendige
orde”,
“Verzekering”,
“Geneeskundig
getuigschrift”, “Persoonlijke uitrusting”,
“Clubkrant Kontakt”, “De Atlasvriendenkring”,
“Deelname aan stoeten”, “Hoe gevaarlijk
is turnen” en “40 Jaar Atlas”, een terugblik
bestrijkt Arsène zowat alle aspecten van zijn
turnkring. Voor de aangesloten- en nieuwe
leden is de brochure een praktische gids
die hen wegwijs maakt in het uitgebreid
terrein van de Atlaswerking. Bedoeling is dat
wijzigingen op het vlak van de onderwerpen
die in de informatiebrochure werden vermeld,
in de brochure worden opgenomen en middels
uitgifte van nieuwe insteekbladen aan de leden
kenbaar worden gemaakt, op die wijze wordt
de informatie steeds up to date gehouden.
Arsène Baekelandt zet nog maar eens
alle pijnpunten van turnkring Atlas op een

10-1997 De Atlas-Infobrochure is een feit. Arsène Baekelandt
broedde er lang over, het werd een lijvig document van 23
bladzijden.

rijtje. Omtrent de problematiek m.b.t.
de v.z.w.-structuur, de bestuurswerking,
de Atlasvriendenkring, de turnpas, het
ledenregister, de ledenwerving, het jaarverslag,
klassement van de administratie, economaat,
zaal & materiaal, feesten & wedstrijden,
het ledenblad Kontakt, juryleden, cultuur &
ontspanning, algemene ledenvergadering en
het leiderskorps, schrijft de algemene leider
een vier bladzijden tellende nota bij elkaar (11
november 1997). De bestuursleden hebben er
een flinke kluif aan.
In de loop van de zaterdagvoormiddag
zijn er nogal wat Atlasafdelingen actief in de
Stedelijke sporthal, de hoeveelheid materiaal
die ’s middags terug moet worden opgeborgen
is aanzienlijk. Vanaf zaterdag 15 november 1997
is er wekelijks één bestuurslid (Gilbert Debie,
Chris De Bruyne, Hugo Martens, Luc Penninck
of Marc Degroot) aanwezig om, samen met
de trainers, vanaf 11u45 de sporthal te helpen
ontruimen.
Het “bingospel” spreekt dermate veel
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volk aan dat deze activiteit onmogelijk nog
in de kleine turnzaal van het Textielhuis kan
plaatsgrijpen. Er wordt uitgeweken naar
de feestzaal van het Koninklijk Atheneum
(Stationstraat), exact om 20u. steekt
secretaris Hugo Martens daar het vuur aan
de lont (15 november 1997) van alweer een
denderende bingospelavond. Een tafelservies,
een glazenset, een set van drie reiskoffers,
een schuurmachine, een radio-cassette-speler,
een dekbed, sierkussens en een prachtig
“Bontempi klavier” sieren de prijzenlijst van
bingomaster Hugo Martens, gedurende de
ganse avond hangen de bingospelers aan z’n
lippen.
Bingogetallen rollen uit de trommel,
Hugo maakt ze kenbaar aan de zaal, spelers
zoeken het overeenstemmend vakje op hun
bingospelkaarten en dit tot, spanning alom,
ze op één cijfer van bingowinst verwijderd
zijn. Rechtstaand uiten deze bijna-winnaars
de kreet bingo!, vervolgens gaat het spel
verder tot uiteindelijk de winnaar van één van
de bingoprijzen bekend is. In de loop van de
sfeervolle avond is men herhaaldelijk getuige
van dit schouwspel, de bingospelavond krijgt
een zinderende apotheose als de hoofdprijs
(het Bontempi-klavier) meerdere kandidaatwinnaars -met slechts één getal verwijderd van
effectieve bingowinst- oplevert. Uiteindelijk
is het Lies Heytens die met het klavier naar
huis mag. Alle dranken en versnaperingen
(chips, bierworsten en chocolade) worden
aangeboden tegen de prijs van 40 frank. Die
avond is niet enkel bingomaster Hugo Martens
in de weer, neen, ook z’n medebestuursleden
en diverse medewerkers zetten zich in om
de spelavond, in wezen een activiteit van
fundraising, te helpen slagen. Met z’n allen
lukken ze daar wonderwel in.
Voor het volgen van een studieavond omtrent
“Fiscaliteit in de sportclubs” (20 november
1997), een initiatief van het magazine “Sport
en Recht”, biedt kersvers bestuurslid Marc
Degroot zich aan te Roeselare.
Arsène Baekelandt dringt er bij de
bestuursleden op aan dat turnkring Atlas, tot
dusver een “feitelijke vereniging”, dringend
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moet worden omgevormd tot een “vereniging
zonder winstoogmerk” (v.z.w.) Secretaris
Hugo Martens contacteert hieromtrent
zowél de gymnastiekfederatie A.S.G. als de
bevriende gymclub “Germinal Gistel”, van
beiden ontvangt Hugo hun V.Z.W.-statuten,
voor Atlas kunnen ze dienen als model.
Het
veelvuldig
gebruik
van
magnesiumpoeder laat z’n sporen na in
de turnzaal van het Textielhuis, een flinke
kuisbeurt dringt zich op. Het gros van de
bestuursleden, aangevuld met enkele dames
van de afd. gym-fit geven de volledige turnzaal
(ook het plafond en het metalen dakgebinte
komt aan bod) een poetsbeurt (20 december
1997). De klus neemt een volledige dag is
beslag maar het resultaat is navenant: de zaal
ademt opnieuw frisheid uit.

DEEL XVI: 1998 - 1999
Het jaar 1998 dient zich aan, voor Arsène
Baekelandt het geschikte ogenblik om
aan zijn bestuursleden, lesgevers en de
gelegenheidsmedewerkers een welgemeend
“dank je wel” te zeggen. Ook de coöperatieve
“De Volharding” wordt in deze dankbetuiging
betrokken: Voor het zoveelste jaar stellen ze de
zaal van het Textielhuis gratis als oefenlokaal
ter beschikking, die logistieke steun maakt
het mogelijk ons sportproduct aan een zeer
democratische prijs aan te bieden. Een extra
pluim verdienen de lesgevers, aldus nog
Arsène, zij zijn het tenslotte die niet alleen het
uitgebreid pakket lesuren moeten invullen
maar ook borg staan voor de kwaliteit van het
onderricht. En het is juist de kwaliteit die zal
bepalen of een gymnastiekvereniging zich in
de jaren 2000 zal weten te handhaven.
De samenstelling van het bestuur van de
“Federatie voor Algemene en Sportieve
Gymnastiek” (A.S.G.) wijzigt per 1 januari 1998:
Pierre Van Thillo is voorzitter af (hij bekleedt
voortaan de post van penningmeester), Gilbert
Vercammen (van De Toekomst Mechelen) is
de nieuwe voorzitter, Sonja Vanden Broeck
wordt algemeen secretaris.
De nieuwjaarsreceptie van turnkring Atlas
wordt bijgewoond door zo’n 40-tal genodigden
(11 januari 1998). Bestuursleden, trainers
en medewerkers laten hun de schuimwijn
smaken. Ook de door de bestuursleden
Herlinda Casteleyn, Gerda Desmet en Marleen
Heytens geprepareerde hapjes vinden gretig
aftrek in de turnzaal.
Hugo Martens, met één jaar onderbreking
Atlassecretaris en ondervoorzitter sedert
september 1977 en destijds ook actief als
gediplomeerd lesgever bij de junioren-jongens,
wordt door het Atlasbestuur voorgedragen
voor de titel van “Sport(l)ieveling”. Hugo is
een ancien, als jongeling maakte hij reeds
in 1956 deel uit van turnkring Atlas. Bij het
bestuur van de Tieltse stedelijke sportraad
kwamen niet minder dan 22 voorgestelde
kandidaturen binnen. Hugo behoort tot de

drie genomineerden over wiens lot wordt
beslist tijdens de verkiezingsavond (23 januari
‘98). In het cultureel centrum Gildhof is het
Frans Demaeght die de titel van “Sport(l)
ieveling” wegkaapt. Jan Goethals en Hugo, de
erg toegewijde secretaris van turnkring Atlas,
leggen zich uiteraard bij de overwinning van
Frans Demaeght neer. Op dezelfde locatie
heeft in de loop van diezelfde avond de
kampioenenhulde plaats. Een 20-tal laureaten
(vijf ploegen) van Atlas zijn ter plaatse, allen
ingevolge de behaalde overwinningen in de
springwedstrijd van 26 januari ’97 te Tielt.
De Gentse kring “Vrijheid door Broederschap”
richt de jaarlijkse springwedstrijd voor de
beide Vlaanderen in te Gent (25 januari 1998).
De “interclubwedstrijd” heeft opnieuw
plaats in de gymzaal van de Pandaschool
(August Vermeylenstraat), een lokaal dat als
wedstrijdlocatie wat te wensen overlaat. De
zaal is te klein, er is geen aparte oefenruimte
voorzien, ook de aanloopmogelijkheden zijn
erg beperkt en wel in die mate dat voor sommige
sprongen de deuren dienen opengezet om
buiten de aanloop te starten. Met de winterse
temperaturen uiteraard niet aanbevolen voor
de opgewarmde spieren maar nood breekt
wet. Atlasgymnaste Petra Vande Velde loopt in
deze wedstrijd een polskwetsuur op. Wegens
de te kleine oppervlakte worden er geen
kampen paardsprong gehouden, enkel het
lange-mat-springen en minitrampoline staan
op het programma. De marathon-wedstrijd
levert Atlas niet minder dan vijf overwinningen
op, alleen de Tieltse miniemen moeten aan de
minitrampoline de overwinning aan de lokale
turnsters laten. Op de lange mat zorgen de
miniemen (81,50 ptn. met Glenn Dooms, Janne
Nachtergaele, Annelies Vanderbeke en Jan
Vervaeke), de junioren C (82,40 ptn. met Bjoke
Baudoncq, Fien Callens, Maaike Devos en Lise
Voet) en de senioren C (96,70 ptn. met Melanie
De Doncker, Hilde De Vos, Petra Vande Velde
en Nele Van Ryckeghem) voor de Atlaswinst.
De junioren C (73,20 ptn. met Bjoke Baudoncq,
Fien Callens, Maaike Devos en Karlien
Verhamme) en de senioren C (94,00 ptn. met
Ben De Bruyne, Frederik Lemaire, Tim Vande
Walle en Nele Van Ryckeghem) springen dan
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weer naar winst op de minitrampoline. In Gent
maakt Marc Degroot deel uit van de jury voor
het lange-matspringen, Hugo Martens bemant
het rekenbureel, Gilbert Debie is ter plaatse
met z’n remorque, de Atlas-minitrampoline
moest immers ook mee.
Voor sponsoring van het tijdschrift Kontakt
worden door de bestuursleden opnieuw volop
adverteerders geronseld, adverteren kan
tegen de prijs van 500 frank (1/8ste pagina),
1000 frank (1/4de pagina), 2000 frank (1/2de
pagina) of 4000 frank (een volledige pagina).
De Antwerpse Gouw is de organisator van
het “Open ASG-kampioenschap LM, MT,
Zweedse tafel en Dubbele MT”. Voor deze
wedstrijd (Berchem, 8 februari 1998) schrijft
Atlas met een beperkt aantal ploegen in: één
team junioren, twee ploegen senioren. Atlas
treedt enkel aan in de wedstrijden Lange Mat
en Minitrampoline-springen, aan de Zweedse
tafel wordt sinds een paar tientallen jaren
niet meer gewerkt, de discipline Dubbele
Minitrampoline heeft Atlas zelfs altijd links
laten liggen wegens “te gevaarlijk om
kwetsuren op te lopen”.
De juniorenploeg (Bjoke Baudoncq, Fien
Callens, Maaike Devos en Karlien Verhamme)
vertrekt met hun trainster Margot Baekelandt
reeds om zeven uur aan het Textielhuis, ze
dienen zich immers tussen 8u. en 8u30 aan te
melden in de sporthal Het Rooi. Hun wedstrijd
minitramp verloopt helemaal niet naar wens,
bij de sprongen van hoge moeilijkheidsgraad
worden ernstige fouten begaan. Dat wordt
deels toegeschreven aan de minitrampoline die
op een erg kleine springhoek staat ingesteld,
de Atlassers worden 11de. Aan de lange mat laat
de afwezigheid van de nog steeds gekwetste
Petra Vande Velde zich voelen, de Tieltse
junioren laten zich betrappen op een miniem
aantal uitvoeringsfouten en eindigen tweede.
Dat is uiteraard een schitterende prestatie in dit
sterk bezette kampioenschap. Bij het intrainen
mist Atlasser Frederic Lemaire z’n “gestrekte
salto met 1/2de schroef” en dreigt volledig
naast de landingsmatten terecht te komen.
Een ingreep van leider Arsène Baekelandt
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behoedt de turner van meer onheil, maar
zowél Arsène als de gymnast botsen tegen
de scheidingswand van de sporthal en gaan
vervolgens onzacht tegen de grond. Atlassers
zijn evenwel van een taai ras, beiden komen er
zonder verdere kleerscheuren van af. Ook bij de
senioren levert de minitrampoline voor Atlas
niet de verhoopte resultaten op. De senioren
B (met Monika Degroot, Evelien Vaernewijck,
Tim Vande Walle en Nele Van Ryckeghem)
eindigen met hun vierde plaats nipt naast het
podium, de senioren C (met Letje Blondia, Ben
De Bruyne, Melanie De Doncker en Frederic
Lemaire) laten in Berchem voor hen een
negende plaats noteren. Duidelijk is dat alle
Atlassers hun beste beentje voorzetten, maar
de specialisten uit het Antwerpse (vooral
Hoboken en Willebroek blijken ijzersterk)

08.02.1998 Berchem, het A.S.G.-kampioenschap. De Atlasploeg
‘Senioren B’ met Monika Degroot (aan de sprong), Tim Vande
Walle, Nele Vanryckeghem en Evelien Vernewijck (op de
aanloopstrook).

08.02.1998 Berchem, het A.S.G.-kampioenschap. De jury
beoordeelt een sprong van Monika Degroot, trainster Margot
Baekelandt (l) slaat eveneens alles gade.

steken nu eenmaal met kop en schouders
boven de tegenstand uit. Ook aan de lange
mat komen de twee ploegen senioren C niet
in aanmerking voor de overwinning. De ploeg
met Letje Blondia, Monika Degroot, An Van
Damme en Nele Van Rijckeghem legt beslag
op de vierde plaats, het kwartet Melanie De
Doncker, Evelien Vaernewijck, Tim Vande Walle
en Wendy Van Haecke laten een negende
plaats in de ranking optekenen.
Op vraag van de Tieltse S.V.V. geeft Arsène
Baekelandt een korte cursus jazz-dance (10, 17
en 24 februari alsook op 3 maart ’98). Steeds
om 19u30 krijgen S.V.V.-leden en andere
belangstellenden (Arsène richtte een oproep
voor deelname tot de moeders van jeugd- en
oud-jazzleden) gratis initiatie in de polyvalente
zaal van de sporthal. De inspanningen van
Arsène hebben tot doel meer mensen warm te
maken voor jazz-dance. Bij de aanvang van de
lessenreeks is de opkomst bemoedigend, later
kalft het aantal deelnemers af, de meesten
kunnen het fysiek niet aan.
Bestuurslid-econome Marleen Heytens
organiseert een verkoopactie van turnmaillots
en turnpakjes in de turnzaal van het Textielhuis
(14 en 21 februari 1998). De kostprijs van de
turnkledij is 600 frank voor meisjes en jongens
t/m 12 jaar, voor de ouderen beloopt deze 700
frank. Die dag kunnen er tevens Atlastrainingspakken aangeschaft worden. Het tijdschrift
Kontakt verschijnt om de 2 à 3 maanden, de
oplage is goed voor zo’n 200 nummers (46
sponsors, 145 Atlas-families, 2 ereleden en
7 reservenummers). Arsène Baekelandt is
momenteel de enige aanbrenger van teksten,
bestuurslid Marc Degroot verbindt er zich toe
in de toekomst voor Kontakt de verslaggeving
van de stoeten te doen.
Voor deelname aan de 1-mei-optocht
verzamelen een 35-tal Atlassers om 9u. aan
de turnzaal van het Textielhuis. Even later
marcheren ze achter het Atlasvaandel door de
centrumstraten van Tielt.
Voor de “wedstrijd Minitrampolinespringen”
te St. Amandsberg heeft Atlas vier ploegen

ter plaatse (10 mei 1998). In de sporthal
Rozebroeken gaan die zondagnamiddag
de Junioren C (met Bjoke Baudonck, Fien
Callens, Maaike Devos en Karlien Verhamme)
met de zege aan de haal, de andere ploeg
Atlasjunioren C (met Anneky Degryse, Eva
Heyde, Jan Vande Walle en Lise Voet) eindigt
op een mooie derde plaats.
De Atlasploeg Senioren B (met Monika
Degroot, Evelien Vaernewijck, Petra Vande
Velde en Nele Van Ryckegem) walst over de
tegenstand en de eerste plaats in de eindstand
is daarvan het resultaat. Binnen de categorie
Senioren C zijn er eveneens Atlassers aan het
werk, het kwartet met Letje Blondia, Ben De
Bruyne, Frederik Lemaire en Tim Vande Walle
springt zich naar de tweede plaats. Prachtige
resultaten, Atlas drukt andermaal zijn stempel
op het turn-gebeuren.
Op uitnodiging van de Tieltse sportdienst
wonen hoofdleider Arsène Baekelandt en
secretaris Hugo Martens de informatie-avond
“Uw club als V.Z.W.” bij te Wingene (25 mei
1998). In het cultureel centrum De Feniks
komen ze meer aan de weet omtrent de
voor- en nadelen, de te volgen procedures en
de wettelijke bepalingen bij het stichten en
in stand houden van een vereniging zonder
winstoogmerk.
Het turnseizoen 1997-1998 is ten einde, de
laatste training heeft plaats op 27 juni 1998.
Voor de afd. juffers en turnsters worden
in de periode juli-augustus wekelijkse
onderhoudstrainingen voorzien en dit op
woensdag, steeds van 19u. tot 20u30.
Ter
gelegenheid
van
de
“49ste
Garnaalfeesten” tekent Atlas opnieuw present
in het visserdorp Oostduinkerke voor deelname
aan “de Garnaalstoet” (28 juni 1998). Aan de
schminktafels wordt iedereen voorzien van de
obligate grimmage, de 16 meisjes en jongens
van de afdelingen miniemen en junioren
snoeren hun “zeepaardjes” aan het lichaam, de
15 Atlasadulten riemen de “reuzengarnalen”
aan het lijf en vervolgens trekken de 2 groepen
naar hun respectievelijke opstelplaats.
De combinatie van een vlot deuntje met
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de speelse act van de immer huppelende
zeepaardjes valt duidelijk in de smaak van de
duizenden toeschouwers. Onder begeleiding
van Herlinda Casteleyn en Marleen Heytens
demonstreren onze jongens en meisjes
(Joyse Bogaert, Céline Callens, Fien Callens,
Sofie Debie, Jonas Debruyne, Kim Deman,
Dieter De Meulenaere, Maaike en Maarten
Devos, Glenn Dooms, Elisa Moncarey, Sarah
Vandekerckhove, Shana Vandenbranden,
Annelies en Joachim Vanderbeken en Jan
Vervaeke) hun aanstekelijk dansje op het lange
parcours. De garnaalvissers gaan ook over
tot de actie, omgord met de reuzegarnalen
geven de adulten (Marie-Rose Lapeire,
Katrien Devriese, Arsène Baekelandt, Lucien
Baekelandt, Peter Baekelandt, Ben Debruyne,
Marc Degroot, Eddy Demeulenaere, Filip
Houttekier, José Lassuy, Hugo Martens, Luc
Penninck, Dirk Vanderbeken, Tim Vande Walle
en Godfried Verhamme) van katoen. Monique
Vermandere, eveneens gehuld in de outfit van
een garnaalvisser, duwt het stootkarretje met
de muziekinstallatie voor zich uit, op de tonen
van een sambamelodie geven ook de adulten
hun danspassen ten beste.
Als omkadering van de Europafeesten
organiseert de Stedelijke sportraad een
“World Soccer Game” (3 juni 1998). Trainster
Margot Baekelandt vormt een ploeg met 5
turnsters, op het Rameplein spelen die voor
wat ze waard zijn.
Na drie edities Tieltse Feesten kan de
bevolking zich opnieuw opmaken voor de vierjaarlijkse Europafeesten met de Europastoet
als apotheose (5 juli 1998). Frans Vroman,
regisseur van deze internationaal gekleurde
stoet (met thema Jong Europa), doet beroep
op Atlas voor het leveren van vlaggen- en
bordjesdagers. Middels de gebruikelijke
omzendbrieven en het plegen van een resem
telefoontjes raakt Arsène aan de nodige
effectieven en die zondag is iedereen op het
appel. De bij elkaar geronselde 15 Atlassers
(Arsène, Peter en Margot Baekelandt, Letje
Blondia, Gilbert Debie, Ben De Bruyne, Marc
Degroot, Hilde Devos, Lindy Houttekier,
Petra Vande Velde, Wendy Vanhaecke, Greet
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05.07.1998 De Europastoet met enkele v.d. deelnemende
Atlassers.

Verhamme, Karen en Karlien Verhamme en
Monique Vermandere), allen in Atlastraining,
maken dankbaar gebruik van het muziekritme
van het muziekkorps dat hen voorafgaat en
marcheren in de stoet met de 15 vlaggen van
de landen die deel uitmaken van de Europese
Unie. Ook de grote Europese vlag, gedragen
door 12 leden van de afdeling juffers (Sofie
Debie, Shari Debacker, Claudia Debrabandere,
Aneky Degryse, Maaike Devos, Kimberly
Galle, Eva Heyde, Mieke Latruwe, Sarah
Vandekerckhove, Annelies Vanderbeken, Lise
Voet en Evelien Warnez) heeft haar plaats in de
Europastoet. De Atlasjuffers, getooid in groenblauw turnmaillot met goudkleurig rokje en
geel Atlaspetje, stralen echt iets feestelijks uit
als ze met hun 5 bij 8 meter grote vlag door
de Tieltse centrumstraten stappen. Voor de
nu en dan opstekende wind is de grote vlag
een gedroomd speeltuig, op die ogenblikken
is het bij de juffers en hun begeleidster Margot
Baekelandt alle hens aan dek geblazen om de
maxi-vlag aan de grond te houden. Maarten
Devos en Glenn Dooms maken ook deel uit van
de Atlasafvaardiging, ze dienen uiteindelijk
niet als bordjesdragers (die de groepen
voorafgaan) te fungeren en begeleiden de 2
Atlasgroepen. Door regelmatig vele meters
op de handen te lopen geeft Glenn een
speciaal tintje aan z’n optreden. Atlas levert
die zondagnamiddag een geslaagd optreden
in z’n thuisstad.
Voor deelname aan de “Praalstoet van de
Vlaamse schilderkunst” trekt Atlas met z’n

straatcircusact naar Koksijde (2 augustus
1998).
Gelegenheidsdirecteur
Lucien
Baekelandt, met in z’n zog niet minder dan 27
artiesten, verkondigt middels een megafoon
het gevarieerd programma aan het massaal
aanwezig publiek. De twee circusknechten
Matthias en Bernard Vermeulen zijn druk in
de weer met het over de grond spannen van
een touw ten behoeve van koorddanseres
Maaike Devos en clown Aneky Degrijse.
Zonder een krimp te geven doorboort fakir
Hugo Martens herhaaldelijk zijn onderarm,
hierin bijgestaan door zijn assistente Shirley
Wouters.
Slangenbezweerster
Monika
Degroot weet te imponeren met haar ruim
2 meterlange serpent, de jonge acrobaten
Sarah Vandekerckhove en Fien Callens
doen dat evenzeer met series radslagen en
nummertjes op-de-handen-lopen. Trapezeacrobate Sofie Debie brengt haar act aan een
barrestok die op de sterke schouders rust van
de dragers Gilbert Debie en Marc Degroot.
Dierentemster Rita Warnez heeft de handen
vol om de onstuimige beer (Frederik Lemaire)
in bedwang te houden, net als de gekooide
man (Luc Penninck) heeft “Bruintje” last van
de hoog oplopende temperaturen onder z’n
dikke vacht. John Massis (José Lassuy) slaakt
een door merg en been gaande oerkreet
op het ogenblik dat hij met de tanden een
kolentrein in beweging trekt, de gewichtheffer
(Franky Martens) laat zich in de luren leggen
door de meegereisde baby (Arne Martens)
als die met de zware (?) halters aan de haal
gaat. De muzikale clown (Marleen Heytens)
speelt “Petite Fleur” op haar nepinstrument,
de dansende clown (Letje Blondia) geeft
zowat onophoudelijk een danspartij ten beste
met de meegebrachte pop en ook die act
kan het publiek in hoge mate bekoren. Nóg
twee clowns (Marie-Rose Lapeire en Gerda
Desmet) duwen respectievelijk de wagen
met de geluidsinstallatie en een kinderwagen
over het parcours. Een batterij grondacrobaten (Eva Heyde, An Van Damme, Wendy
Vanhaecke, Karen Verhamme en Lise Voet)
brengen series raddraaien en hun eenvoudige
evenwichtstandjes zorgen voor spektakel. De
grote Atlasdelegatie oogst succes in Koksijde,
voor de kringkas van turnkring Atlas is

02.08.1998 Koksijde. De Praalstoet v.d. Vlaamse Schilderkunst,
Circus Atlas. Clown Gerda Desmet met Arne Martens (alias
‘Baby Strong’) in de kinderwagen is er klaar voor…

02.08.1998 Koksijde, Stoet v.d. Vlaamse Schilderkunst:
gelegenheidsclowns Marie Rose Lapeire (l) en Gerda Desmet
(r) en (de jonge) Arne Martens als onderdeel v.d. act v.d.
gewichtheffer.

02.08.1998 Koksijde. De Praalstoet v.d. Vlaamse Schilderkunst,
Circus Atlas met o.a. fakir Hugo Martens (l), acrobate Fien
Callens (centraal) en slangenbezweerster Monika Degroot (r).

deelnemen aan deze activiteit andermaal een
lucratieve bezigheid.
Het voorbije Eurovisie songfestival kreeg
de Israelische “Dana Internationa”l (een man
die zich na ingrijpende verbouwingswerken
aan z’n lichaam nu met “mevrouw” laat
aanspreken) als overwinnaar. De winnende
song “Diva” wordt door de veertien dansende
paters van de “Orde van Père Joseph” ingepikt
om er in de kaasstoet van Passendale een
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dansact op uit te voeren. Na ettelijke weken
repeteren in de gymzaal van het Textielhuis
reizen Lucien Baekelandt, Peter Baekelandt,
Werner Blondia, Gilbert Debie, Marc Degroot,
Eddy De Meulenaere, Bart Dooms, Gilbert
Geerolf, José Lassuy, Luc Penninck, Dirk
Soenens, Dirk Vanderbeken, Godfried
Verhamme en Vader Abt Arsène Baekelandt
af naar Passendale (23 augustus 1998). Na het
omkleden en de passage aan de grimeertafels
houden de paters samenscholing aan cafésportlokaal “Kaasdaele” waar de rondjes
elkaar in snel tempo opvolgen. Vader abt
laat het gerstenat aan zich voorbijgaan, hij
zoekt gedreven naar het door de organisatie
ter beschikking gestelde wagentje met de
daarop gemonteerde geluidsinstallatie. Na
ruim een uur speurwerk, op nauwelijks tien
minuten verwijderd van de start van de stoet,
kan Arsène het vehikel eindelijk localiseren.
Broeder Werner brengt de kruiwagen
met bekwame spoed naar de plaats van
opstelling. Daar wordt vastgesteld dat de
geluidsinstallatie helemaal niet voldoet, “Dana
International” is zelfs van op nauwelijks een
meter afstand quasi niet te horen. Plaatselijke
technici trachten in allerijl het euvel van de
baan te helpen maar hun inspanningen zijn
tevergeefs, de installatie is niet aan de praat
te krijgen. De veertien dansende Atlaspaters
zijn genoodzaakt uit de stoet te stappen, met
hen verdwijnt de blikvanger uit de Kaasstoet!
De lange zomervakantie is achter de rug, tijd
om opnieuw te starten met de Atlastrainingen.
De kleuters starten op zaterdag 12 september
’98 (sporthal 10u30 - 11u30), de miniemen
doen dat op dezelfde datum (sporthal 10u30
– 11u45). De juffers vangen het seizoen aan op
woensdag 8 september (turnzaal Textielhuis
17u30 – 19u00), de turnsters komen na de
juffers aan bod (19u00 – 20u30). De knapen
hebben hun eerste training op donderdag
10 september (Textielhuis 17u30 – 19u00),
de turners hebben daags nadien hun eerste
oefenstonden (Textielhuis 18u00 – 19u30).
Allen worden ze echter de loef afgestoken
door de afdelingen Jazz-Dance (start 18
augustus, sporthal) en de Dames-Gym-Fit (start
31 augustus, Textielhuis 19u30 – 20u30). Met
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deze lessenreeks wordt het 43ste turnseizoen
op gang getrokken, deze hoofdactiviteit van
turnkring Atlas zal opnieuw week-na-week
een enorm pak energie vergen van de diverse
trainers.
Naar aanleiding van de start van het
turnseizoen wordt eveneens de verkoop van
turnkledij voorzien. Uiteraard is bestuurslideconome Marleen Heytens verantwoordelijke
voor de verkoop. Op de zaterdagen 26
september en 3 oktober ’98 kunnen zowel
turnkledij (groen-blauw maillot voor miniemen
en junioren meisjes, groen-blauw singlet en
broekje voor jongens) als trainingspakken
worden aangekocht. Tevens kan het gratis
Atlas-T-shirt worden aangepast, dat wordt
afgeleverd van zodra het lid in orde is met de
betaling van het lidgeld. Het jaarlijks lidgeld
blijft onveranderd vastgesteld op 1200 frank
per lid met een maximum van 3.000 frank voor
een gezin met drie of meer Atlasleden.
De feestzaal van het Tieltse Koninklijk
Atheneum
is
het
decor
van
de
“Bingospelavond” (21 november 1998). Reeds
in de namiddag wordt de zaal klaar gezet ten
behoeve van deze avondactiviteit. Vanaf 20u.
entertaint bingomaster Hugo Martens, met
z’n assistente Marleen Heytens, een volle zaal
kanshebbers op prachtige naturaprijzen. Alle
andere bestuursleden zijn uiteraard eveneens
ingeschakeld: Gerda Desmet en Chris De Bruyne
verzekeren de inkom, Arsène Baekelandt,
Margot Baekelandt, Herlinda Casteleyn, Gilbert
Debie en Rita Warnez bedienen de toog. Luc
Penninck, Lucien Baekelandt en Marc Degroot
zijn druk in de weer als kelner. Gelukkig loont
al dat werk, deze Bingo kan een winstcijfer van
59.164 frank naar voor schuiven.
Op 28 en 29 november 1998 heeft in Brugge
het “Vormingsweekend Gymnastiek” van
de gymnastiekfederatie A.S.G. plaats. Van
Atlaszijde is er grote belangstelling voor diverse
sessies. Met Arsène Baekelandt (2 sessies),
Margot Baekelandt (8), Caroline Baekelandt
(8), Petra Vande Velde (4), Katja Vande Velde
(4), Silvie Verhamme (4), Letje Blondia (2),
Monika Degroot (2) en Marc Degroot (2)

bevinden er zich inderdaad veel Atlassers in
het Brugse Bloso-sportcentrum Julien Saelens.
Bestuurslid Marc volgt de sessie m.b.t. “IKGym en de burgerlijke aansprakelijkheid van
lesgevers en bestuursleden”. De conclusie
omtrent dit laatste item is duidelijk: “Atlas
dient over te schakelen naar de v.z.w.structuur”. De overige Atlasdeelnemers, allen
trainers, volgen de opleidingen van turntechnische aard.
In de loop van de maand december ’98
wordt het Atlasbestuur geconfronteerd met
het “Instrument voor Kwaliteitsevaluatie
van
Gymnastiekverenigingen”,
afgekort
IK-Gym. Dit ingenieus meetstrument werd
ontwikkelend aan de Vrije Universiteit van
Brussel en benadert de kwaliteit van de gymclub
vanuit liefst zes invalshoeken (produkt-,
proces-, klantgerichte-, maatschappelijke-,
ideaalbeeld- en waardebenadering).
Hoofdleider Arsène Baekelandt krijgt
meer dan 250 vragen te verwerken, in veel
gevallen dienen de antwoorden gestaafd door
documenten. Onderwerpen die aan bod komen
zijn “Algemene informatie” (aantal leden,
aantal gediplomeerde trainers, inkomsten- en
kostenverdeling, structuur enz.), “Strategische
planning en Marketing management” (visie,
beleidsnota, actieplannen op korte en lange
termijn, concrete timing van de actieplannen),
“Procedures
en
Interne
werking”
(beschikbaarheid van een informatiebrochure,
huishoudelijk
reglement,
trainingsuren
per groep, trainingsplaatsen, clubblad,
overgangscriteria), “Externe communicatie
en Immage building” (clubafgevaardigde in
de gemeentelijke sportraad, organisatie van
wedstrijden, turnfeest, gebruik van een eigen
huisstijl), “Cultuur, clubsfeer” (sportkamp,
trainingspak, T-shirt met logo, palmares,
clubblad) en “Bestuur, management,
structuur” (dagorde, verslag en agenda
bestuursvergaderingen, functiebeschrijving
van de bestuursleden). Het resultaat van deze
audit wordt bekomen door weging van liefst 39
normen, onderverdeeld in vier items: trainers,
samenstelling van de groepen, accommodatie
en programma & activiteiten.

Binnen het bestuur wordt de vragenstelling
met zorg behandeld, ook ten behoeve van
IK-Gym (én turnkring Atlas uiteraard) stelt
Arsène Baekelandt een nieuw beleidsplan voor
de periode 1998-2003 op. Het lijvig dossier
wordt aan de ASG-Federatie overgemaakt.
Het wordt afwachten of er al dan niet een
IK-Gym-kwaliteitslabel aan Atlas zal worden
toegekend.
Met ingang van het jaar 1999 ontvangen
de Atlasleden jaarlijks een wenskaart naar
aanleiding van hun verjaardag. Het secretariaat
zal zich over deze opdracht ontfermen.
De “kampioenenhulde”, een jaarlijkse
organisatie van de Tieltse stedelijke
sportraad kan opnieuw op veel belangstelling
rekenen (22 januari 1999). Tal van Tieltse
ingezetenen, actief in verenigingen waar
sport op recreatief- of competitief niveau
wordt beoefend, hadden in het afgelopen
jaar immers kampioenstitels op hun palmares
kunnen schrijven. Die vrijdagavond barst de
schouwburgzaal van het C.C. Gildhof zowat
uit z’n voegen door de grote toeloop van in
hoofdzaak jonge laureaten. Voor Atlas tekenen
Bjoke Baudonck, Ben De Bruyne, Fien Callens,
Melanie De Doncker, Hilde Devos, Maaike
Devos, Glenn Dooms, Frederik Lemaire, Janne
Nachtergaele, Annelies Vanderbeken, Petra
Vande Velde, Tim Vande Walle, Nele Van
Rijckeghem, Karlien Verhamme, Jan Vervacke
en Lise Voet present. Allen danken ze hun
provinciale kampioenstitel aan de geboekte
overwinningen tijdens de ontmoeting tussen
Oost- en West-Vlaanderen van 25 januari
’98 te Gent. In het cultureel centrum krijgen
alle kampioenen een herinneringsplakket
overhandigd.
“Gymsport”, het ledenblad van de
gymnastiekfederatie
A.S.G.,
besteedt
aandacht aan turnkring Atlas. Foto’s en tekst
leveren over ruim twee volle pagina’s gebalde
info met betrekking tot het ontstaan en
werking van onze kring.
“Zonder juryleden geen wedstrijden”, in
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het beleidsplan van turnkring Atlas staat
de vorming van kamprechters als een
voorrangspunt opgetekend. Het spoort
meerdere Atlassers aan zich te verdiepen in het
jureren van gymnastiekkampen. In het “Huis
van de Sport”, de in Berchem gevestigde zetel
van de A.S.G.-gymnastiekfederatie, volgen
ze cursussen en leggen nadien met positief
gevolg de opgelegde testen af. Gerda Desmet,
Silvie Verhamme en Rita Warnez behalen
hun jurybrevet minitrampoline, dubbele
minitrampoline en Zweedse tafel (17 januari
1999), Marc Degroot en Oele Demeulemeester
worden kamprechter lange-mat-turnen (23
januari 1999).
In de grote aula en de arrondissementenzalen
van het Provinciehuis te Antwerpen heeft
de “A.S.G.-laureatenviering” plaats (22
januari 1999). Op basis van de gerealiseerde
ledenwinst in 1998, het uitdragen van de
naambekendheid van A.S.G. en de (tot
dusver voor het Atlasbestuur onbekende)
resultaten van de doorlichting middels
het IK-Gym-meetinstrument, maakte de
gymnastiekfederatie A.S.G. een klassement
op waarin enkele tientallen gymclubs zijn
opgenomen. Turnkring Atlas behoort ook
tot de gegadigden en in Antwerpen mag
hoofdleider Arsène Baekelandt, bijgestaan
door z’n secretaris Hugo Martens, een cheque
van maar liefst 16.150 frank in ontvangst
nemen. Voor Atlas een welgekomen erkenning
voor de grote inspanningen die dag-in-dag-uit
door de trainers en bestuursleden worden
geleverd!
De IK-Gym-audit van eind verleden jaar heeft
voor turnkring Atlas een erg goed resultaat
in petto, met niet minder dan 78,06 % scoort
Atlas zeer hoog in deze strenge kwaliteitstest!
Binnen het bestuur is men er zich terdege
van bewust dat onverminderd verder dient
gewaakt over de kwaliteit van de clubwerking.
Daaromtrent vat bestuurslid Marc Degroot in
Kontakt de toestand als volgt samen: “Een IKGym-label, dat moet je verdienen, elke dag!”.
Voor de provinciale wedstrijd “Lange Mat &
Minitrampolinespringen” tekent Atlas present
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te Sint-Amandsberg (24 januari 1999). Vanaf
9u. is het intrainen aan de orde, om 10u. wordt
gestart met de wedstrijden. Het lange-matturnen levert de Atlasminiemen A (met Sien
Debrouwere, Michiel Dedobbelaere, Glenn
Dooms, Steffi Dooms en Janne Nachtergaele)
een tweede plaats op (51,55 ptn.). In de
sporthal Rozebroeken verdedigen niet minder
dan vier juniorenploegen de Atlaskleuren in de
C-categorie. De ploeg met Fien Callens, Maaike
Devos, Eva Heyde en Lise Voet zegeviert op
de lange-mat (102,80 ptn.), het kwartet met
Sofie Debrouwere, Anneky Degryse, Sarah
Vandekerckhove, Annelies Vanderbeke en
Evelien Warnez legt beslag op de tweede
plaats (101,65 ptn.). Jonas De Bruyne, Dieter
De Meulenaere, Maarten Devos, Kelly
Houttekier en Jan Vervacke zijn verenigd
in het juniorenteam dat de derde plaats
wegkaapt (100,60 ptn.), Sofie De Bie, Claudia
De Brabandere, Kimberly Galle, Shana Van Den
Branden en Elisah Moncarey rijven de vierde
plaats binnen (98,50 ptn.). Ook bij de senioren
C trekt Atlas het laken naar zich toe, de ploeg
met Bjoke Baudoncq, Letje Blondia, Petra
Vande Velde en Nele Van Ryckeghem wordt
eerste (107,75 ptn.), hun Tieltse tegenstanders
met Ben De Bruyne, Lindy Houttekier, Evelien
Vaernewijck, Jan Vande Walle en Tim Vande
Walle eigenen zich de derde plaats toe (102,30
ptn.).
Voor
turnkring
Atlas
is
het
minitrampolinespringen in Gent eveneens
een succesrijke bezigheid. Bij de miniemen A
wordt de ploeg met Sien Debrouwere, Michiel
Dedobbelaere, Glenn Dooms, Steffi Dooms en
Janne Nachtergaele derde (66,75 ptn.). Net
als bij het lange matspringen is Atlas heer en
meester bij de junioren C, de ploeg met Jonas
De Bruyne, Dieter De Meulenaere, Maarten
Devos, Kelly Houttekier en Jan Vervacke wordt
primus (94,25 ptn.), de ploeg met Fien Callens,
Maaike Devos, Eva Heyde, Lise Voet mag de
tweede plaats achter hun naam schrijven
(90,38 ptn.). De ploeg met Sofie Debie,
Claudia De Brabandere, Kimberly Galle, Elisah
Moncarey en Shana Van Den Branden springt
zich naar de derde plaats (87,20 ptn.), het
team junioren C met Sofie Debrouwere, Aneky

Degryse, Sarah Vandekerckhove, Annelies
Vanderbeke en Evelien Warnez is goed voor de
vierde plaats (85,05 ptn.). Bij de senioren is één
Atlas-C-ploeg actief, Bjoke Baudoncq, Letje
Blondia, Ben De Bruyne en Karlien Verhamme
leggen beslag op de tweede plaats (86,83
ptn.). De ploeg met Monika Degroot, Nele Van
Ryckeghem, Evelien Vaernewijck en Tim Vande
Walle is in zeer goede doen, ze levert strijd in
de B-categorie en brengt de diverse sprongen
met brio. De jury honoreert dat glansoptreden
met een prachtige eerste plaats (90,56 ptn.).
De nieuwjaarsreceptie lokt Atlastrainers,
bestuursleden, ereleden en medewerkers naar
de turnzaal van het Textielhuis (31 januari 1999).
Herlinda Casteleyn, Gerda Desmet, Marleen
Heytens en Rita Warnez zorgen voor het goede
verloop van deze activiteit. Algemeen leider
Arsène houdt een gelegenheidstoespraak
voor de ruim 35 aanwezigen.
De “Federale kampioenschappen Lange
Mat en Minitrampolinespringen” kunnen op
de participatie van turnkring Atlas rekenen
(Gent, 6 februari 1999). Op de lange mat
rijven de Atlasminiemen (Sien Debrouwere,
Jolien Demeyer, Glenn Dooms en Janne
Nachtergaele) de tiende plaats binnen (47,35
ptn.), bij de junioren C wordt een Atlasploeg
(met Sofie Debrouwere, Aneky Degryse, Sarah
Vandekerckhove en Evelien Warnez) vijfde
(91,60 ptn.), de andere Atlasjunioren C (met
Eva Heyde, Annelies Vanderbeke, Lise Voet
en Evelien Warnez) schrijven de zesde plaats
achter hun naam (91,10 ptn.).Bij de senioren
C heeft Atlas eveneens twee ploegen in de
running. De ploeg met Bjoke Baudoncq,
Letje Blondia, Petra Vande Velde en Nele Van
Ryckeghem mengt zich in de debatten voor de
hoogste podiumplaats maar dient uiteindelijk
vrede te nemen met het zilver (98,75 ptn.). De
andere Atlassenioren C (met Monika Degroot,
Evelien Vaernewijck, Tim Vande Walle en
Karlien Verhamme) halen met hun derde
plaats eveneens het podium (93,75 ptn.).
Het minitrampolinespringen levert de
Atlasminiemen in de sporthal Bourgoyen een
tweede keer een tiende plaats op (41,50 ptn.).

De junioren C (met Aneky Degryse, Eva Heyde,
Lise Voet en Evelien Warnez) worden zevende
(79,85 ptn.), de andere Atlasjunioren C (met
Sofie Debrouwere, Kelly Houttekier, Sarah
Vandekerckhove en Annelies Vanderbeke)
worden achtste (79,55 ptn.). De senioren
C-ploeg (met Bjoke Baudoncq, Letje Blondia,
Ben De Bruyne en Karlien Verhamme) legt
beslag op de eerste plaats (91,40 ptn.) en
brengt aldus de kampioenstitel naar Tielt. Ook
in de B-categorie leveren de Atlassenioren
strijd. Het springwerk van de ploeg met
Monika Degroot, Nele Van Ryckeghem, Evelien
Vaernewijck en Tim Vande Walle is goed voor
een vijfde plaats (88,40 ptn.).
Het is dinsdag 9 februari ’99, hoofdleider
Arsène Baekelandt staat thuis klaar om te
vertrekken naar de jazz-dance-training. Plots
zakt hij in elkaar en verliest het bewustzijn.
Voor de kranige Arsène is dit een begin van een
lange lijdensweg, gedurende zijn hospitalisatie
wordt bij de sterke man van turnkring Atlas
immers de aanwezigheid van een hersentumor
vastgesteld. Arsène staat nu noodgedwongen
langs de zijlijn, Atlas moet het voortaan zonder
de gedreven en verstrekkende inzet van z’n
hoofdleider en bestuurslid-penningmeester
stellen. Arsène Baekelandt is tevens secretaris
van de Westvlaamse turngouw, ook dat
provinciaal bestuur kan niet meer op de
enthousiaste hulp van Arsène rekenen.
Ingevolge de hospitalisatie van hoofdleider
Arsène Baekelandt dringen zich maatregelen
op om de continuïteit van de Atlastrainingen
te verzekeren. Op vrijdag 26 februari 1999
heeft in een vergaderzaal van het Textielhuis
hieromtrent een avondlijke samenkomst
plaats met leden van de leiding (Baekelandt
Caroline & Margot, Bonne Tatjana, Casteleyn
Herlinda, Degroot Monika, Demeulemeester
Oele, Vaernewijck Evelien, Vande Velde Katja
& Petra en Vermeulen Bernard) en het bestuur
(Baekelandt Lucien, Debie Gilbert, Degroot
Marc en Martens Hugo). De lesgevers Blondia
Letje, Chabchoub Samira, Van Damme An, Van
Keirsbulck Greta en Silvie Verhamme laten zich
excuseren, de bestuursleden Marleen Heytens
en Penninck Luc eveneens.
325

Margot Baekelandt maakt de aanwezigen
duidelijk dat de terugkeer van haar pa nog niet
voor morgen is. Gezien Arsène Baekelandt
in tal van afdelingen actief is als trainer, laat
zijn onbeschikbaarheid een grote leegte
achter. Het is geen sinecure, maar in de loop
van de vergadering wordt het uurrooster
van de oefenstonden stelselmatig ingevuld
met trainers, alleen voor de junioren- en
senioren turners (deze trainen respectievelijk
donderdag- en vrijdagavond) wordt niet
onmiddellijk een oplossing gevonden. In de
dagen die volgen gebeurt dat wel, wie enige
affiniteit heeft met turnkring Atlas kan immers
onmogelijk langs de kant blijven staan en
bijgevolg zeggen ook Gilbert Geerolf en Peter
Baekelandt hun medewerking toe om de
mannelijke turners van onderricht te voorzien.
In de maandelijkse bestuursvergadering
(steeds de tweede maandag van de maand)
komt men regelmatig tijd te kort om alle
punten op een ordentelijke wijze te bespreken.
Op zondagvoormiddag 7 maart ’99 wordt
daarom een extra vergadering ingelast waarin
het beleidsplan op korte en lange termijn, de
stand van zaken m.b.t. zaal en materiaal en de
bestuurswerking aan bod komt. Daags nadien
staat de reguliere bestuursvergadering op het
programma.
Gezien zijn gezondheidsperikelen bevindt
hoofdleider Arsène Baekelandt zich in
een uiterst benarde toestand. Opnieuw
meedraaien in de zeer intensieve werking van
de kring is helemaal niet aan de orde. Toch
gaan Arsène’s gedachten uit naar turnkring
Atlas, de club waarvoor hij sinds 43 jaren dagin-dag-uit in de bres staat. Uit bezorgdheid
voor de toekomst van Atlas, maar ook als
dankbetuiging, richt hij zich op 8 april ’99
middels een omzendbriefje tot alle lesgevers
en bestuursleden.
Sinds z’n ontstaan wordt turnkring Atlas
gratis onderdak geboden door de coöperatieve
“De Volharding”, een geste zonder dewelke
Atlas het al die jaren niet had kunnen
bolwerken. Als wederdienst helpt turnkring
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Atlas de 1-mei-optocht opluisteren. Dit jaar is
dat niet anders, een 40- tal leden gaan in op de
oproep van het bestuur en marcheren als één
blok achter het Atlasvaandel. Het Textielhuis
fungeert gewoontegetrouw als vertrek- en
eindpunt van de stoet. Onder een prachtig
lentezonnetje wordt langs de voornaamste
centrumstraten van Tielt gestapt. Na afloop
van de stoet, die trouwens maar een klein uur
in beslag nam, kunnen alle gymnasten -die dat
wensen- deelnemen aan een gratis tombola
die door “De Volharding” in de turnzaal van
het Textielhuis wordt aangeboden.
Na een wekenlange voorbereiding op
het “A.S.T.-Gymfeest” treden liefst 14
Atlasploegen aan te Mechelen (8 mei 1999).
In de imposante Nekkerhal geven ruim 2500
wedstrijdturners elkaar rendez-vous om elkaar
te bekampen in de diverse groepswedstrijden.
Tussen hen dus ook een Atlasafvaardiging: de
afdeling miniemen is present met vier ploegen
en werkt aan de (bok)sprong en het rek. De
zes ploegen junioren leveren strijd aan de
toestellen ongelijke barre en (paard)sprong, de
vier ploegen turnsters kampen eveneens aan
de sprong, ze betwisten tevens een wedstrijd
op de balk. Dankzij de gedegen voorbereiding
leveren de Atlasploegen prima werk, alle
Atlassers geven het beste van zichzelf. Tijdens
hun synchrone balkoefeningen worden onze
turnsters geconfronteerd met storende
muziek van andere ploegen die in hun
nabijheid eveneens een synchroonoefening
afwerken en wel in die mate dat de eigen
muziek niet meer hoorbaar is. Enige
oplossing, verder synchroonturnen zonder
begeleidende muziek; een aartsmoeilijke
taak maar het lukt de Atlassers wonderwel.
Omstreeks 16u. vertrekt de Atlasdelegatie
met de ingehuurde bus terug huiswaarts, op
dat ogenblik nog onwetend omtrent de zeer
prachtige resultaten die ze die dag bij elkaar
turnden in deze nationale confrontatie. In een
notedop: Atlas eindigt liefst viermaal primus,
in totaal worden niet minder dan negen
podiumplaatsen behaald!
Op uitdrukkelijke vraag van de organisatoren
is Atlas actief op de “Open wedstrijd

08.05.1999 Mechelen, A.S.T.-Gymfeest. De ‘miniemen A’
met Jolien Demeyer, Jolien Defour, Tineke Desmet en Sasha
Vandenbranden klaar voor de rekoefening.

08.05.1999 Mechelen, A.S.T.-Gymfeest. Miniemen B Emma
Dooms, Joyce Bogaert, Tineke Desmet en Glenn Dooms
presenteren zich aan de jury.

08.05.1999 Mechelen, A.S.T.-Gymfeest. Junioren-C Maaike
Devos, Claudia Debrabandere, Annelies Dedobbelaere en Sofie
Debie treden aan voor de paardsprong.

08.05.1999 Mechelen, A.S.T.-Gymfeest. Aneky Degryse, Maaike
Devos, Mieke Latruwe en Eva Heyde slan de concurrentie gade.

08.05.1999 Mechelen, A.S.T.-Gymfeest. De buit is binnen, Atlas is klaar om terug naar huis te keren.
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Minitrampolinespringen” te St. Amandsberg
(9 mei 1999). Weliswaar brengt Atlas slechts
één (gemengde) ploeg in stelling, erg weinig
om op te tornen tegen de andere ploegen
van de A.S.G.-federatie en de delegatie van
de Vlaamse Turnliga (V.T.L.), die andere
turnfederatie. In de sporthal Rozebroeken ligt
het niveau van de sprongen zeer hoog, o.a. de
dubbele salto wordt veelvuldig gedraaid. De
Atlasploeg vergaat het minder goed, vooral
in de landing worden missers gemaakt. De
oorzaak ligt in het feit dat tijdens de voorbije
weken het accent van de trainingen volledig lag
op de deelname aan de A.S.T.-gymwedstrijden
van 8 mei. Aldus kwam de voorbereiding
voor deze springwedstrijd helemaal in de
verdrukking, toch trachten Tatjana Bonne,
Ben De Bruyne, Monika Degroot, Evelien
Vaernewijck en Tim Vande Walle er het beste
van te maken, de Atlas-seniorenploeg eindigt
vijfde..
Exact dertig Atlassers blazen verzamelen
in de grote hal Brielpoort te Deinze voor
deelname aan de “Stoet van Canteclaer” (9
mei 1999). In deze 4-jaarlijkse activiteit geven
ze nog maar eens gestalte aan Circus Atlas.
Atlasvoorzitter Lucien Baekelandt kruipt in de
huid van de circusdirecteur en stelt met luide
stem het Atlascircus aan het publiek voor.
Twee circusknechten (Jens Ameye en Jens
Vandenberghe) hebben door het in extremis
wegvallen van gewichtheffer Dirk Soenens
(twee dagen voordien van een dak gevallen
met flink wat verwondingen tot gevolg) geen
specifieke taak meer en steken daar waar nodig
een helpende hand toe. Clown Geert Raedt
duwt de wagen met de geluidsinstallatie over
het wegdek, op de tonen van de circusmuziek
geeft het danseresje Jolien Bogaert keer op
keer haar danspasjes ten beste, als afsluiter van
haar act heeft ze voor het publiek steeds een
pirouette in petto. Het is de niet weinig fiere
clown Joyce Bogaert die de danseres steeds
ten dans leidt. De schattige pierrots (Steffi
Dooms en Heleen Vuylsteke) wuiven aldoor
naar het publiek, door de minzame manier
waarop ze dit doen wuiven de toeschouwers
spontaan terug naar deze toch wel innemende
figuranten. Met vaste regelmaat brengt de
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08.05.1999 Mechelen, A.S.T.-Gymfeest. Het is middag, tijd voor
de picknick.

08.05.1999 Mechelen, A.S.T.-Gymfeest. Junioren C Sien en Sofie
Debrouwere, Annelies Vanderbeke en Shana Vandenbranden
na hun paardsprong.

achtkoppige acrobaten-ploeg hun spektakelnummer. Met Annelies Vanderbeken,
Dieter Demeulenaere en Jonas De Bruyne in
handenstand en Glenn Dooms steevast in de
weer met een nummer op-de-handen-lopen
wordt de aandacht van het publiek getrokken.
Maaike Devos, Sarah Vandekerckhove en
Annelies zorgen met hun dragers voor
relatief gemakkelijke acro-gymposes, ook
de momenten dat Annelies en Sarah in één
beweging op de schouders van hun dragers
(Gilbert Geerolf en Marc Degroot) gaan staan
worden door het publiek erg gesmaakt. De
Indische fakir (Hugo Martens) en, in zijn
nabijheid, ook drie bloedmooie dames van
Oosterse origine (Eva Soenens, Siska Soenens
en Carine Bouvry) geven een exotisch tintje
aan de voorstelling. De Chinese kunstenaars,
Janne Nachtergaele en Michaël Raedt, houden
met hun alomgekende behendigheid een stel
borden draaiend op bamboestokken. Babyclown Emily Raedt haalt vanuit de kinderwagen
met een onopvallende waterspuit flink uit naar
de toekijkende menigte, mama-clown Nancy
Martens stuurt de kinderwagen verder, op

weg naar een volgend slachtoffer. Het koppel
musicerende clowns, Sofie Debie en Letje
Blondia, laten zich eveneens niet onbetuigd.
Met hun (nep)instumenten spelen ze de
pannen van het dak, even later bestormen
ook zij de nietsvermoedende toeschouwers
met een waterspuit (o.a. Eerste Minister
Jean-Luc Dehaene krijgt de volle laag met een
goedgemikte waterstraal). Dierentemster Rita
Warnez is op stap met twee van haar beren
(Jonas Deneir en Jan Vande Walle), bij beide
“Bruintjes” valt weinig weerspannigheid te
bespeuren, zijn ze ietwat groggy door de
oplopende temperaturen in de berenpakken?
De reuzegrote, vervaarlijk uitziende gorilla (Luc
Penninck) loopt eveneens in de kijker. Deze
imponerende beer, met de kooi om zijn karkas
gesjord, wordt angstvallig in het oog gehouden
door de kleinsten in het publiek, menigeen zet
een stap achteruit bij de doorgang van de 2,5
meter lange mensaap. Kortom, met de meest
diverse straatacts zorgt Circus Atlas nog maar
eens voor een gesmaakt optreden én centen
ten behoeve van de kringkas.
Op vraag van de Tieltse toeristische dienst
vaardigt turnkring Atlas drie turnsters af naar
het Poolse Szamotuly, Tieltse zusterstad (24
tot 28 juni 1999). Samen met een viertal leden
van de Tieltse judoclub nemen de Atlassers
Monika Degroot, Evelien Vaernewijck en
Karen Verhamme deel aan een zeskamp die er
ter gelegenheid van de Europafeesten wordt
georganiseerd. De Tieltse ploeg legt, na drie
ploegen van Szamotuly, beslag op de vierde
plaats. De vijfde, tevens laatste plaats, gaat
naar de deelnemers uit de Duitse zusterstad
Gross Gerau. Zowel tijdens de (lange) busreis
als gedurende het verblijf ter plaatse hebben
de Atlassers het erg naar hun zin.
Niet minder dan 33 Atlassers trekken naar
Oostduinkerke, niet om er gezellig met elkaar
op uit te trekken, wél om deel te nemen aan
de 50ste editie van “De Garnaalstoet” (27
juni 1999). De voorbije weken was trainster
Herlinda Casteleyn, naast het verzorgen
van turnonderricht, ook in de weer met het
aanleren van het dansje dat de zeepaardjes
(vertolkt door leden van de afdelingen

miniemen en juffers) bij deze gelegenheid
in de straten van Oostduinkerke dienen
op te voeren. In de spiksplinternieuwe
sporthal van Oostduinkerke-dorp wordt
van kledij gewisseld, vervolgens worden de
Atlasfiguranten er door de grimmeurs onder
handen genomen (sommige garnaalvissers
krijgen zelfs een imposante snor aangeplakt!).
Buiten de sporthal wacht de Atlassers een
meer dan aangename verrassing, hoofdleider
Arsène maakt daar immers z’n opwachting, hij
brengt totaal onverwacht een bezoekje aan
de medewerkers die, hier in Oostduinkerke,

27.06.1999 Oostduinkerke. De ‘garnaalvissers te paard’ met
achteraan Ben De Bruyne, Marc Degroot, Peter Baekelandt,
Lucien Baekelandt, Marleen Vandewalle, Ronny Vanhaecke
en Filip Houttekier. Vooraan Eddy Demeulenaere, Dirk
Vanderbeke, Christa Verhaeghe, Katrien De Vrieze en Hugo
Martens. Godfried Verhamme en Luc Penninck, ook van de
partij, ontbreken op de foto.

27.06.1999 Oostduinkerke. De ‘dansende zeepaardjes’ (in
alfabetische volgorde) Floor Bogaert, Jolien Bogaert, Joyce
Bgaert, Jonas De Bruyne, Kim Deman, Dieter De Meulenaere,
Jolien Demeyer, Maaike Devos, Lieselot Gelaude, Jozefien
Goemaere, Elisah Moncarey, Isabel Moncarey, Sarina Sagaert,
Annelies Vanderbeken, Joachim Vanderbeken, Heleen
Vuylsteke en Isabel Moncarey, samen met hun begeleiders
Herlinda Casteleyn, Gerda Desmet en Marleen Heytens.
Christine Claerhout is er eveneens, zij bracht de van ziekte
herstellende Arsène Baekelandt naar Oostduinkerke (beiden
centraal achteraan).
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bereid zijn voor turnkring Atlas in de bres te
springen. Met de bus gaan het dan richting
Oostduinkerke-bad waar de reuzegarnalen en
de zeepaardjes, allen vervaardigd in polyester,
aan het lichaam worden gesnoerd van
respectievelijk de Atlasadulten en de horde
Atlasminiemen en -juffers. Tijdens de tocht
brengen beide groepen hun danspassen op de
aanstekelijke muziek tot de weergoden roet in
het eten gooien. De Atlassers hebben zowat
driekwart van het parcours afgelegd als de
hemelsluizen wagenwijd open gaan. Iedereen,
figuranten en toeschouwers, raakt in een
mum van tijd druipnat. De hevige stortregen
blijft aanhouden en de organisatoren
beslissen wijselijk een einde te stellen aan de
doorgang van de stoet. De Atlassers stappen
meteen door naar de sporthal, daar trekken ze
opnieuw hun (droge) stadskledij aan. Pas dan
zit de stoet er voor hen helemaal op…
De zomervakantie komt opnieuw in
zicht, op woensdag 30 juni ’99 worden de
laatste trainingen gegeven. Na afloop van
het lopend turnseizoen legt bestuurslid Luc
Penninck zijn functie als bestuurslid neer,
wel is hij bereid in de toekomst verder mee
te werken aan diverse activiteiten en ook in
de beurtrol-kalender voor het ledigen van
de zaal (van de sporthal na afloop van de
zaterdagvoormiddag-trainingen) blijft Luc
onverminderd ingeschakeld.
Caroline Baekelandt, Margot Baekelandt,
Arsène Baekelandt, Lucien Baekelandt,
Herlinda Casteleyn, Gilbert Debie, Marc
Degroot, Gerda Desmet, Luc’s echtgenote
Marleen Heytens en Hugo Martens bundelen
de (bestuurs)krachten om de clubwerking
verder in goede banen te leiden. Bernard
Vermeulen (Meulebeke) fungeerde gedurende
een viertal jaren als hulptrainer bij de juniorenjongens en in diezelfde tijdspanne was hij
zeer actief bij tal van nevenactiviteiten van
turnkring Atlas. Op 3 juli ’99 geeft Bernard zijn
ontslag als Atlasmedewerker en wenst Arsène
en z’n echtgenote nog veel sterkte toe in deze
moeilijke tijden.
Tijdens de maanden juli en augustus staan
er opnieuw onderhoudstrainingen op de
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kalender. Iedere woensdagavond, van 19u.
tot 20u30, kunnen juffers, knapen, turnsters
en turners terecht in de turnzaal van het
Textielhuis om de techniek en de lenigheid op
peil te houden. Caroline en Margot Baekelandt
kunnen wekelijks rekenen op zo’n 15-tal
belangstellenden.
Als omkadering van de Tieltse Feesten
brengt de Tieltse stedelijke sportraad
het “Euro-Soccer-Game” naar Tielt (2 juli
1999). Onder een hete zomerzon wordt dit
voetbalspel op het Rameplein gespeeld, in
het mini-toernooi treden Maaike Devos, Kelly
Houttekier, Lindy Houttekier, Mieke Latruwe,
Elien Paret en Sarah Vandekerckhove op als
Atlasploeg. Geen sprake om vanuit de achterste
gelederen naar het doel op te rukken, de EuroSoccer-spelers zijn immers vastgeriemd aan
stangen, enkel (beperkt) zijwaarts bewegen
behoort tot de mogelijkheden. Voor dit game
schreven acht ploegen in, onder het toeziend

02.07.1999 Tielt, Rameplein. Kelly Houttekier en Maaike Devos
spelen in de voorste linie v.h. Euro-Soccer-Game.

02.07.1999 Tielt, Rameplein. De Atlasdelnemers in wit shirt,
met coach Margot Baekelandt op de bank in afwachting van
een volgende wedstrijd.

oog van coach Margot Baekelandt nemen
de Atlassers –als enige meisjesploeg- het
op tegen de tegenstrevers. De goalkeepers,
afwisselend Kelly en Sarah, zijn steeds alert
om de aanstormende ballen uit hun doel te
houden, maar ondanks hun uitstekend spel
dienen de Atlasjuffers het onderspit te delven,
elkeen beleeft evenwel veel plezier aan de
wedstrijden.
De deelname aan de “Praalstoet van de
Vlaamse Schilderkunst te Koksijde” (1 augustus
1999) was helemaal niet gepland . Ter elfder
ure blijkt stoetenbouwer toch nood te hebben
aan een stel circusfiguranten. In extremis
vervoegen Letje Blondia, Aneky Degryse,
Maaike Devos, Lindy Houttekier, Sarah
Vandekerckhove, Shana Vandenbranden,
Gilbert Geerolf en Marc Degroot die zondag
de groep artiesten uit Sijsele. Ter plaatse
wordt nog even het maken van enkele
menselijke piramides ingeoefend, even later
krijgen de Atlassers het startsein om hun
acrobatie aan het talrijk aanwezig publiek te
showen. Ondanks de drukkende hitte zorgen
de Atlasacrobaten doorlopend voor actie,
de reeksen raddraaien volgen elkaar in snel
tempo op, radslagen met één en zonder
handen zitten eveneens in hun repertorium.
Als toetje staan geregeld meerdere jonge
gymnastes op de schouders van Gilbert en
Marc en op die wijze vervolgen ze hun weg.
De acrobatenacts worden keer-na-keer met
gul applaus bedacht.
Dankzij turnkring Atlas kan de turnsport
in Tielt sinds meer dan vier decennia
worden beoefend en dat is uiteraard een
indrukwekkende prestatie. Nu, we schrijven
september ’99, staat het 44ste turnseizoen in
de startblokken. Toch verschilt deze start in
aanzienlijke mate van de 43 vorige, voor de
eerste keer vangt een turnseizoen immers
aan zonder de hulp van hoofdleider Arsène
Baekelandt. Wegens gezondheidsproblemen
staat Arsène nog steeds langs de zijlijn, niemand
die het daar moeilijker mee heeft dan hijzelf.
Uiteraard kijken de vele Atlasmedewerkers
uit naar het ogenblijk dat Arsène opnieuw de
Atlasrangen komt vervoegen.

02.07.1999 Tielt, Rameplein. Sara Vandekerckhove is de
goalkeeper, o.a. Mieke Latruwe verdedigt het doel.

Het jaarlijks lidgeld, tot dusver 1.200 frank,
wordt opgetrokken tot 1.500 frank. Gezinnen
met drie of meer Atlasleden betalen voortaan
4.000 frank. Deze bedragen omvatten tevens
de verzekerings-premie (sportongevallen) en
de toekenning van een Atlas-T-shirt.
In functie van een Atlas-promotiecampagne
maakte Caroline Baekelandt een folder (A4formaat) aan. In de week van 13 september
wordt deze door bestuursleden verdeeld in
diverse stadswijken van Tielt. Marleen Heytens
doet de wijken Dierdonck, Koerseplein en
Seyntex aan, Gerda Desmet bedient de wijken
Witte Kave en Monteval, Caroline Baekelandt
is actief in Ronceval en Hazelaarkouter. De
resterende folders worden in de inkomhal
van de stedelijke sporthal ter beschikking
van mogelijke geïnteresseerden gehouden.
Uiteraard is het nuttig over foto’s van alle
Atlasactiviteiten te beschikken, in de zaak
Vercruysse wordt op kosten van de kringkas
een fototoestel aangekocht.
In de loop van de maand september ’99
worden er niet minder dan 60 nieuwe leden
aangetrokken, het gros daarvan start in de
afdeling kleuters (23), miniemen-meisjes (19)
en junioren-meisjes (5). Gezien deze toch wel
forse uitbreiding van het ledenbestand komen
de lesgevers, zeker in de afdelingen kleuters
en miniemen onder zware druk te staan. Voor
Katja Vande Velde is het een verademing dat
ze vanaf de start van dit turnseizoen kan
rekenen op collega-trainster Anja Vermeersch.
Deze, net als Anja, gediplomeerde
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kleuterleidster is de geknipte persoon om de
kleuterafdeling te leiden, gezien ze tevens
kan steunen op de ervaring van Katja zal ook
Anja binnen de kortste keren de kneepjes van
het turnonderricht onder de knie hebben.
Ook turnster Annelies Delbeke, actief bij
Atlas sinds haar negende jaar, gaat voor het
lesgeversschap. Samira Chabchoub en Oele
Demeulemeester zijn niet-weinig tevreden
op een helpende hand te kunnen rekenen
en maken Annelies wat graag wegwijs in het
oordeelkundig bijstand verlenen in de afdeling
miniemen. Na verwerking van de inschrijvingen
van nieuwe leden blijkt Atlas over 203 leden
te beschikken. Per afdeling en geleding is
de toestand de volgende: 34 kleuters, 56
miniemen-meisjes, 3 miniemen-jongens, 22
junioren-meisjes (juffers), 6 junioren-jongens
(knapen), 25 senioren-meisjes (turnsters),
3 senioren-jongens (turners), 25 damesgym-fit (huismoeders), 9 jazzdansers, 20
trainers (waarvan 7 nog actief als turnster)
en 10 bestuursleden (waarvan 3 nog actief als
trainer).
Sinds geruime tijd springen enkele
(mannelijke)
Atlasbestuursleden
zaterdagmiddag bij om, na afloop van de
gymlessen, de sporthal te ontruimen. Voor
de leden van de leiding lijkt het nuttiger dat
hulp wordt geboden bij het opstellen van
het gymmateriaal. De beurtrol voor deze
bestuursleden blijft bestaan, alleen worden
Gilbert Debie, Hugo Martens, Marc Degroot en
Luc Penninck voortaan niet meer ’s middags,
wél reeds om 8u45 in de sporthal verwacht.
De gymnastiekfederaties A.S.G. en V.T.L.
organiseren een vormingsweekend (23 en 24
oktober 1999) te Brussel. In de accommodatie
van de V.U.B. staan in totaal 58 sessies op het
programma, voor de workshop “Recreatief
toestelturnen in de Algemene Gymnastiek”,
en meer in het bijzonder het aanleren en
samenstellen van oefeningen aan de ongelijke
barre, werd turnkring Atlas aangezocht een
demonstratie te verzorgen. Op zondag 24
oktober is trainster Margot Baekelandt ter
plaatse met haar gymnastes Letje Blondia,
Sien Debrouwere, Sofie Debrouwere en
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Annelies Vanderbeke. Onder het oog van een
45-tal trainers van andere verenigingen belicht
het demonstratieteam uitgebreid de diverse
facetten van het groepsturnen, ook de extra
moeilijkheden die opduiken bij het synchroonturnen en het toestelturnen met muzikale
ondersteuning krijgen aandacht tijdens de
zowat anderhalf uur durende sessie. Trainster
Caroline Baekelandt is eveneens aanwezig, zij
besteedt haar tijd met het volgen van enkele
andere infosessies inzake gymnastiek.
Atlas organiseert z’n bingospelavond, het
Tieltse Koninklijk Atheneum krijgt ruim 290
bingospelers over de vloer (20 november
1999). Bingomaster Hugo ging in de loop van
de voorbije weken aan het winkelen en daar
hield hij een resem naturaprijzen aan over.
Tijdens de diverse bingospelen mikken de
spelers naar winst, een prachtige lampenset,
een wafelijzer, een barbecue, een eetservies,
een robuuste tuinkabouter, een dart-game,

20.11.1999 Tielt, Koninklijk Atheneum. Atlassecretaris Hugo
Martens introduceerde in 1984 het ‘bingospel’ bij turnkring
Atlas. Als ‘bingomaster’ maakte hij er een succesformule van.

20.11.1999 Tielt, Koninklijk Atheneum. Bingospelavond. Steeds
opnieuw zijn er mooie naturaprijzen te winnen.

een stofzuiger, een radio-cassette-cd-speler
en een kleurentelevisie zijn de aanlokkelijke
prijzen. Bingomaster Hugo Martens houdt
een ganse avond de zaal in z’n ban, samen
met z’n assistentes Letje Blondia (bij de
ballentrommel) en Marleen Heytens (nazicht
van de bingokaarten en overhandigen van
de prijzen) zorgt hij ruim 4 uur lang voor
spanning, ontgoocheling en euforie. Voor
Atlas wordt deze avond, waarin -naast de
Atlasbestuursleden- ook de medewerkers
Letje Blondia, Herlinda Casteleyn, Chris De
Bruyne, Bart Dooms, Filip Houttekier, Karlien
Verhamme, Karen Verhamme en Rita Warnez
een deel van het werk ter harte nemen, een
financieel succes.
Sinterklaas bezoekt Tielt met liefst
zeventien van zijn zwarte Pieten (28 november
1999). Ondanks de striemende wind is er die
zaterdagnamiddag een grote volkstoeloop
aan het NMBS-station. Omstreeks 14u45
wordt het geduld van de vele dolenthousiaste
kleuters en peuters beloond, de Sint stapt van
de trein met een horde zwarte Pieten in z’n
voetsporen. Honderden keeltjes zetten zich
open, uit volle borst geven jongeren een heel
repertorium sinterklaasliedjes ten beste. Van
het station gaat het stoetsgewijs naar het JOC
(Jeugd- en ontmoetingscentrum), voor dat
traject nemen heel wat zwarte Pieten plaats
op zijspanmotoren.
In het JOC, inmiddels volgelopen met ruim
200 jeugdige Sinterklaasfans, helpen de zwarte
Pieten het hele gebeuren in goede banen te
leiden. De grote zwarte Piet met pluimhoed
bakt het helemaal bruin, van op de balustrade
werpt hij handenvol snoepgoed over de
aanwezigen. Tot groot jolijt van jong en oud
wandelt één van de Pieten het ganse podium
af op de handen en ook andere Pieten hebben
klaarblijkelijk ervaring in een turnvereniging
opgedaan. Ook bij deze activiteit levert Atlas
z’n gulle medewerking, het zijn immers Bjoke
Baudoncq, Fien Callens, Monika Degroot, Tini
Dupont, Eva Heyde, Kelly Houttekier, Lindy
Houttekier, Mieke Latruwe, Nele Vergote,
Sarah Vandekerckhove, Karlien Verhamme,
Lise Voet, Bart Dooms en Franky Martens die
erg actief zijn tijdens die bewuste namiddag.

28.11.1999 Tielt, Sinterklaasstoet: Sinterklaas en enkele zwarte
(Atlas)Pieten leggen het parcours gemotoriseerd af.

28.11.1999 Tielt, Sinterklaasstoet: Atlas leverde flink wat
zwarte Pieten.

28.11.1999 Tielt, Sinterklaasstoet: met z’n allen poseren,
samen met de Sint.

In 1999 was de V.Z.W.-problematiek steevast
het onderwerp van gesprek in de maandelijkse
bestuursvergaderingen. Op basis van de
statuten van andere V.Z.W.’s stelde bestuurslid
Marc Degroot de Atlasstatuten samen,
dochter Monika typte de zeer uitvoerige tekst
netjes over. Het Atlasbestuur bracht her en
der wijzigingen aan, eind vorig jaar raakten
ze het eens omtrent het inhoudelijke van de
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stichtingsstatuten van Turnkring Atlas Tielt
v.z.w. en het eveneens nieuw opgestelde
huishoudelijk reglement. Nu, eind november
’99, dient nog een voorzitter (actueel Lucien
Baekelandt), een secretaris (momenteel
Hugo Martens) en een penningmeester (op
dit ogenblik Arsène Baekelandt) worden
aangewezen. Bedoeling is begin 2000 de
stichtingsvergadering van de v.z.w. te houden.
Ten behoeve van de trainers organiseert
het Atlasbestuur een E.H.B.O.-cursus (3 en 10
december 1999). In een bovenzaal van het
Textielhuis is de Rode Kruis-initiator tijdens die
vrijdagavonden telkens ruim 3 uren in de weer
om een 17-tal trainers en 4 bestuursleden kennis
bij te brengen inzake ‘specifieke hulpverlening
bij sportongevallen. Alle Atlastrainers
ontvangen tevens de overzichtelijke brochure
Eerste hulpverlening bij sportongevallen,
uiteraard wordt deze bekostigd door de
kringkas. Atlas gaat er kwalitatief weer op
vooruit! De bestuursleden Gerda Desmet en
Rita Warnez, tevens gediplomeerde juryleden,
volgen een opfrissingscursus m.b.t. de jurering
voor het toestel minitrampoline te Boom (12
december 1999).
Na de edities van 1990, 1991 en 1995 heeft te
Amel, in het Duitstalig landsgedeelte van België,
het vierde Atlas-turnkamp plaats (26 t/m 30
december 1999). De Atlassers (het turnkamp
staat open voor juffers, knapen, turners en
turnsters) logeren in de jeugdherberg “Sankt
Elisabeth Haus” te Manderfeld-Büllingen,
een prachtig en functioneel gebouw. Op
maandag (27/12) is de turnzaal te Amel niet
vrij, er wordt uitgeweken naar de gymzaal van
Rocherath. Ook tijdens de daaropvolgende
dagen wordt er intensief geturnd aan de
toestellen (5 uren/dag), de olympische
turnvloer incluis. De deelnemers zijn Sofie
Debie, Sien Debrouwere, Sofie Debrouwere,
Annelies Vanderbeke, Shana Vandenbranden,
Elisah Moncarey, Maaike Devos, Aneky
Degryse, Bjoke Baudonck, Karlien Verhamme,
Karen Verhamme, Kelly Houttekier, Lindy
Houttekier, Lise Voet, Eveline Warnez, Mieke
Latruwe, Sarah Vandekerckhove, Annelies
Dedobbelaere, Tatjana Bonne, Glenn Dooms,
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26 tot 30.12.1999 Amel, turnkamp. Karlien Verhamme in actie.

26 tot 30.12.1999 Amel, turnkamp. Jan Vande Walle, Ben De
Bruyne en Tim Vande Walle.

26 tot 30.12.1999 Amel, turnkamp. Dieter Demeulenaere,
Glenn Dooms en Jonas De Bruyne.

26 tot 30.12.1999 Amel,
turnkamp. Bjoke Baudonck.

26 tot 30.12.1999 Amel, turnkamp.
De trainers met hun ontvangen van de
turnkampdeelnemers ontvangen ‘Gouden
Pantoffel’. Marleen Heytens, Oele
Demeulemeester, Margot Baekelandt
en Tatjana Bonne. Vooraan Caroline
Baekelandt.

26 tot 30.12.1999. Amel, turnkamp. Even verpozen. Achteraan Sofie Debrouwere, Sarah
Vandekerckhove, Kelly Houttekier, Evelien Warnez, Lindy Houttekier, Lise Voet en Karen
verhamme. Vooraan Mieke Latruwe en trainster Margot Baekelandt.

26 tot 30.12.1999. Amel, turnkamp. Iederen klaar voor een wandeling in het ondergesneeuwd landschap.
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Dieter Demeulenaere, Jonas De Bruyne, Ben
De Bruyne, Jan Vande Walle en Tim Vande
Walle. De clubkas neemt de huur van de
gymzaal ten laste, voor het verblijf en de
heen- en terugreis betalen de deelnemers elk
6.000 frank. Tijdens het turnkamp fungeren
Caroline Baekelandt, Margot Baekelandt,
Tatjana Bonne, Oele Demeulemeester en
Marleen Heytens als lesgever, vanwege de
deelnemende gymnasten ontvangen ze na
de turnstage elk een “gouden turnschoen”,
een toch wel zeer origineel aandenken aan dit
geslaagd turnkamp. Luc Penninck (chauffeur
en barman) en Chris Penninck (cameraman
& E.H.B.O.) leveren ook hun bijdrage tot het
welslagen van het verblijf in Amel.
Op 29 december 1999 komt het Atlasbestuur
samen ten huize van algemeen leider Arsène
Baekelandt (Kleine Weg 11 in Tielt), daar
wordt vanaf 10u30 de stichtingsvergadering
van Turnkring Atlas Tielt v.z.w. gehouden.
Die zondagvoormiddag worden alle officiële
stukken ondertekend. Atlas wordt vanaf
1 januari 2000 een “vereniging zonder
winstoogmerk”. Maken voortaan deel uit
van de Raad van Beheer van de nieuwbakken
v.z.w.: Hugo Martens (voorheen secretaris,
nu voorzitter), Arsène Baekelandt (algemeen
leider en penningmeester), Margot Baekelandt
(met de nieuwe functie van technisch voorzitter
algemene gymnastiek), Marc Degroot
(voorheen bestuurslid, nu secretaris), Caroline
Baekelandt (sportief beleid), Gilbert Debie
(materiaalmeester en zaalverantwoordelijke),
Marleen Heytens (econome) en de logistieke
medewerkers Herlinda Casteleyn, Gerda
Desmet en Lucien Baekelandt. De leden van
de Algemene Vergadering zijn dezelfde als
deze die deel uitmaken van de Raad van
Beheer. Marc Degroot deponeert d.d. 7 januari
de oprichtingsstatuten en de ledenlijst van
de Raad van Beheer bij het Bestuur van het
Belgisch Staatsblad te Brussel, de publicatie
daarvan in het B.S. van 2 maart 2000 kost
turnkring Atlas ruim 12.000 frank.
De volgende trainers zijn momenteel actief
in de gymzaal: Caroline Baekelandt (miniemen,
junioren en senioren jongens en meisjes),
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Margot Baekelandt (miniemen, junioren en
senioren meisjes), Peter Baekelandt (senioren
jongens), Letje Blondia (junioren meisjes),
Tatjana Bonne (junioren meisjes), Herlinda
Casteleyn (miniemen meisjes), Samira
Chabchoub (miniemen meisjes en jongens),
Ria De Brabandere (invaller-dames-gym-fit),
Ann De Vriendt (senioren meisjes), Monika
Degroot (junioren meisjes), Annelies Delbeke
(miniemen meisjes), Oele Demeulemeester
(miniemen, junioren en senioren meisjes),
Ingrid Devos (jazz-dance), Gilbert Geerolf
(junioren jongens), Evelien Vaernewijck
(junioren meisjes), An Van Damme (junioren
meisjes), Greta Van Keirsbulck (dames-gymfit), Katja Vande Velde (kleuters), Petra Vande
Velde (miniemen en junioren meisjes), Silvie
Verhamme (miniemen meisjes en jongens),
Anja vermeersch (kleuters) en Rita Warnez
(invaller-dames-gym-fit).

DEEL XVII: 2000
Tot dusver vonden de bestuursvergaderingen
steeds plaats op maandagavond, op vraag van
bestuurslid Gerda Desmet (tevens actief bij de
dames-gym-fit op maandagavond) zullen deze
vergaderingen vanaf dit nieuw millennium
plaatsgrijpen op een ander tijdstip. Na beraad
wordt dat de eerste dinsdagavond van elke
kalendermaand.
In de afgeladen volle zaal van het JOC
(Jeugd- en ontmoetingscentrum) verkiest de
stedelijke sportraad opnieuw een “Sport(l)
ieveling” (21 januari 2000). Het bestuur van
de stedelijke sportraad schuift de voor Atlas
uiteraard niet-onbekende Margot Baekelandt
naar voor als kandidaat voor deze titel. Naast
Andrea Devos (boogschuttersvereniging) en
Madeleine Callens (motorclub Europaster)
is ook Atlastrainster Margot Baekelandt
doorgedrongen tot de finale van de
verkiezing die vandaag z’n beslag moet
krijgen. De Belgische Daniëlla Somers,
huidig wereldkampioene boksen, is de
gastvedette van deze avond. In het geplande
vraaggesprek met burgemeester Van Daele
komt Margot scherp uit de hoek, zij vindt
het niet kunnen dat stad Tielt turnkring Atlas
niet van turnaccommodatie voorziet. De
percussiegroep “Imperior de Percusion” geeft
enkele nummers potige muziek ten beste,
“de Trampo’s” uit Ingelmunster vergasten de
aanwezigen dan weer op puike demonstraties
trampolinespringen.
Trainster
Margot
Baekelandt wordt uiteindelijk uitgeroepen
tot sport(l)ieveling. Dat is een opsteker van
formaat voor Margot en turnkring Atlas! Pa
Arsène Baekelandt, inmiddels getekend door
z’n ziekte, woont eveneens de tiende editie van
deze verkiezingsavond bij. Vanzelfsprekend is
hij, net als de vele Atlassers in de zaal, uiterst
tevreden met deze overwinning.
Het ontgaat de spreker niet dat Atlas in
de loop van 1999 flink wat kampioenentitels
op z’n palmares kon schrijven. Dankzij winst
in de provinciale wedstrijd Lange Mat en
Minitrampoline (24 januari 1999) mogen
Maaike Devos, Lise Voet, Eva Heyde, Fien

Callens, Maarten Devos, Kelly Houttekier,
Jonas De Bruyne, Jan Vervacke, Dieter
De Meulenaere, Monika Degroot, Evelien
Vaernewijck, Tim Vande Walle en Nele Van
Ryckeghem aanschuiven voor de huldiging
van de provinciale kampioenen. Karlien
Verhamme, Bjoke Baudoncq, Letje Blondia,
Ben De Bruyne, Emma Dooms, Joyce Bogaert,
Tineke Desmet, Glenn Dooms, Nele Van
Ryckeghem, Petra Vande Velde, Annelies
Vanderbeke, Sarah Vandekerckhove, Sien
Debrouwere, Sofie Debrouwere, Claudia De
Brabandere, Kelly Houttekier, Sofie Debie,
Annelies Dedobbelaere, Elisah Moncarey,
Kimberly
Galle,
Shana
Vandenbrande
en Mieke Latruwe werden primus in de
federale kampioenschappen Lange Mat en
Minitrampoline (06.02.99) en/of tijdens het
nationale A.S.T.-Gymfeest (08.05.99), zij nemen
vanavond een mooie trofee in ontvangst als
aandenken aan hun kampioenentitel.
Atlas beschikte tot dusver niet over
gediplomeerde
juryleden
voor
de
discipline toestelturnen. De trainers Oele
Demeulemeester, Ann De Vriendt, Petra Vande
Velde en bestuurslid Marc Degroot brengen
daar verandering in. Te Hoevenen, in de turnzaal
van “Vrank en Vrij” volgen ze met z’n allen een
cursus omtrent deze gymnastiekdiscipline (22
januari 2000), zowél Ann, Oele, Petra als Marc
slagen in de afgelegde testen. Pittig detail:
in Hoevenen wordt de mogelijke foutenlast
in een balkoefening de kandidaat-juryleden
bijgebracht middels een videofilm waarop de
Atlasgymnasten (met o.a. klasbak Petra Vande
Velde) het beste van zichzelf geven tijdens het
verlopen A.S.T.-Gymfeest te Mechelen.
De nieuwjaarsreceptie van turnkring Atlas
trekt flink wat volk, na afloop van dat toch
wel gezellig samenzijn verzamelen trainers
en bestuursleden in het volksrestaurant
Berkenhof te Pittem voor het nuttigen van
een heerlijk middagmaal (23 januari 2000).
Arsène Baekelandt, vergezeld van z’n
echtgenote Marianne De Vlaminck, trainster
Margot Baekelandt en secretaris Hugo
Martens begeven zich naar het Provinciaal
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Administratief Centrum (P.A.C.) van OostVlaanderen te Gent (28 januari 2000). Daar
heeft de huldiging plaats van de “Laureaat
van de A.S.G.-promotiecampagne”, meer in
het bijzonder betreft het de verenigingen
die het in 1999 goed deden op het vlak van
bevorderen van de turnsport en het betonen
van inzet op administratief- en technisch
gebied. Gilbert Vercammen, voorzitter van
de gymnastiekfederatie, neemt de honneurs
waar in het ultramoderne P.A.C. De clubs
die in de prijzen vallen worden bedacht met
een cheque. De prijsuitreiking vordert, de
Atlasafgevaardigden denken dat ze achter
het net zullen vissen tot de naam Atlas door
de zaal galmt en blijkt dat turnkring Atlas
met een bedrag van maar liefst 15.250 frank.
gehonoreerd wordt! Atlas haalt die avond
één van de meest hoge toegekende bedragen
binnen, het gevolg van het feit dat Atlas zeer
hoog scoorde in deze campagne.
Voor het betwisten van de “Vlaamse
Kampioenschappen Groepsturnen Lange Mat
en Minitrampoline”, moeten de Atlassers
vroeg uit de veren (13 februari 2000). Reeds
om 7u15 vertrekken er aan het Textielhuis
9 personenwagens richting Mechelen.
Daar, in de sporthal De Nekker, hebben 22
verenigingen –allen behorend tot de A.S.G.federatie- hun beste turners afgevaardigd, het
laat zich raden dat de Atlassers krijgen af te
rekenen met een ijzersterke tegenstand. De
33 Atlasgymnasten (miniemen, junioren en
senioren) laten zich evenwel opnieuw van hun
beste zijde zien, zowel in de proeven “lange
mat” als “minitrampoline” gaan de Atlassers
onverschrokken de strijd met de tegenstand
aan. Met succes trouwens, een overwinning
zit er net niet in maar met liefst vier podiumen meerdere ereplaatsen zorgen onze turners
voor een uiterst positieve balans. In de proef
lange mat voor senioren-C kampen niet
minder dan drie Atlasploegen voor het brons!
De Atlasturnsters Ann De Vriendt en Nele Van
Ryckeghem worden in Mechelen onderworpen
aan een dopingcontrole (dewelke uiteindelijk
negatief uitvalt).
De “Vlaamse Kampioenschappen Toestel338

19.02.2000 Turnhout. Vlaamse Kampioenschappen. Miniemen
A: Fran Duthoit, Griet Lobbens, Lieselot Gelaude en Emily
Dufour.

19.02.2000 Turnhout. Vlaamse Kampioenschappen. Senioren A:
Petra Vande Velde, Letje Blondia, Nele Van Ryckeghem en Bjoke
Baudonck.

19.02.2000 Turnhout. Vlaamse Kampioenschappen. Junioren
A: Annelies Vanderbeken, Sofie Debrouwere, Maaike Devos en
Aneky Degryse.

19.02.2000 Turnhout. Vlaamse Kampioenschappen. Junioren
B: Sasha Vandenbranden, Jolien Defour, Jolien Demeyere,
Joyce Bogaert, Sien Debrouwere, Elisah Moncarey en Janne
Nachtergaele.

turnen” brengen Atlas tot in Turnhout,
voor die toch respectabele afstand wordt
een autocar ingehuurd (19 februari 2000).
Op het middaguur betreedt de 46-koppige
Atlasdelegatie de sporthal Horito, perfect
op tijd om met de meegebrachte picknick
de innerlijke mens te versterken. In Horito
vinden de kampen “bank en balk” plaats op
de bovenverdieping, de wedstrijden “barre
en lange mat” gaan door op het gelijkvloers.
Caroline Baekelandt, Margot Baekelandt,
Petra Vande Velde en Oele Demeulemeester
begeleiden de Atlasploegen, Marc Degroot is
ingeschakeld als jurylid bij het herenturnen.
Op alle toestellen waarop Atlas strijd levert
gaan de Tieltse gymnasten aan de haal met
één of meerdere podium-plaatsen, méér,
Atlas kan naar huis met niet minder dan drie
kampioenentitels!
Het gemis aan een degelijke oefenruimte
blijft Atlas achtervolgen, hoofdleider Arsène
Baekelandt en secretaris Marc Degroot slaan
de handen in elkaar en richten een schrijven
aan het College van Burgemeester en
Schepenen om dit probleem aan te kaarten
(22 februari 2000).
Op 7 maart 2000 is ook bestuurslid (en
voormalig trainster) Herlinda Casteleyn

19.02.2000 Turnhout. Vlaamse Kampioenschappen. Junioren C:
Julie en Virgenie Libeert, Delphine en Charlotte Scheerens.

aanwezig tijdens de Atlasbestuursvergadering
in een vergaderzaal van het Textielhuis.
Op datzelfde ogenblijk overlijdt Michel
Chabchoub, echtgenoot van Herlinda, thuis
aan een hartstilstand. Michel Chabchoub
was als echtgenoot van Herlinda van nabij
betrokken met de Atlaswerking. Deze joviale
mensen- en Atlasvriend overlijdt op nauwelijks
58-jarige leeftijd.
Voor
deelname
aan
de
jaarlijkse
1-meistoet verzamelen de Atlasleden aan
het Textielhuis. Als één blok marcheren ze
achter het wapperend Atlasvaandel langs de
centrumstraten van Tielt.

19.02.2000 Turnhout. Vlaamse Kampioenschappen. De voltallige groep Atlasdeelnemers.
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In
de
“provinciale
wedstrijd
Trampolinespringen” te Sint-Amandsberg
(7 mei 2000) komt Atlas aan de start met
zowel miniemen, junioren als senioren. Buiten
worden die namiddag zomerse temperaturen genoteerd, binnen de muren van
sporthal Rozebroeken zorgt Atlas voor het
mooie weer. Op prachtprestaties hoeft Atlas
niet lang te wachten, met de twee ploegen
miniemen wordt zowel de eerste als de
tweede plaats ingepalmd. Met o.a. enkele
puik uitgevoerde karpersprongen geven Steffi
Dooms, Fran Duthoit, Heleen Goeminne en
Marjoke Lanckriet (ploeg 1) en Heleen Defour,
Annelies Gelaude, Lieselot Gelaude en Griet
Lobbens (ploeg 2) hun tegenstrevers het
nakijken. Ook in de kamp bij de junioren C is
Tielt oppermachtig. Sien Debrouwere, Sofie
Debrouwere, Elisah Moncarey en Annelies
Vanderbeke vormen ploeg en met fraai
uitgevoerde karpersprongen en gehurkte
salto’s rijven ze de overwinning binnen. Bij
de junioren C is met Jonas De Bruyne, Jolien
Defour, Dieter De Meulenaere, Glenn Dooms
en Janne Nachtergaele een tweede Atlasploeg
aan het werk. Die legt beslag op een zeer
verdienstelijke vijfde plaats. In deze wedstrijd
turnt Glenn voor het eerst in z’n jonge carrière
een gestrekte salto. De Atlasploeg senioren
C met Letje Blondia, Ben De Bruyne, Sarah
Vandekerckhove en Tim Vande Walle kan
dankzij de gebrachte gehoekte- en gehurkte
salto’s een derde plaats achter haar naam
laten schrijven.
De ploeg senioren B kan eveneens victorie
kraaien, in Gent springen ze figuurlijk de
pannen van het dak. De afgevaardigde equipe
met Bjoke Baudonck, Ben De Bruyne, Monika
Degroot en Nele Van Ryckeghem trekt alle
registers open en met zeer geslaagde rotaties
als de gehoekte- en gehurkte salto’s met halve
draai, Barani- en Rodolfsprongen halen ze in
deze categorie de hoogste score! Ondanks
de tegenstand uit de provincies Antwerpen,
Brabant en Oost-Vlaanderen zit turnkring Atlas
eens te meer aan het feest, uit handen van de
Gentse burgemeester en diverse schepenen
ontvangen de glunderende Atlassers prachtige
trofeeën.
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Gezien de slabakkende gezondheid van
hoofdtrainer Arsène Baekelandt komt zijn
overlijden niet echt aan als een complete
verrassing (2 juni 2000). Toch slaat het bericht
velen met verstomming, er gaat een enorme
schokgolf door turnkring Atlas. Immers,
turnkring Atlas leeft en stichter en algemeen
leider Arsène Baekelandt is niet meer. Beiden
lijken niet met elkaar te rijmen, Arsène was

Arsène Baekelandt, algemeen leider, hij overlijdt op 2 juni 2000.
Hij stichtte turnkring Atlas en stelde nadien zijn leven in dienst
van de club en de turnsport in het algemeen.

immers bijna 44 jaar onlosmakelijk verbonden
met turnkring Atlas. Die band uitte zich in zijn
dagdagelijkse bekommernis de werking van
Atlas in goede banen te leiden. Dag na dag,
week na week en jaar na jaar stond hij volledig
ten dienste van zijn club en de gymnasten.
Arsène was niet de persoon om langs de
kant te gaan staan, neen, “algemeen leider”
betekende voor hem de handen uit de mouwen
steken, tussen de gymnasten staan en werken,
daar waar het hart van Atlas klopt, dáár voelde
hij zich op z’n plaats. Arsène zag het als zijn
opdracht te ijveren dat iedere Atlasser zich
binnen de club goed in z’n vel voelde, dat ieder

lid na verloop van tijd ook bepaalde turndelen
onder de knie kreeg. Het strekt Arsène
Baekelandt tot eer dat ook minder talentvolle
gymnasten bij hem aan de bak kwamen. Met
de nodige toewijding ontfermde hij zich over
iedere gymnast en bewerkstelligde aldus de
ontplooiing van allen die hij onder zijn hoede
had. Iedere vooruitgang die een turner boekte
voelde Arsène aan als een overwinning. Het
was bekend dat hij de slogan “lesgeven is ook
opvoeden” hoog in het vaandel voerde, het
sierde Arsène dat hij continu aan dat principe
vasthield! Op de jaarlijks weerkerende
Bondsfeesten tekende Arsène steeds present
met één of twee busladingen gymnasten, de
maandenlange voorbereidingen van dergelijke
confrontaties vergden steeds opnieuw het
uiterste van zijn krachten. De vermoeidheid
die daarvan het gevolg was smolt echter weg
als sneeuw voor de zon als hij z’n gymnasten
zag schitteren op een wedstrijdgebeuren of
demonstratie. Arsène Baekelandt haalde zijn
krachten uit de vaststelling dat zijn turnsters
en turners weer eens het beste van zichzelf
gaven, elkeen op zijn eigen niveau. Arsène’s
hart klopte voor zijn gymnasten en trainers,
daarom dat hij het er moeilijk mee had als
een lid, waarin hij veel tijd en energie had
geïnvesteerd en waarin hij tevens veel hoop
had gesteld, uit de kring stapte. Voor Arsène
was een dergelijk moment echter geen sein
om de armen te laten hangen. Integendeel,
in z’n binnenste verbeet hij de ontgoocheling,
stroopte de mouwen op en balde de vuisten
om er vervolgens met nóg meer verbetenheid
tegenaan te gaan. Algemeen leider Arsène
Baekelandt was die constante in turnkring
Atlas, hij stond er altijd voor zijn leden als een
rots in de branding. Ook op het bestuursvlak
legde Arsène al z’n gewicht en energie in de
schaal, als geen ander doorzag hij de problemen
die zich aandienden. Door zijn functie van
algemeen leider ging Arsène Baekelandt
gebukt onder een enorme takenlast, toch
bleef hij ook als bestuurder-penningmeester
steeds alert. Met zijn fenominaal geheugen
en dito kennis hielp hij z’n medebestuursleden
naar de best mogelijke oplossing zoeken. Voor
de Atlasbestuursleden was Arsène hun gids,
nu blijven ook zij verweesd achter. Het feit dat

Arsène Baekelandt turnkring Atlas stichtte (op
15 juli 1956) en gedurende meer dan 4 decennia
het voortouw nam in het leiden en ontwikkelen
van de club, getuigt van een ongeëvenaard
doorzettings- en prestatievermogen. Niet
verwonderlijk dat hij Atlas belichaamde en er
zowaar de bezieler van werd. Niet voor niets
is de naam Baekelandt mettertijd synoniem
geworden voor de turnsport in Tielt en wijde
omgeving. Dat was natuurlijk geen doel op
zich, het wil wel veel zeggen.
In de donkere periode die zijn overlijden
voorafging schreef Arsène Baekelandt een
zeer aangrijpend stuk “Herinneringen aan
Arsène Baekelandt, een man met honderd
zwakheden, maar mens van goede wil”. Het
wordt afgedrukt op het nagedachtenisprentje
dat wordt verdeeld ter gelegenheid van de
uitvaart-plechtigheid op 8 juni. Uit dit pakkend
bericht van de hoofdleider blijkt nog maar eens
dat hij, ondanks de enorm grote verdiensten
die hem toegemeten kunnen worden, een
wel heel nederig man is gebleven. Specifiek
voor de Atlassers heeft Arsène Baekelandt het
volgende in petto: “Aan de medewerkers uit
de turn-beweging: dank voor wat we samen
hebben opgebouwd. Zet mijn levenswerk
verder. Het is werkelijk zinvol. Vergeet mij
niet!”
De oproep van algemene leider Arsène
Baekelandt om zijn werk verder te zetten
valt natuurlijk niet in dovemansoren. Arsène
kreeg in z’n lange loopbaan van turnleider veel
beloftes naar z’n hoofd geslingerd, beloftes
die voor een deel uiteindelijk niet werden
ingelost. Voor het Atlasbestuur en de trainers
is het duidelijk dat het engagement om het
levenswerk van Arsène verder te zetten,
stellig moet worden waargemaakt. Voortaan
zijn ze dat niet alleen verplicht tegenover die
paar honderd Atlasleden, neen, ook tegenover
Arsène Baekelandt, toch zelf een man van zijn
woord, verbinden leiding en bestuur er zich
toe turnkring Atlas verder te laten bestaan.
Een makkelijke klus wordt dat echter niet.
De uitvaartplechtigheid van donderdag 8 juni
2000 kan niet door zo heel veel Atlassers worden
bijgewoond, het gros van de Atlasleden zijn
immers schoolplichtig. Daarom dat het bestuur
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beslist een bijkomende afscheidsceremonie
te houden aan de strooiweide van de
Tieltse Stedelijke begraafplaats (10 juni
2000). Een 145-tal Atlassers wonen deze
plechtigheid bij, zichtbaar geëmotioneerd
brengt Atlasvoorzitter Hugo Martens er
de afscheidsrede die binnen het bestuur
werd opgemaakt. Het is duidelijk dat Arsène
Baekelandt door zijn heengaan een ontzaglijk
grote leegte achterlaat. N.a.v. het overlijden
van hoofdleider Arsène Baekelandt neemt
Turnkring Atlas een rouwperiode in acht,
de trainingen worden opgeschort voor de
resterende duur van het turnseizoen (tot eind
juni 2000).
Onder aanvoering van Hugo Martens wordt
deelgenomen aan “De Sprookjesstoet” te
Maasmechelen (12 juni 2000). De Atlascircusact staat opnieuw op het programma,
ondanks de erg lange busreis wordt het een
aangename daguitstap. Circus Atlas, hier in
Limburg begeleid door veertien leden van
de Tieltse socialistische muziekmaatschappij
“De Volharding”, geniet veel belangstelling
van het publiek dat in dichte drommen langs
het relatief korte parcours staat opgesteld.
Wegens de erg drukke schoolperiode
(naderende examens) kunnen op deze
Pinkstermaandag niet veel jonge Atlassers
aantreden, Hugo slaagde er gelukkig in
een resem medewerkers-niet-Atlasleden te
ronselen voor deze taak. Luc Baekelandt,
Germain Billiet, Cyriel Bouckaert, Martine
Bouckaert, Carine Bouvry, Gilbert Debie,
Ann Delbecque, An Desplenter, Maaike
Devos, Gilbert Geerolf, Sarah Knaepkens,
Marcel
Linclau,
Thomas
Meerseman,
Elisah Moncarey, Isabelle Moncarey, Pieter
Moncarey, Roger Naert, Yves Naert, Daniel
Penninck, Roderiek Penninck, Michael
Raedt, Ingeborg Soenens, Dirk Soenens,
Noël Soenens, Annelies Vanderbeke, Dirk
Vandeweghe, Luc Verbrugge, Laurens Van
Walleghem, Geert Verloove, Sil Verloove,
Thari Verlove, Rita Warnez, Shirley Wouters
doen onder aanvoering van Hugo Martens
het optreden slagen en dankzij hun vrijwillige
medewerking rijft de kringkas flink wat geld
binnen.
342

De turnfederaties V.T.L. en A.S.G.
organiseren een “Dag van de Gymnastiek”,
een familiehappening in het pretpark
Bellewaerde te Ieper (24 juni 2000). Turnkring
Atlas legt een bus in voor z’n leden, 58
deelnemers vertrekken om 9u. aan de Tieltse
stedelijke sporthal. Aan een voordelige
inkomprijs (385 frank voor kinderen, 500 frank
voor volwassenen) kunnen leden van beide
federaties én hun familieleden niet alleen
genieten van de talrijke attracties, jongeren
kunnen tevens op een speelse manier hun
kunnen testen in een gymnastiekstand. De
dag wordt in Bellewaerde Park afgesloten
met een optreden van de Vlaamse zanggroep
“Milk Inc.”
“De Garnalenstoet” staat opnieuw op
het programma en voor deelname aan deze
activiteit, die volledig in het teken staat van
fundraising, trekken nogal was Atlassers
richting Oostduinkerke (25 juni 2000). De
groep zeepaardjes, leden van de afdelingen
kleine meisjes en juffers (Joyce Bogaert,
Kim Deman, Jolien Demeyer, Emma Dooms,
Annelies Gelaude, Lieselot Gelaude, Jozefien
Goemaere, Kelly Lanckriet, Elisah Moncarey
en Sarina Sagaert) aangevuld met de junioren
Jonas De Bruyne en Dieter De Meulenaere,
brengen hun danspasjes op de tonen van
de speelse muziek en die inspanningen
worden duidelijk geapprecieerd door de
toeschouwers. De Atlasjongeren worden
begeleid door Gerda Desmet, Marleen Heytens
en Monique Vermandere. Uiteraard is ook de
groep garnaalvissers paraat in het kustdorp,
met de circa 2,20 meter lange garnalen om het
lichaam gesnoerd banen ze zich al dansend een
weg langs het lange parcours. In tegenstelling
tot vorig jaar is het weer geen spelbreker,
de garnaalvissers Lucien Baekelandt, Peter
Baekelandt, Ben De Bruyne, Marc Degroot,
Marie-Jeanne De Ketelaere, Eddy De
Meulenaere, Luc Penninck, Dirk Vanderbeke,
Tim Vande Walle en Godfried Verhamme
brengen onder aanvoering van Katrien
Devrieze en Christa Verhaeghe onafgebroken
hun act in de straten van Oostduinkerke.
Hugo Martens moet het onvoorzien zonder
polyester-garnaal stellen, niet erg, gezien

de geluidsinstallatie het ettelijke keren laat
afweten beschikt Atlas met Hugo over de
geknipte persoon om de geluidsboxen keerna-keer opnieuw aan de praat te krijgen.
Trainster Margot Baekelandt wist de plus12-jarigen Elisah Moncarey, Joyce Bogaert,
Sasha Van Den Branden, Jonas De Bruyne,
Glenn Dooms en de plus-15-jarigen Evelien
Warnez, Maaike Devos Mieke Latruwe, Lise
Voet, Sarah Vandekerckhove en Dieter De
Meulenaere warm te maken voor deelname
aan de tweede editie van het “Soccer game”
(30 juni 2000). Deze organisatie van de Tieltse
sportraad kan uiteindelijk op onvoldoende
inschrijvingen rekenen en om die reden wordt
deze namiddagactiviteit afgelast. Turnkring
Atlas vaardigt een zeskoppige ploeg af voor
deelname aan de “Tieltse zeskamp” (30
juni 2000). Naast de Atlassers verschijnt er
om 19u. ook een delegatie van de Tieltse
judoclub, Tievolley, de tafeltennisclub, het
conditiecentrum Orlando, de karatéclub
en een Poolse ploeg uit onze zusterstad
Szamotuly op de afspraak. De strijd wordt
gestreden op het Rameplein, onder leiding
van coach Margot Baekelandt verdedigen
Bjoke Baudonck, Letje Blondia, Ben De
Bruyne, Bart Deruddere, Nele Van Ryckeghem
en Karin Verhamme de Atlaskleuren. In de
spelen “waterfietsen”, “vier op een rij”,
“eieren vangen”, “run for your life”, “Titanichindernis”,
“hindernissenparcours”
en
het rode draadspel “autootje vol” gaan de
Atlassers tot het uiterste en die inspanningen
leveren niet minder dan de eerste plaats op in
die vriendschappelijke ontmoeting.
Tijdens
de
lange
zomervakantie
worden er vanaf 28 juni 2000 opnieuw
onderhoudstrainingen gegeven voor de leden
van de afdelingen junioren (juffers en knapen)
en senioren (turnsters en turners). In de loop
van de maanden juli en augustus gebeurt
dit steeds op woensdagavond van 19u. tot
20u30 in de turnzaal van het Textielhuis.
Per trainingssessie maken gemiddeld 20
gymnasten gebruik van deze gelegenheid om
de techniek en de lenigheid op peil te houden.
In de loop van de maanden juli en augustus

is de turnzaal ook ettelijke keren het
verzamelpunt van Atlassers-stoetenlopers
voor het inoefenen van hun act. Tijdens de
eerste oefenbeurt voor het optreden in
de “Kaasstoet” sijpelt er opnieuw uiterst
rampzalig nieuws door in de rangen van
turnkring Atlas: voormalig secretaris en
huidig voorzitter Hugo Martens is buiten
strijd wegens kanker, een levensbedreigende
ziekte, zijn kans op genezing gaat van klein
tot onbestaand. Al dat onheil, Atlas gaat nog
maar eens door een uiterst donkere periode,
zoveel is zeker.
Voor de “Praalstoet van de Vlaamse
Schilderkunst” haalt turnkring Atlas nog maar
eens alles uit de kast (Koksijde, 6 augustus
2000). Met de door de organisatoren ter
beschikking gestelde bus wordt na Tielt ook
nog een halte in Brugge aangedaan waar een
andere groep figuranten wordt opgehaald.
In Koksijde is Letje Blondia circusdirecteur
van dienst, middels een megafoon stelt ze
het circusprogramma voor aan het langs
de straatkant opgesteld publiek. Marleen
Heytens en Glenn Dooms jongleren met ballen,
even later diept Glenn uit z’n materiaalzak
een diabolo op en ook daarmee brengt hij de
toeschouwers in vervoering. In hun nabijheid is
tonnenloopster Steffi Dooms actief, ondanks
haar frele lichaam slaagt ze er in de omvangrijke
ton in beweging te houden. Clown (en
circusknecht) Eddy De Meulenaere trekt met
brede gebaren en een waaier grimassen de
aandacht van het publiek naar zich toe en leidt
die vervolgens af naar zijn behendige artiesten
Glenn, Steffi en Marleen. Het clownpaar
Christa Verhaeghe en Dirk Vanderbeken
beweegt zich eveneens in de circusact, Christa
is vergezeld van haar levensgrote voddenpop,
Dirk schudt de handen van de verbaasd
toekijkende toeschouwers. Filip Houttekier
geeft gestalte aan een sultan, hij wordt
geflankerd door twee Oosterse schonen, een
rol die moeiteloos wordt vertolkt door Katrien
De Vrieze en Siska Soenens. Spierenbundel
Dirk Soenens is eveneens van de partij in
Koksijde, met de nodige dramatiek steekt hij
de zware (?) halters in de lucht, daarna zet
de kleine Kelly Lanckriet (alias Baby Strong)
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05.08.2001 Koksijde, Stoet v.d. Vlaamse Schilderkunst:
tonnenloopster Steffi Dooms omringd door de acrobaten
(v.l.n.r.) Sien & Sofie De Brouwere, Annelies Gelaude, Mieke
Latruwe, Sarah Vandekerckhove, Maaike Devos, Lindy
Houttekier, Lieselot Gelaude en Stefanie Desmet.

06.08.2000 Koksijde. Het Atlas-acrobatenteam.

06.08.2000 Koksijde, Stoet v.d. Vlaamse schilderkunst.
Tonnenloopster Steffi Dooms (l), Kelly Lanckriet en Dirk Soenen
zijn klaar voor hun act.

06.08.2000 Koksijde. Diabolo-virtuoos Glenn Dooms en
tonnenloopster Steffi Dooms, zij ‘rolt’ al over het parcours.
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06.08.2000 Koksijde. Lindy Houttekier en Sarah
Vandekerckhove oefenen nog even met hun respectievelijke
dragers Marc Degroot en Gilbert Geerolf.

krachtpatser Dirk echter steeds opnieuw voor
schut door met de halters aan de haal te gaan.
Kelly wordt achternagezet door een uitzinnige
Dirk Soenens, gelukkig kan Kelly terecht in de
kinderwagen van haar gelegenheidsmoeder
en clown Rita Warnez. Pierrot Gilbert Debie
duwt het muziekwagentje langsheen de
vele acts en stuurt de circusmuziek met de
nodige decibels de lucht is. Clown Sofie Debie
apprecieert het hele gebeuren en wandelt
mee temidden de resem circusnummers.
Het Atlas-straatcircus presenteert tevens
een hele rist acrobaten. Bjoke Baudoncq,
Sien Debrouwere, Sofie Debrouwere, Tineke
Desmet, Eva Heyde, Lindy Houttekier, Mieke
Latruwe, Julie Libeert, Sarah Vandekerckhove,
Sascha Van Den Branden, Shana Van Den
Branden, Lise Voet, Evelien Warnez en de
dragers Gilbert Geerolf en Marc Degroot zijn
onafgebroken in de weer. Hun menselijke
pyramides en evenwichtsstanden worden
steevast op applaus onthaald, ook diverse
waagstanden en reeksen raddraaien worden
gedemonstreerd. Figurant Luc Penninck
is eveneens van de partij doch hij dient
werkloos toe te zien hoe zijn collega-artiesten
het er vanaf brengen. Zijn gorillakledij met
toebehoren om de act gorilla met man in kooi
te brengen werd immers niet tijdig afgeleverd
door Circus Malter.
In de “Kaasstoet” van Passendale gooien

06.08.2000 Koksijde. Clowns Eddy Demeulenaere en Dirk
Vanderbeken met Kelly Lanckriet, alias ‘Baby Strong’.

vijftien broeders van de Orde van Père
Joseph alle remmen los (20 augustus 2000).
De betrokken Atlassers lieten niets aan het
toeval over, tijdens de zomervakantie werd
in de turnzaal van het Textielhuis duchtig
geoefend om de op de melodie van het
“Ploplied” uit te voeren dans helemaal onder
de knie te krijgen. Pater Filip (Houtekier)
steekt in Passendale zowaar het vuur aan
de lont als hij de muziek met vele decibels
door z’n muziekkasten jaagt. Eerst krijgt het
publiek nog een portie liturgische muziek te
verorberen, de kaaspaters stappen dan nog

06.08.2000 Koksijde. De artiesten van Circus Atlas.
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ingetogen over het tarmac. Als even later blijkt
dat de Passendalekaas andermaal is gelukt en
de broeders zichzelf (!) tot beste kaasmakers
ter wereld uitroepen, gaat het er prompt heel
wat vrolijker aan toe. Qua muziekgenre gooit
pater Filip het plots over een totaal andere
boeg en stuurt het opbeurend ploplied door
de geluidssprekers, voor de overige veertien
paters het sein om uit te pakken met hun
goed ingestudeerde dansact. Ongeloof en
hilariteit troef bij het publiek op het ogenblik
dat de paters hun dansnummer aanvatten,
de bruine paters schuiven als één blok over
de Passendaalse straten bij het brengen van
hun schertsvertoning. Verbijstering alom
als de leden van het vrome gezelschap met
sensuele heupliften tegen elkaar opbotsen, de
toeschouwers gaan helemaal uit de bol op het
moment dat diezelfde paters in één beweging
de paterrok zonder blikken of blozen tot hoog
boven de knie tillen en aldus hun wel erg
frivole jarretelles ten aanschouw brengen. De
broeders Peter Baekelandt, Lucien Baekelandt,
René Baertsoen, Gilbert Debie, Bart Dooms,
Gilbert Geerolf, Filip Houttekier, Marc Degroot,
Eddy De Meulenaere, Luc Penninck, Dirk
Soenens, Gilbert Vanhove, Dirk Vanderbeke,
Godfried Verhamme en Patrick Vermeulen
brengen tot groot jolijt van het publiek keerna-keer hun succesnummer in de Passendaalse
straten, steeds opnieuw oogsten de Tieltse
kaaspaters een overdonderend applaus.
De bestuurskern kan eveneens worden
uitgebreid met enkele nieuwe gezichten.
Greta Van Keirsbulck, Atlaslid sinds 1970 (oudturnster en huidig trainer van de afdeling gymfit) en Oele Demeulemeester (voormalig turner
en trainer binnen de afdeling benjamins),
treden toe tot het Atlasbestuur (22 augustus
2000).
Het is 9 september 2000, het 45ste
turnseizoen staat in de startblokken voor
de afdelingen kleuters, miniemen, junioren
en senioren. De afdelingen dames-gymfit en jazz-dance gingen reeds eerder aan
de slag, respectievelijk op 28 augustus en
5 september 2000. Dankzij de gevoerde
promotiecampagne (in diverse Tieltse wijken
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postten bestuursleden Atlasfolders en de
Weekbode berichtte omtrent de start van het
turnseizoen) kunnen ettelijke nieuwe leden
worden aangetrokken. Er is nog meer positief
nieuws: Nancy Vanluchene zal voortaan haar
jarenlange ervaring als turnster beschikbaar
stellen van turnkring Atlas, zij treedt toe tot
het trainerskorps. Ook Nele Vergote, tot
omstreeks haar twaalfde jaar actief binnen
Atlas en inmiddels houder van het diploma
regent lichamelijke opvoeding, vervoegt de
trainersrangen. Karlien Verhamme heeft als
turnster binnen turnkring Atlas eveneens heel
wat gymnastiekbagage bij elkaar gesprokkeld
en ook zij zal voortaan mee instaan voor
het turnonderricht. Idem wat betreft Lindy
Houttekier (een juniore-turnster), zij zal
als assistent-trainer optreden binnen de
afdeling benjamins. Anderzijds verlaten
Samira Chabchoub, Annelies Delbeke en Silvie
Verhamme om uiteenlopende reden het Atlastrainerskorps. Sinds het sportseizoen 19931994 beschikken de Atlastrainers over een
onkosten-vergoeding, momenteel bedraagt
deze 40 frank per lesuur. Binnen het bestuur
rijst de vraag of dit gering bedrag kan worden
opgetrokken.
Op vraag van stoetenbouwer Etienne
Mommerency is Atlas van de partij in de
“Geitenstoet” te Wilrijk (17 september 2000).
De bus brengt het gezelschap van 32 Atlassers
vlot ter plaatse, in de school Valkenveld
wordt de stadskledij gewisseld met de
figurantenoutfit, de circusact staat immers op
het programma. De jongleurs (Glenn Dooms en
Marleen Heytens), de tonnenloopster (Steffi
Dooms), de circusknecht (Tim Vande Walle), de
barredragers (Filip Hauttekier en Luc Penninck),
de barreturnster (Sien Debrouwere), de
acrobaten (Sofie Debrouwere, Marc Degroot,
Gilbert Geerolf, Eva Heyde, Lindy Houttekier,
Mieke Latruwe, Julie Libeert, Virginie Libeert,
Annelies Vanderbeke, Lise Voet en Evelien
Warnez), de koorddansers (Maaike Devos
en Letje Blondia), de koordleggers (Ben De
Bruyne en Jan Vande Walle), de clowns (Gilbert
Debie, Sofie Debie, Jonas De Bruyne, Monique
Vermandere en Rita Warnez), de gewichtheffer
(Dirk Soenens), baby Strong (Kelly Lanckriet),

de Oosterse vrouwen (Margot Baekelandt
en Carine Bouvry) en, last but not least, de
circusdirecteur (Oele Demeulemeester),
geven in de straten van Wilrijk het beste van
zichzelf en dit tot algemene tevredenheid van
het publiek.
Na ruim drie maanden strijd moet voorzitter
Hugo Martens het onderspit delven: hij
overlijdt op zondag 8 oktober 2000. Met Hugo
verliest turnkring Atlas, na algemeen leider
Arsène Baekelandt, opnieuw één van zijn nog
actieve pioniers, Hugo Martens sloot zich
immers als 14-jarige knaap bij turnkring Atlas
aan in 1956. Behoudens een periode van 15 jaar,
tijdens dewelke hij wegens beroepsredenen in
Duitsland verbleef, stelde Hugo Martens zich
gedurende al die tijd ten dienste van turnkring
Atlas. Hugo was Atlaslid van het eerste uur,
eerst als gymnast (voorturner), vervolgens
lesgever, secretaris en zeer recent als
voorzitter. Sinds 1977 bekommerde secretaris
Hugo Martens zich over de dagdagelijkse
administratieve beslommeringen, in die
functie was hij zeer veeleisend voor zichzelf
en streefde er naar steeds maar beter te doen.
Als uiterst stipte secretaris, het jaar rond, werd
Hugo met het uitstekend verzorgen van de
Atlasadministratie als het ware een toonbeeld
van perfectie. Met zijn sterke, onkreukbare
persoonlijkheid bleef hij ook tijdens de
maanden die zijn overlijden voorafgingen Atlas
bijstaan in diverse dossiers. Hugo Martens
was de sterke man achter de schermen van
turnkring Atlas, met de onvoorwaardelijke
ijver die hij aan de dag legde was hij één van
die robuuste pijlers waarop Atlas steeds
kon steunen. Mede door zijn jarenlange
inzet groeide turnkring Atlas uit tot een
gerespecteerde en bloeiende vereniging. Op
zaterdag 14 oktober 2000 wordt tijdens de
begrafenisplechtigheid in de St. Pieterskerk
massaal afscheid genomen van Hugo Martens.
Met het verlies van algemeen leider Arsène
Baekelandt en voorzitter Hugo Martens
bevindt turnkring Atlas zich in de hoek waar
de klappen vallen, Atlas incasseert die zware
opdoffers, ligt in de touwen maar uitgeteld is
de Tieltse gymnastiekvereniging niet. Wel is

Hugo Martens, voorzitter, hij overlijdt op 3 oktober 2000.
Atlaspionier en zowat met de club vergroeid gezien zijn lange
staat van dienst.

duidelijk dat er zowel op het vlak van trainers
als bestuursleden nood is aan versterking. Een
turnvereniging van het kaliber van turnkring
Atlas kan het zich niet veroorloven over geen
algemene leider te beschikken. Ook na het
overlijden van Arsène Baekelandt verzeilt
Atlas gelukkig niet in een dergelijke toestand,
want in de feiten nam Margot Baekelandt
het algemeen trainerschap reeds van haar
vader over sinds februari 1999, het ogenblik
waarop Arsène wegens gezondheidsredenen
zijn intensieve opdracht niet meer kon
waarnemen.
De gymnastiekfederaties V.T.L. en A.S.G.
slaan de handen in elkaar voor de organisatie
van het “Vormingsweekend” (21 & 22 oktober
2000). Het opleidings-, bijscholings- en
vervolmakingsweekend heeft opnieuw plaats
in de accommodatie van de V.U.B. te Brussel.
Keuze te over, er staan niet minder dan 58
sessies op het programma. Katja Vande
Velde en Anja Vermeersch volgen de sessies
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“kleutergym”, Letje Blondia, Petra Vande
Velde, Nele Vergote en Karlien Verhamme
geven de voorkeur aan “hip-hop”, “ropeskipping” e.a. Caroline Baekelandt kiest voor
de sessies “artistieke gymnastiek” en meer
specifiek voor het programma pupillenmeisjes waarin zowel de sprong- als de
brugoefeningen worden uitgediept. Letje
Blondia, Sien Debrouwere, Sofie Debrouwere
en Annelies Vanderbeke tekenen eveneens
present (22 oktober), samen met hun
trainster Margot Baekelandt staan ze in voor
de demonstratie van een kwaliteitsvolle les.
De les bestaat hoofdzakelijk uit synchroon
toestelturnen op muziek, naast de balk komen
ook rek en ongelijke brug bij de Atlassers aan
bod.
In de periode 27 oktober tot 1 november
2000 heeft het vijfde Atlasturnkamp plaats.
Voor eerste keer wordt uitgeweken naar
Buizingen waar in een met alle turntoestellen
uitgeruste gymzaal naar hartelust kan worden
geturnd. De deelnemers betalen 6000 frank,
in die prijs zitten zowel de vervoerskosten
(trein), logies en maaltijden in het turncentrum
en een bezoek aan het plaatselijk zwembad
begrepen. Het gebruik van de gymzaal valt
volledig ten laste van de clubkas. Naast damesen herenbarren, zijn er meerdere rekstokken
en balken voorhanden, een tumblingbaan,
een ingebouwde trampoline en een heuse
valkuil behoren ook tot de uitrusting van
het complex Start 65. Bjoke Baudoncq, Letje
Blondia, Sien Debrouwere, Sofie Debrouwere,
Ben De Bruyne, Jolien Demeyer, Tineke
Desmet, Maaike Devos, Steffi Dooms, Lieselot
Gelaude, Heleen Goeminne, Eva Heyde, Kelly
Houttekier, Marjoke Lanckriet, Mieke Latruwe,
Elisah Moncarey, Sarah Vandekerckhove,
Annelies Vanderbeke, Jan Vande Walle, Tim
Vande Walle, Lotte Vansteenkiste en Evelien
Warnez zijn de deelnemers aan dit 5-daags
gymnastiekgebeuren. Dankzij de aanwezige
saltogordels draaien velen de dubbele salto.
In Buizingen zijn Caroline Baekelandt, Margot
Baekelandt, Oele Demeulemeester en Nele
Vergote de trainers van dienst.
Trainster Nele Vergote bewoog hemel
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en aarde en op 29 november 2000 lukt het
haar: Sinterklaas en drie van zijn zwarte
Pieten bezoeken de afdelingen juffers en
turnsters in de turnzaal van het Textielhuis.
Die woensdagnamiddag niets dan verbaasde
gezichten bij de aanwezige leiding en
gymnasten, Sinterklaas blijkt heel goed de
activiteiten van het voorbije turnkamp te
hebben gadegeslagen, op een lange brief
noteerde hij wat hij liefst anders had zien
gebeuren in Buizingen. Over elke deelnemer
aan dit turnkamp weet de Sint wel iets
te vertellen, de zwarte Pieten luisteren
aandachtig mee, klaar om de “stouterikken”
in de meegebrachte zakken te steken.
Bestuurslid
Greta
Van
Keirsbulck
organiseert een bezoek van Sinterklaas aan
de jonge gymnasten (kleuters en benjamins)
in de stedelijke sporthal (2 december 2000).
Het is bijna 11 uur, Nele Vergote en Oele
Demeulemeester brengen hun groep de
beginselen bij van de sprong, Petra Vande
Velde begeleidt haar gymnasten bij hun (soms
aarzelende) stappen op de balk, Caroline
Baekelandt volgt met arendsogen haar groep
meisjes bij het turnen aan het rek, Margot
Baekelandt en Nancy Vanluchene leiden hun
groep bij het lange-mat-turnen. Achteraanrechts in de sporthal gaat het er een pak
vrolijker aan toe. De afd. kleuters laat zich de
laatste hits van “kabouter Plop” welgevallen,
samen met hun leiders Katja Vande Velde
en Anja Vermeersch stappen de kleuters
enthousiast in het rond. ’t Lijkt warempel
alsof de kleuterafdeling de feestelijkheden
voor het nieuwe jaar 2001 reeds heeft ingezet.
Om 11u. weerklinkt belgerinkel aan één van
de toegangsdeuren van de gymzaal. Enkele
gymnasten kijken op, bij de groep van Anja
en Katja fuiven ze lustig verder. Luttelijke
seconden nadien klinkt er opnieuw belgerinkel,
de toegangsdeur van de sporthal gaat open,
Sinterklaas treedt binnen. De benjamins
kijken verwonderd op, de kleuters ontwaken
uit hun feestroes en dan is het hek helemaal
van de dam. De kindervriend heeft z’n zwarte
Piet meegebracht en die kwam niet met lege
handen naar de Atlassers: iedereen ontvangt
een zakje met lekkernijen. Vervolgens wordt

er met de Sint geposeerd voor de fotograaf.
De goede man knoopt met de jongste leden
nog een gesprekje aan, zwarte Piet klautert
inmiddels langs het klimrek en ook aan de
sprong demonstreert hij z’n kunnen. Na ruim
een half uur neemt Sinterklaas afscheid van
de Atlassers. Nog ietwat onder de indruk van
het onverwacht bezoek gaan de benjamins er
opnieuw met volle overgave tegenaan. Bij de
kleuters, met de ogen glinsterend van geluk, is
het feest alweer ingezet.

dat Marleen sinds ruim 27 jaar deel uitmaakt
van de kring (eerst als gymnaste, nadien als
gediplomeerde lesgeefster binnen diverse
afdelingen en sinds ruim 3 jaar als lid van de
bestuursploeg) is uiteraard een meerwaarde.
Meteen blijkt dat de nieuwbakken voorzitter
verder zal werken in de geest van de overleden
boegbeelden Arsène Baekelandt en Hugo
Martens en zo slaat Atlas na dit zeer bewogen
jaar toch de juiste richting in.

Wereldsterren van de artistieke gymnastiek
maken hun opwachting in het “Antwerp
Olympic Gymgala” (15 december 2000). Een
volle buslading Atlassers woont dit gala bij in
het Antwerps Sportpaleis.
Medewerkster Rita Warnez en de
bestuursleden Gerda Desmet en Greta Van
Keirsbulck trekken naar Willebroek voor het
volgen van de jurycursus “mini-trampoline”
(17 december 2000). Zowel in de voor- als de
namiddag krijgen de drie Atlassers een berg
theoretische kennis te verorberen. Het drietal
krijgt eveneens een serie te jureren oefeningen
geserveerd en als ‘toetje’ dient in Willebroek
een examen worden afgelegd. Ruim drie
weken nadien ontvangen Gerda, Rita en Greta
vanuit de A.S.G.-federatie het bericht dat ze
slaagden in de betrokken proeven en voortaan
als gebrevetteerd jurylid aan de slag kunnen.
Na het overlijden van Hugo Martens heeft
Turnkring Atlas Tielt als vereniging zonder
winstoogmerk dringend nood aan een nieuwe
voorzitter. Binnen het bestuur loopt niemand
warm om deze functie op te nemen. Na enkele
maanden aandringen en op uitdrukkelijke
vraag van enkele medebestuursleden
beslist Marleen Heytens -bestuurslid sinds
september 1997- het voorzitterschap waar
te nemen. Marleen helpt Atlas aldus uit een
moeilijke situatie: de V.Z.W. dient immers
over een voorzitter te beschikken. In de feiten
heeft Turnkring Atlas heeft nu opnieuw een
voorzitter, in de Algemene Vergadering van
9 januari 2001 zal deze beslissing worden
bekrachtigd en vervolgens overgemaakt aan
het Belgisch Staatsblad voor publicatie. Het feit
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DEEL XVIII: 2001 - 2002
De bestuursploeg wordt uitgebreid met
Rita Warnez (Atlaslid sinds 1984, momenteel
nog actief in de afd. Dames-Gym-Fit en op
vrijwillige basis sinds jaren producent van
Atlas-turnmaillots). Sinds jaren reikt Rita een
helpende hand bij zowat alle Atlasactiviteiten,
ze is bijgevolg reeds erg goed vertrouwd met
het reilen en zeilen van de werking binnen
Atlas. Ook Pittemnaar Filip Houttekier treedt
toe tot het Atlasbestuur. Op 9 januari 2001
nemen beiden voor het eerst deel aan een
bestuursvergadering, vanaf dan helpen ze de
turnkring in goede banen te leiden.
De nieuwjaarsreceptie van turnkring
Atlas wordt gehouden in de turnzaal
van het Textielhuis (14 januari 2001). Die
zondagvoormiddag worden er uiteraard
hapjes en drankjes geserveerd, temidden
van de zowat veertig Atlasgetrouwen brengt
kersvers voorzitter Marleen Heytens haar
nieuwjaarsbrief. Naast leden van leiding en
bestuur werden ook de ereleden Angèle
Claerhout & Jeanine, Daniel De Vriendt,
Annie Sander, Eric Segers en Marcel Linclau
uitgenodigd. Na afloop van dit samenzijn laten
leden van leiding en bestuur zich een etentje
welgevallen in restaurant Berkenhof te Pittem.
De Europahal loopt vol voor de jaarlijkse
“kampioenhulde” annex verkiezing van de
“sport(l)ieveling” (19 januari 2001). Atlas is
opnieuw flink vertegenwoordigd, tijdens het
afgelopen jaar werden immers niet-weinig
kampioenentitels behaald. De federale
kampioenenploegen minitrampolinespringen
in groep van de miniemen (Steffi Dooms,
Fran Duthoit, Heleen Goeminne en Marjoke
Lanckriet), junioren C (Sien Debrouwere,
Sofie Debrouwere, Elisah Moncarey en
Annelies Vanderbeke) en senioren B (Bjoke
Baudoncq, Ben De Bruyne, Monika Degroot
en Nele Van Ryckeghem) zijn niet de enigen
die door Atlas werden geleverd. Ook in het
recreatief toestelturnen deed turnkring Atlas
het opperbest, met de behaalde nationale
titels brug met ongelijke leggers bij de
senioren (Maaike Devos, Eva Heyde, Sarah
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Vandekerckhove en Karlien Verhamme),
balk bij de junioren B (Sien Debrouwere,
Tineke Desmet, Elisah Moncarey en Janne
Nachtergaele) en brug met ongelijke leggers bij
de senioren A (Bjoke Baudoncq, Letje Blondia,
Petra Vande Velde en Nele Van Ryckeghem)
heeft Atlas nóg een resem laureaten die
voor deze huldiging in aanmerking komen.
Frans Coene, bestuurslid van de wielerclub
Batavia, wordt verkozen tot sport(l)ieveling.
Deze organisatie van de stedelijke sportraad
is uiteraard een feestelijke aangelegenheid,
toch wordt die avond ook een ingetogen
moment ingelast, een ogenblik om de
overleden Tieltenaren van het afgelopen jaar
te herdenken die veel betekend hebben voor
de sport, onder hen de Atlassers wijlen Arsène
Baekelandt en Hugo Martens.
Voor de laureatenviering van de “Operatie
Competentie
2000”
trekken
Caroline
Baekelandt, Margot Baekelandt en Letje
Blondia naar het cultureel centrum Het
Rix te Deurne (26 januari 2001). Secretaris
Marc Degroot was eveneens zinnens deze
plechtigheid bij te wonen, hij zit evenwel
op een trein die niet wil vertrekken, raakt
bijgevolg niet tijdig in Tielt en moet voor deze
huldiging verstek laten gaan. Het Het resultaat
van Operatie Competentie 2000 is gebaseerd
op de door turnverenigingen ingediende
rapporten die een kijk geven op de werking
van het bestuurskader in de loop van het jaar
2000. Ter plaatse leidt A.S.G.-voorzitter Gilbert
Vercammen de viering. Atlas ontvangt een
cheque ter waarde van 12.008 Bef. en eindigt
daarmee vooraan in de klassering. Ingevolge
de op 19 februari 2000 te Turnhout (Vlaamse
Kampioenschappen Toestelturnen) behaalde
overwinningen bij de junioren B, senioren A en
senioren B, wordt Atlas bij deze gelegenheid
ook nog eens in de bloemetjes gezet.
De organisatie van de “29ste kleutergymdag”
ligt in handen van turnkring “Stos Schoten”
(28 januari 2001). Katja Vande Velde en
Anja Vermeersch voelen echt wel wat voor
deelname aan deze zondagnamiddagactiviteit
en met Marie, Willem, Lisa, Jana, Lotar, Gerd,
Kevin, Melanie, Nancho en Elise trekken ze

naar Schoten. In de gemeentelijke sporthal
worden de Tieltse kleuters omgetoverd tot
heuse Atlaskabouters, met hun Plopmuts,
pyjama, zwaailint en geverfde wangen zien
ze er echt schattig uit. De Atlassers geven in
Schoten een eigen nummer ten beste, ook in
de gezamelijke finale-oefening geven ze het
beste van zichzelf. Deze activiteit groeit uit tot
een gezellig feest waar zowel de betrokken
kleuters, de meegereisde ouders en Anja en
Katja heel wat plezier aan beleven.
Voor de “provinciale kampioenschappen
Minitrampolinespringen” wordt er gekampt
in het Blosocentrum J. Saelens te Brugge
(28 januari 2001). Daar geven de Oost- en
Westvlaamse clubs, en deze van Vlaams
Brabant, elkaar afspraak. Naast minitramp
wordt er in de Westvlaamse hoofdplaats
eveneens “dubbele minitramp” en “Zweedse
tafel” gesprongen. In Brugge verschijnen
gymnasten van liefst veertien clubs op de
wedstrijdvloer. Atlas tekent present met zes
equipes en die nemen het op tegen 74 andere
ploegen. De benjamins C-ploeg met Emelien
Defour, Annelies Gelaude, Michelle Everaert
en Lotte Vansteenkiste eindigt zevende, hun
Atlascollega’s Steffi Dooms, Fran Duthoit,
Heleen Goeminne en Marjoke Lanckriet
vormen ook een ploeg en die tekent voor de
negende plaats. Bij de miniemen-scholieren
C haalt de Atlasploeg met Sien Debrouwere,
Sofie Debrouwere, Elisah Moncarey en
Annelies Vanderbeken de vierde plaats binnen,
een andere ploeg met Jolien Demeyer, Tineke
Desmet, Lieselot Gelaude, Julie Libeert en
Virginie Libeert eindigt twaalfde in dezelfde
categorie. Maaike Devos, Kelly Houttekier,
Sarah Vandekerckhove, Evelien Warnez en
Ben De Bruyne laten een elfde plaats bij de
junioren-senioren C noteren. Voor de strijd
bij de junioren-senioren B levert de mooie
prestatie van de Atlasploeg met Bjoke
Baudoncq, Monika Degroot, Ann De Vriendt,
Petra Vande Velde, Nele Van Ryckeghem en
Barbara Verbeke een welverdiende vijfde
plaats op.
De sporthal Bourgoyen in MariakerkeGent is het decor voor de “provinciale

28.01.2001 Brugge. Prov. Kampioenschap Minitramp. Vooraan
de deelnemers Lieselot Gelaude, Tineke Desmet, Sien
Debrouwere en Jolien Demeyer, achteraan Julie Libeert, Sofie
Debrouwere, Elisah Moncarey, Annelies Vanderbeke en Virginie
Libeert (miniemen-scholieren C).

28.01.2001 Brugge. Prov. Kampioenschap minitramp. Trainster
Caroline Baekelandt met Heleen Goeminne, Fran Duthoit,
Marjoke Lanckriet en Michelle Everaert. Achteraan Steffi
Dooms, Annelies Gelaude, Lotte Vansteenkiste en Emelien
Dufour.

28.01.2001 Brugge. Achteraan de junioren-senioren Ben De
Bruyne, Ann De Vriendt, Monika Degroot, Barbara Verbeke,
Bjoke Baudonck, Sarah Vandekerckhove en vooraan Evelien
Warnez, Nele Van Rijckegem, Karlien Verhamme, Petra Vande
Velde en Kelly Houttekier, allen kampen ze in het provinciaal
kamioenschap M.T.
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kampioenschappen Tumbling en Lange
Mat-turnen” (11 februari 2001). Niet minder
dan veertien clubs (Silok Deurne, Sterk en
lenig Drongen, WO-Gym Wommelgem, VTS
Willebroek, Vrank en Vrij Hoevenen, Winsol
Gym Izegem, STOS Schoten, De Toekomst
Mechelen, Jong Edegem, Volharding Berchem,
Atlas Tielt, Vrijheid door Broederschap Gent,
Iloka Kapellen en Klimop RT Merksem)
tekenen present, met z’n allen gooien ze 72
ploegen in de strijd! Turnkring Atlas vaardigt
zes ploegen af. De ploeg benjamins C met
Floor Bogaert, Lien Braeckevelt, Michelle
Everaert en Heleen Raes eindigt zestiende,
de benjamins B met Emelien Defour, Steffi
Dooms, Heleen Goeminne, Marjoke Lanckriet
en Fran Duthoit slagen er in zich de zesde plaats
toe te eigenen. Bij de miniemen-scholieren
C leveren 2 Atlasploegen strijd. Deze met
Lieselot Gelaude, Julie Libeert, Virginie Libeert
en Elisah Moncarey laat een negende plaats
optekenen, de equipe met Sien Debrouwere,
Sofie Debrouwere, Tineke Desmet en Annelies
Vanderbeke doet het met de derde plaats in de
rangschikking nog beter. Ook bij de juniorensenioren C valt Atlas in de prijzen, de ploeg
met Aneky Degrijse, Monika Degroot, Maaike
Devos, Sarah Vandekerckhove en Evelien
Warnez mag met de behaalde tweede plaats
eveneens op het podium en brengt het zilver
mee naar Tielt. Bij de junioren-senioren B moet
Tatjana Bonne wegens een kniekwetsuur in
extremis forfait geven voor deze wedstrijd,
met Bjoke Baudoncq, Petra Vande Velde en
Nele Van Ryckeghem treedt Atlas hier aan met
een onvolledige ploeg die uiteindelijk toch
beslag weet te leggen op een mooie zesde
plaats.
Niet minder dan 94 ploegen melden zich
aan voor deelname aan het “Kampioenschap
Toestelturnen” te Tielt (18 februari 2001),
een organisatie die berust op de schouders
van turnkring Atlas. Daags voordien is het
voor turnkring Atlas reeds alle hens aan dek,
onder aanvoering van materiaalmeester
Gilbert Debie wordt dan een hele vracht
turntoestellen overgebracht van de turnzaal
van het Textielhuis naar de stedelijke sporthal.
Ook voor de Atlastrainers stijgt de spanning
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11.02.2001 Gent. Prov. Kampioenschap Lange Mat. Vooraan
Aneky Degryse en Evelien Warnez, achteraan Maaike Devos,
Sarah Vandekerckhove en Monika Degroot (junioren-senioren
C).

11.02.2001 Gent. Prov. Kampioenschap Lange Mat. Floor
Bogaert, Michelle Everaert, Heleen Raes en Lien Braeckevelt
zijn ook van de partij (benjamins C).

11.02.2001 Gent. Provinciaal kampioenschap Lange-matturnen. Met achteraan Evelien Warnez en Monika Degroot,
vooraan Aneky Degryse, Sarah Vandekerkhove, en Maaike
Devos.

ten top, de voorbije maanden lag de klemtoon
van de oefenstonden immers op het synchroon
toestelturnen, nogal wiedes dat elkeen van
hen nu voor eigen publiek extra goed voor de
dag wenst te komen. De tegenstand komt van
gymclubs uit Merksem, Essen, Wondelgem,
Hoevenen, Schoten, Willebroek, Gent, Deurne,
Berchem, Wijnegem, Kapellen, Borgerhout en

18.02.2001 Sporthal Tielt, toestelturnen. Rekoefening voor de
benjamins.
18.02.2001 Sporthal Tielt, toestelturnen. Ongelijke barre voor
de miniemen-scholieren.

18.02.2001 Sporthal Tielt, toestelturnen. Rekoefening voor de
benjamins. De trainster Nele Vergote (l) en Petra Vande Velde
kijken toe.
18.02.2001 Sporthal Tielt, toestelturnen. De junioren-senioren
(hier met de zussen Kelly en Lindy Houttekier).

18.02.2001 Sporthal Tielt, toestelturnen. Ongelijke barre voor
de miniemen-scholieren.

18.02.2001 Sporthal Tielt, toestelturnen. Ongelijke barre voor
de miniemen-scholieren.

18.02.2001 Sporthal Tielt, toestelturnen. De junioren-senioren
(hier met Petra Vande Velde en Barbara Verbeke).

18.02.2001 Sporthal Tielt, toestelturnen. De junioren-senioren
(hier met Sarah Vandekerckhove en Evelien Warnez).
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Antwerpen Luchtbal, het wordt voor Atlas
geen makkelijke opdracht, zoveel is zeker.
Onze kampers benjamins A bijten om 13u. de
spits af van het wedstrijdgebeuren. Ploeg 1 met
Steffi Dooms, Fran Duthoit, Heleen Goeminne
en Marjoke Lanckriet slaan de raadgevingen
van hun trainer niet in de wind, met o.a. een
aardig uitgevoerde kniekip, molendraai,
buikdraai en ondersprong pakt dit viertal uit
met een hoog gequoteerde oefening. Niet
lang daarna komt de tweede ploeg met Floor
Bogaert, Emelien Defour, Annelies Gelaude,
Dédé Vandekerckhove, Emelien in actie. De
moeilijkheidsgraad ligt een tikkeltje lager dan
bij hun collega-benjamins van ploeg 1. Dit viertal
levert evenwel ook uiterst synchroon werk af
en kunnen eveneens bij de betere uitvoerders
gerekend worden. Bij de benjamins B brengt
Atlas één ploeg in stelling, deze met Lien
Braeckevelt, Michelle Everaert, Heleen Raes
en Lotte Vansteenkiste. Op de tonen van
“Alegria” zetten ze een zeer mooie prestatie
neer, in de zaal wordt dit 4-tal getipt voor
een podiumplaats. Atlas is bij de benjamins
C vertegenwoordigt door niet minder dan
vier ploegen! Elien Boone, Sara Dinneweth,
Angelique Verheecke en Lisa Windels strijden
net als alle andere benjamins aan het toestel
rek. Hun opsprong tot steun, linkse en rechtse
zijwaartse streksteun, halve draai om de
lengte-as tot steun en de voorwaartse draai
tot stand brengen ze uitstekend. De tweede
ploeg benjamins C wordt bevolkt door
Liesbeth Goeminne, Jasminka Poppe, Joyce
Truyaert en Eva Vanthournout. Zij starten
hun optreden met een rugwaartse opdraai.
Met enkele zijwaartse streksteunen, draaien
om de as met bijtrek van het tweede been en
achterwaartse kniedraai naar af vervolledigen
ze hun oefening. Ook deze synchroon
geturnde oefening valt goed in de smaak van
het publiek. Met Irmlind Deman, Stefanie
Neirinck, An-Sophie Vandenberghe en Joke
Verhulst verschijnt de derde ploeg voor de
jury. Veel van de door dit viertal gebrachte
turndelen werden reeds gebracht door andere
benjamins. Na het strekken-voorwaarts van
zowel het linker- als het rechterbeen volgt
de opsprong tot steun, vervolgens de zwaai
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18.02.2001 Sporthal Tielt, toestelturnen. De junioren-senioren
(hier met Maaike Devos en Nele Vergote).

18.02.2001 Sporthal Tielt, toestelturnen. De junioren-senioren
(hier met Katia Vande Velde en Nancy Vanluchene).

18.02.2001 Sporthal Tielt, toestelturnen. De ploeg met Fran
Duthoit, Steffi Dooms, Heleen Goeminne en Marjoke Lanckriet
is primus (rek – Ben,jamins A).

van één been over de rekstok, de bijtrek van
het andere been en een halve draai om de
lengte-as. Afspringen doen Irmlind, Stefanie,
An-Sophie en Joke met 1/4de draai. De vierde
ploeg met Sven Depondt, Kelly Lanckriet,
Emo Vandekerckhove en Jolien Van Gansbeke
brengen dezelfde oefening als deze die ploeg
drie afleverde. Aan de jury om de prestaties
van de Atlasbenjamins en deze van andere
clubs te beoordelen.
De leeftijdscategorie miniemen-scholieren
kan eveneens op een grote Atlasdelegatie
rekenen, zowel in de moeilijkheidsgraden A,
B en C heeft Atlas een afvaardiging om de
strijd voor de medailles aan te gaan op het
toestel ongelijke barre. In de A-categorie
kamp Atlas met 2 ploegen. In de oefenzaal
waren Sien Debrouwere, Sofie Debrouwere,
Tineke Desmet en Annelies Vanderbeken
reeds sterk op dreef, rest de vraag of ze dat
niveau ook vandaag kunnen aanhouden. Met
de prachtig uitgevoerde kaatsopdraaien, hun
stijlvol gebrachte zweef- en stille kippen, de
kniedraai met 1/4de draai naar af en bovenal
een onovertroffen synchronisatie, leveren
Sien, Sofie, Tineke en Annelies al meteen een
duidelijk antwoord. Ook de tweede Atlasploeg
in deze categorie doet de tegenstand sidderen.
Annelies Dedobbelaere, Julie Libeert, Virginie
Libeert en Elisah Moncarey turnen echt wel op
hun beste peil, de achterwaartse buikdraai, de
knie- en stille kip, het molentje, de buikdraai
op de hoogste legger, de kreitsbewegingen
boven de onderste legger, de onderdelen van
hun oefening zijn heerlijk om naar te kijken.
Spijtig dat Annelies zich tijdens deze oefening
flink bezeerde aan het bovenbeen. In de
B-categorie bij de miniemen-scholieren heeft
turnkring Atlas ook een vertegenwoordiging.
De ploeg met Joyce Bogaert, Jolien Defour,
Jolien Demeyer en Lieselot Gelaude brengt
met de opdraai tot steun, kniekip met
verpakken van de handen, molendraai,
amazonezit en waagstand eveneens een
fraaie oefening, ook qua synchronisatie doen
ze het erg goed. En nog bij de miniemenscholieren B levert een 10-tal minuten later
de ploeg met Emma Dooms, Lien Duthout,
Ragna Hellebuyck, Maithé Roberti en Sarina

18.02.2001 Sporthal Tielt, toestelturnen. Schepen van sport
Vanniewenhuyse Luc feliciteert de gym-fitters Rita Warnez,
Marleen Vandewalle, Nathalie Martens en Greta Van Keirsbulck
met de behaalde overwinning.

18.02.2001 Sporthal Tielt, toestelturnen. Nog tevreden
gezichten na afloop van de proclamatie.

Sagaert een zowat identieke oefening af als
hun vriendinnen van de andere ploeg. Ook zij
brengen met hun puike optreden het publiek
in vervoering, méér, met de prestaties van de
jonge gymnastes Emma, Lien, Maithé, Ragna
en Sarina kan turnkring Atlas de toekomst met
vertrouwen tegemoet zien. Bij de miniemenscholieren C krijgt de tegenstand met slechts
één Atlas ploeg af te rekenen, maar wat voor
één! Eva Degeyter, Joke Delaere, Stefanie De
Smet en Tineke Trio leveren hun synchrone
barre-oefening af op de tonen van de titelsong
van de film “Titanic” maar dit viertal gaat
geenszins kopje onder. Het tegendeel is
waar, hun turndelen met o.a. buikopdraai
tot steun, dijzit, de kreits-bewegingen, de
opdraai naar de bovenste legger, kniekip en
kniehang worden uiterst vlot gebracht. Dat
is ook nodig, Eva, Joke, Stefanie en Tineke
moeten immers optornen tegen een zevental
Antwerpse teams. Bij de junioren-senioren
C treedt Atlas aan met de viermansformatie
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Melanie De Doncker, Aneky Degryse, Katja
Vande Velde en Nancy Vanluchene. Als vijfde
man brachten deze turnsters Phil Collins mee
naar de sporthal en toen deze uitdrukkelijk
“Take a look at me now” door de klankkasten
joeg waren alle ogen op Aneky, Katja, Melanie
en Nancy gericht. Op het toestel balk brengen
ze met hun opsprong tot spreidzit, koprol
aangevuld met een reeks gymnastische
bewegingen een goed gestoffeerde oefening.
Spijtig dat Melanie van de balk rolde maar
desondanks kan deze ploeg in de C-reeks toch
al tot winnaar worden uitgeroepen wegens
geen tegenstanders! Maaike Devos, Sarah
Vandekerckhove, Nele Vergote en Evelien
Warnez leveren strijd bij de junioren-senioren
B. Evelien en Sarah gaan als eerste de balk op
en fors geruggesteund door Bryan Adams met
“Everything I do” brengen ze een parel van een
oefening. We zien synchroon werk bij de rol,
de kaarsstand, waagstanden en de moeilijke
beweging vanuit hurkzit op één been: zeer
indrukwekkend en gracieus turnwerk van dit
duo. Maaike en Nele vatten hun oefening aan
met een zeer orginele opdraai aan de balk, op de
tonen van “Wer bisto” van de Friese formatie
Twarres vervolgen ze met spreidzit en nog
meer diverse gymnastische oefeningen. Zeker
hun uiterst uitstekend synchroon gebrachte
Pelikaan spreekt tot de verbeelding. Met een
perfect op één hand gedraaide rondat sluit dit
turnkoppel hun prachtige oefening af. In de
B-categorie verschijnen ook Eva Heyde, Kelly
Houttekier, Lindy Houttekier en Mieke Latruwe
als Atlasploeg aan de start van hun oefening.
Eva en Mieke nemen de eerste beurt voor
hun rekening, de sierlijkheid is nooit ver weg
tijdens hun optreden. Mieke moet wel even
van de balk, maar het gezamelijk optreden
met Eva, gebracht op de melancholische tonen
van “Frozen” (Madonna) slaagt uiterst goed.
Beiden leggen de nodige lichaamsspanning
aan de dag en ook de dwars over de balk
gedemonstreerde waagstanden verlopen als
gewenst. Ook Eva’s en Mieke’s metgezellen
Kelly en Lindy verkopen hun huid duur, op
het wondermooi instrumentale “Waterfall”
trakteren de Houttekiers het publiek op
een flinke portie gymnastiek van het betere
soort. De Pittemnaren leveren uiterst precies
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turnwerk, o.a. hun kruis- en draaipas, de rol en
kaarsstand, hun waagstand, de spreidzit en het
rondat, waarmee ze zich aan het einde van hun
oefening naar de begane grond katapulteren,
worden quasi feilloos en gelijktijdig uitgevoerd.
Bij de junioren-senioren A maken de Atlassers
Ann De Vriendt, Petra Vande Velde, Barbara
Verbeke en Nele Van Ryckeghem hun
opwachting, wedstrijdturnsters sinds jaar
en dag, een kwartet met een vat boordevol
ervaring. Op het ogenblik dat Céline Dion
haar “The Way it is” door de geluidsinstallatie
stuurt starten Barbara en Petra hun met
flink wat moeilijke turndelen doorsponnen
oefening. Bij de dubbele rol raakt Barbara
even in de problemen maar met de overige
hooggequoteerde delen als radslag, de perfect
gebrachte pelikaan, de moeilijke volledige
draai en de heuse barani als afsprong loopt
het bij beide turnsters uiterst vlot. Vervolgens
demonstreren Ann en Nele de aangeleerde
oefenstof en samen met hen schieten ook de
Red Hot Chily Peppers in actie met “Under the
Bridge”. Ann en Nele brengen een oefening
die zowat de evenknie is van deze die Barbara
en Petra zoëven op de balk demonstreerden.
Enkel bij de volledige draai om de lengteas
dreigt het voor Nele even fout te lopen,
maar Nele, een door de wol geverfde oudkeurturnster, weet ogenblikkelijk te herstellen.
Het viertal Barbara Verbeke-Ann De VriendtPetra Vande Velde-Nele Van Ryckeghem levert
een uiterst prachtige prestatie die uitzicht
geeft op podiumplaats in de A-categorie. Voor
dit kampioenschap prepareerde ook leidster
Greta Van Keirsbulck enkele ploegen van haar
gym-fit-afdeling. Met uitzondering van Greta
en Nathalie Martens - in een ver verleden
nog actief als wedstrijdturnsters - nemen de
dames-gym-fitters voor de eerste keer deel
aan een turnwedstrijd. Ook deze afdeling
heeft drukke tijden achter de rug want
zowel in de C-reeks (Veronique Callewaert,
Marie-Jeanne Deketelaere, Hilde Quintijn en
Christine Vandewalle), de B-reeks (Agnes
Bekaert, Katelijne Meulebroeck, Sylvie Van
Hauwaert en An Van Quathem) als de A-reeks
(Nathalie Martens, Marleen Vandewalle, Greta
Van Keirsbulck en Rita Warnez) wordt met een
ploeg aangetreden. Ook deze masters leveren

op de Zweedse bank een uiterst verzorgd
optreden af, binnen de afdeling werd blijkbaar
heel wat aandacht besteed aan het synchroon
uitvoeren van de respectievelijke oefeningen.
Alle turndelen, ook de waagstanden, de halveen volledige draaien, de bijtrekpassen en
strekdelen, worden vlot gedemonstreerd. Het
optreden van de dames-gym-fit-afdeling gaat
niet onopgemerkt voorbij, getuige daarvan
het stormachtig applaus dat ze oogsten na
verloop van hun optreden.
Turnkring Atlas kan terugblikken op een
uitstekende organisatie van dit turngebeuren,
niet alleen de Atlasbestuursleden, trainers
en Atlasleden zetten hun beste beentje
voor, ook de vele externe medewerkers
helpen dit evenement slagen. Het zijn, met
name, Germain Billiet, Catherine Christiaens,
Martine Christians, Sofie Debie, Bob
Debrouwere, Monika Degroot, Kim Deman,
Eddy Demeulenaere, Hilde Derammelaere,
Bart Dooms, Ludo Gelaude, Roland Heytens,
Leen Lagrain, Johan Latruwe, Rita Lava, An
Lefevere, Geert Neirinck, Elien Paret, Luc
Penninck, Carmen Robbe, Chris Sagaert,
Christa Staelens, Sofie Trio, Dirk Vanderbeke,
Christa Verhaeghe, Godfried Verhamme,
Johan Verhulst en Jenny Warnez die bereid
werden gevonden hand- en spandiensten te
leveren voor turnkring Atlas.
In de bestuursvergadering van 27 februari
2001 wordt beslist de (onkosten)vergoeding
voor de trainers van 40 frank op 60 frank
per uur te brengen. Deze verhoging wordt
retroactief per 09-2000 doorgevoerd. Margot
Baekelandt wordt opgenomen in het nieuw
verkozen bestuur van de Tieltse sportraad
(maart 2001), haar mandaat loopt over een
periode van 6 jaar. Deze raad heeft enerzijds
een adviesfunctie inzake het sportbeleid
op gemeentelijke vlak en is anderzijds een
initiatiefnemer, coördinator en organisator van
sportactiviteiten op het Tieltse grondgebied.
In de sporthal Hekers te Zwijnaarde
organiseert de Gentse gymclub “Vrijheid door
Broederschap” een “Interclubwedstrijd”
Toestelturnen (25 maart 2001). Turnkring Atlas

verschijnt met twee ploegen benjamins en
evenveel ploegen miniemen-scholieren op het
appel. De wedstrijd voor de benjamins wordt
geturnd aan de toestellen bok, lange mat, rek
en balk. Het trio Emelien Defour, Fran Duthoit
en Heleen Goeminne eigent zich de eerste
plaats toe (33,20 ptn.). De tweede Atlasploeg
met Steffi Dooms, Annelies Gelaude en
Marjoke Lanckriet zijn hun rechtstreekse
concurrenten, zij stranden met 32,58 ptn. op
de tweede plaats. De miniemen-scholieren
turnen hun wedstrijd aan het paard (sprong),
balk en ongelijke barre. De Atlasploeg met
Sien Debrouwere, Sofie Debrouwere, Tineke
Desmet en Annelies Vanderbeke haalt een
score van 30,39 ptn. en met dat aantal leggen
ze beslag op de tweede plaats. De Atlassers
Lieselot Gelaude, Julie Libeert, Virginie Libeert
en Elisah Moncarey doen het eveneens
uitstekend in Zwijnaarde, met 28,24 ptn. eist
deze ploeg miniemen-scholieren de derde
plaats op.
Voorzitter Marleen Heytens en secretaris
Marc Degroot wonen de “algemene
vergadering” van de gymnastiekfederatie
A.S.G. bij te Brugge (28 april 2001). Ze
vernemen er dat de fusie van de federaties
A.S.G. (Federatie voor Algemene en Sportieve
Gymnastiek) en V.T.L. (Vlaamse Turnliga) geen
jaren meer op zich laten wachten.
Voor deelname aan de 1 mei-optocht
geven tal van Atlassers rendez-vous aan het
Textielhuis. In het zog van een wapperend
Atlasvaandel vertrekken ze vanuit de
Ieperstraat, getooid in Atlastraining doet de
imposante groep daarna de centrum-straten
van Tielt aan.
De “Dag van de Gymnastiek”, een
organisatie van de gymfederaties A.S.G. en
V.T.L., heeft plaats in het pretpark “SixFlags
Belgium” (noemde tot voor kort Walibi) te
Waver (12 mei 2001). Een 56-tal Atlassers
reizen met de autocar naar Waver en genieten
er van een flinke portie sensatie op allerhande
spectaculaire attracties. De jongeren kunnen
ook terecht bij de A.S.G.-stand, daar staan
behendigheidstesten op het programma.
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In het met zonovergoten pretpark kiezen
meerdere Atlassers zelfs voor een verfrissende
duik in Aqualibi, het in- en outdoorzwembad
van SixFlags.
De Oostduinkerkse “Garnaalstoet” kan
opnieuw op de deelname van turnkring Atlas
rekenen (24 juni 2001). De temperaturen
lopen die zondag hoog op, meelopen in deze
stoet met een polyester zeepaardje of dito
reuzengarnaal, wordt een helse opdracht. Voor
de act “dansende zeepaardjes” konden slechts
zes atlasjongeren worden warm gemaakt.
Sven Depondt, Sara Dinneweth, Annelies
Gelaude, Lieselot Gelaude, Kelly Lanckriet
en Kevin Lanckriet krijgen in Oostduinkerke
evenwel gezelschap van Brugse jongeren.
Onder een loden zon brengen de jongeren
hun act, hun begeleiders Marleen Heytens en
Monique Vermandere zorgen dat de jongeren
op geregelde tijdstippen een slok water
naar binnen kunnen werken. De “dansende
garnaalvissers” Lucien Baekelandt, Peter
Baekelandt, Oele Demeulemeester, Eddy De
Meulenaere, Katrien Devrieze, Filip Houttekier,
Luc Penninck, Dirk Vanderbeke, Franky
Vanhove en Godfried Verhamme hebben het
eveneens niet onder de markt gezien het zeer
warme weer, van onder hun zuidwester gutst
het zweet over hun aangezicht. Toch brengen
ze, de reuzengarnalen om het lichaam
gesnoerd, hun danspassen “non-stop” onder
de aandacht van het publiek. Gerda Desmet en
Marc Degroot waren eveneens ingeschreven
voor deelname aan deze stoet, wegens het
plotse overlijden van Gerda’s vader dienen
ze in extremis af te haken. Het wordt steeds
moeilijker voldoende figuranten-stoetenlopers
voor de slopende Garnaalstoet te recruteren,
om die reden beslist het Atlasbestuur in de
toekomst niet meer deel te nemen aan deze
Oostduinkerkse activiteit.
Tielt is opnieuw in de ban van “Roefeldag”
(30 juni 2001). Ook voor deze achtste editie
gooien fabrieken, winkels, ondernemingen,
landbouwbedrijven, brandweer en andere
hulpdiensten hun deuren open voor zo’n 500
roefelaars. Enkele sportclubs doen ook hun
duit in het zakje, bij turnkring Atlas gaan die
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zaterdag in de stedelijke sporthal 21 jongeren
aan de slag. In de voormiddag komen de 7- tot
8-jarigen aan bod, ’s namiddags komen de 11tot 12-jarigen hun hartje ophalen tijdens de
confrontatie met de olympische gymtoestellen
(naast toestel- en lange-mat-turnen komt ook
het minitrampolinespringen aan bod). Het is
een snikhete dag, de roefelaars dienen echt
wel uit hun reserves te putten tijdens het
uurtje gymnastiek. De deelnemers ontvangen
na afloop van deze activiteit een prachtig
Atlas-diploma, een folder van turnkring Atlas
en een sportzakje.
Het turnseizoen eindigt op 30 juni 2001.
Naar jaarlijkse gewoonte worden voor de
afdelingen miniemen, scholieren, junioren en
senioren onderhoudstrainingen voorzien in de
periode juli-augustus 2001. Gezien algemeen
leider Margot Baekelandt herstellend is
van een operatief ingrijpen, ontfermen
zus Caroline en Oele Demeulemeester zich
iedere woensdagavond over deze specifieke
oefenstonden.
Turnkring Atlas tekent present voor
deelname aan de Tieltse “zeskamp voor
adulten” (6 juni 2001). Ben De Bruyne, Bart
Derudder, An Van Damme, Petra Vande
Velde, Nele Vergote en Anja Vermeersch
verdedigen de Atlaskleuren, ze worden die
avond begeleidt door hun coach Bart Dooms.
In de put, de parking aan de Europahal, mondt
het waterfietsen uit in een fikse plenspartij
maar met de op dit avonduur nog zeer
warme temperatuur is dat eerder een zegen
dan een vloek. Met het spel “run for your
life” belanden de Atlassers in een estafettewedstrijd: sprinten over hoge luchtkussens
is de boodschap. Met de “maxi-autoped”
wordt gezamenlijk een uitgestippeld parcours
afgelegd, het “Ironman-game” levert nogal wat
klim- en klauterwerk op, de bakwagenkoers is
dan weer een mengeling van snelheid halen en
behendig de bochten nemen. Naast de ploeg
Atlassers tekent de Tieltse judoclub present
met 2 ploegen, net als de tafeltennisclub TTC
heeft ook de karate-ploeg een afvaardiging
in deze strijd. De Tieltse zusterstad Brignoles
(Frankrijk) kwam eveneens met een team

op de proppen. Met z’n allen betwisten ze
de laatste wedstrijd en die is goed voor een
portie fierljeppen. Na een korte aanloop een
reeds in een zwembad rechtstaande polsstok
grijpen, door de lucht zwiepend langs die
stok omhoog klauteren met de uiteindelijke
bedoeling zo vermogelijk aan de overkant te
landen. Ondanks de aansporingen van coach
Bart Dooms belanden Anja, Bart en Nele in
het water. An, Ben en Petra halen wél de
overkant. Als alle spelonderdelen achter de
rug zijn ziet de balans er uit als volgt: primus
wordt Brignoles, gevolgd door respectievelijk
de judoclub (ploeg 1), turnkring Atlas, judoclub
(ploeg 2), de tafeltennisclub en karatéclub
Shaolin.
Voor de jeugdzeskamp zijn dezelfde
spelonderdelen voorzien als deze die de
adulten krijgen voorgeschoteld. Bij de 8tot 10-jarigen gooit Atlas liefst drie ploegen
in de strijd, Atlas 1 (met Steffi Dooms, Fran
Duthoit en Heleen Goeminne) wordt tweede,
Atlas 3 (met Sven Depondt, Sara Dinneweth
en Stefanie Neirinck) eindigt op de vierde
plaats, Atlas 2 (met Lien Braeckevelt, Lotte
Vansteenkiste en Annelies Gelaude) wordt
vijfde. De zeskamp voor de 11-tot 13-jarigen kan
rekenen op twee Atlasploegen, Atlas 1 (met
Emma Dooms, Lien Duthoit en Sarina Sagaert)
worden primus en leggen een ereronde af
op het wedstrijdterrein. Atlas 2 (met Joyce
Bogaert, Tania De Boever en Lieselot Gelaude)
moeten naast hun clubgenoten ook de
sporters van de judo- en de volleybalclub laten
voorgaan, ze eindigen als vierde. Ook bij de 14tot 16-jarigen heeft Atlas met drie ploegen een
flinke delegatie. Atlas 3 (met Jonas De Bruyne,
Dieter Demeulenaere en Glenn Dooms) rijft
de overwinning binnen, Atlas 1 (met Stefanie
Desmet, Maaike Devos en Tine Trio) dient nipt
de duimen te leggen voor de jongensploeg
van Atlas. Atlas 2 ( met Eva Heyde, Mieke
Latruwe en Sarah Vandekerckhove) wordt
vijfde in hun leeftijdscategorie. In de loop
van de namiddag werden de diverse Atlasjeugdploegen begeleid door Letje Blondia,
Oele Demeulemeester, Nele Vergote, Petra
Vande Velde en Karlien Verhamme.

30.06.2001 Tielt, Jeugdzeskamp. Mieke Latruwe, Eva Heyde,
Maaike Devos, Dieter Demeulenaere, Jonas De Bruyne, Tine
Trio en vooraan Stefanie Desmet en Glenn Dooms, allen zetten
ze hun beste beentje voor.

30.06.2001 Tielt, Jeugdzeskamp. Dieter Demeulenaere, Jonas
De Bruyne en Glenn Dooms zegevieren.
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Koksijde organiseert z’n “Stoet van de
Vlaamse Schilderkunst”, die warme zondag is
Atlas opnieuw van de partij met de circusact
(5 augustus 2001). Martine Christiaens vertolkt
de rol van circusdirecteur, Glenn Dooms rijdt
kriskras met zijn éénwieler doorheen het hele
circusgebeuren en ter afwisseling schuwt
hij een stevige portie jongleren niet. Steffi
Dooms is ingeschakeld als tonnenloopster,
tijdens Steffi’s rustpauzes transporteert
circusknecht Oele Demeulemeester de toch
wel indrukwekkende ton op een kar. De
clowns Letje Blondia, Gilbert Debie, MarieRoos Van Parijs, Dirk Vanderbeke, Christa
Verhaeghe en Rita Warnez vermaken het
publiek op de meest diverse manieren.
Kevin Lanckriet geeft gestalte aan Baby
Strong, gewichtheffer van dienst is Dirk
Soenens en onder hun beiden zorgen ze
voor een knettergekke act. Circusknecht
Franky Vanhove duwt een volgestouwd
materiaalwagentje. Het acrobatenteam wordt
aangevoerd door Filip Houttekier, dochter
Lindy staat op zijn schouders. In hun zog
brengen straat-artiesten Sien Debrouwere,
Sofie Debrouwere, Stefanie Desmet, Maaike

05.08.2001 Koksijde. Circus Atlas is op de afspraak.
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05.08.2001 Koksijde. Sterke man Rudi Bossouw, Beerin
Kelly Lanckriet, Kevin Lanckriet alias ‘Baby Strong’ en clown
Rita klaar om op te stappen in de Stoet van de Vlaamse
Schilderkunst.

Devos, Annelies Gelaude, Mieke Latruwe,
Lieselot Gelaude en Sarah Vandekerckhove
allerlei kunstjes. Slangenbezweerster Shirly
Wouters en dierentemster Petra Vande Velde
zijn eveneens van de partij, deze laatste heeft
met Kelly Lanckriet en Sven Depondt een
koppel “beren” onder haar hoede. Pas om
20u. bereiken de Atlassers opnieuw Tielt, het
drukke wegverkeer is daar de oorzaak van.
De trainers houden, n.a.v. de start van het
nieuwe turnseizoen, een vergadering om alle
praktische zaken van het lesgeven nog eens op
een rij te zetten (31 augustus 2001). Zowel de
afdelingen dames-gym-fit (3 sept.), jazz-dance
(4 sept.) als deze van de recreative gymnastiek
(5, 7 en 8 sept.) schieten uit de startblokken.
Op de zaterdagen 8 en 15 september
2001 staan de bestuursleden Marc Degroot,
Gerda Desmet, Marleen Heytens, Greta Van
Keirsbulck, Rita Warnez ter beschikking van de
nieuwe leden. Informatieverstrekking en het
inschrijven van nieuwe leden zijn hun taken.
Bestuurslid Herlinda Casteleyn, vorig jaar nog
geconfronteerd met het plotse overlijden
van haar echtgenoot, vraagt om voorlopig op
non-actief te worden geplaatst. Het lidgeld
voor een volledig sportseizoen gymnastiek
bedrijven kost 1.500 frank bij turnkring Atlas,
met een max. van 4.000 frank per gezin, de
bedragen zijn inclusief het verkrijgen van een
Atlas-T-shirt en de verzekeringspremie tegen
sportongevallen.
Kelly Houttekier, 16-jarige turnster in de
afdeling junioren-senioren, sluit zich aan bij het
Atlas-trainerskorps. Aan de zijde van Caroline
Baekelandt staat ze in voor het turnonderricht
van de “benjamins-selectiegroep”. Het
ledenaantal van turnkring Atlas is inmiddels
opgelopen tot 195 eenheden, uitbreiding van
het aantal lesgevers is een noodzaak en juist
dan dienen sommige trainers af te haken.
Nancy Vanluchene en Karlien Verhamme
ontbreekt de tijd om er mee door te gaan,
Tatjana Bonne kan wegens kwetsuren ook
niet meer voor het turnonderricht instaan en
trainster Petra Vande Velde zal vanaf maart
2002 tijdelijk onbeschikbaar zijn ingevolge haar

05.08.2001 Koksijde. Jongleur Marleen Heytens warmt zich
op…

zwangerschap. Zo zie je maar, één probleem
komt nooit alleen.
Turnkring Atlas siert, als smaakmaker
met z’n circusact, het deelnemersveld van
de “Brooikensstoet” in het Brabantse Reet
(23 september 2001). Onder aanvoering van
circusdirecteur Monique Vermandere baant
het bonte Atlasgezelschap zich een weg langs
het uitstippelde parcours. Net als Oosterse
slangenbezweerster Shirly Wouters worden
sterartiesten Steffi (tonnenloopster) en Glenn
Dooms (in de weer met nummers op-dehanden-lopen en slalommen met z’n éénwieler)
regelmatig bedacht met een stevig applaus van
de talrijke toeschouwers. De jonge performers
kunnen terecht bij circusknecht Christa
Staelens die hen bijstaat met het aanreiken en
het transport van het circusmateriaal. Marleen
Heytens vult haar optreden met het jongleren
met ballen, circusclowns Letje Blondia, MarieRose Van Parijs en Oele Demeulemeester
zorgen voor het amusement, circusaap Sara
Dinneweth springt en huppelt dan weer op
de muziek. In het tafereel “gewichtheffer
neemt het publiek in de maling maar staat
uiteindelijk zelf voor aap” eisen Rudi Bossouw
(gewichtheffer), Kelly Lanckriet (Baby
Strong), circusgast Kevin Lanckriet en Rita
Warnez (gelegenheidsmoeder) de hoofdrol
op. De grondacrobaten Sien Debrouwere,
Sofie Debrouwere, Maaike Devos, Sarah
Vandekerckhove en Annelies Vanderbeke
brengen een wervelend optreden middels
hun rondats en reeksen raddraaien. Met de
Daltonbrothers is de circusact van turnkring
Atlas compleet, Gilbert Debie, Marc Degroot,
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26 t/m 31.10.2001 Buizingen. De deelnemers aan het turnkamp.

Luc Penninck en Dirk Vanderbeke marcheren
als een aan elkaar geklitte vierling door de
straten van Reet.
Het jaarlijks turnkamp staat alweer
op het programma, niet minder dan 22
Atlasgymnasten en 6 trainers strijken neer in
de accommodatie van “gymclub Start ‘65” te
Buizingen (26 oktober tot 31 oktober 2001).
Uiteraard wordt volop gebruik gemaakt van
de aanwezige infrastructuur (de turnhal is
uitgerust met alle olympische toestellen,
valkuilen, maxi-trampoline, salto-gordels).
Het spreekt voor zich dat Lien Braeckevelt,
Sien Debrouwere, Sofie Debrouwere, Ben De
Bruyne, Jonas De Bruyne, Dieter Demeulenaere,
Tineke Desmet, Glenn Dooms, Steffi Dooms,
Annelies Gelaude, Lieselot Gelaude, Heleen
Goeminne, Eva Heyde, Kelly Houttekier, Lindy
Houttekier, Marjoke Lanckriet, Mieke Latruwe,
Elisah Moncarey, An Van Damme, Sarah
Vandekerckhove, Annelies Vanderbeke en Tim
Vande Walle heel wat kennis opdoen in de loop
van het vijfdaags turnkamp tijdens hetwelk de
turnsport intensief wordt beleefd. Deelname
aan dit sportkamp kostte de deelnemers 6.000
frank, naast het verblijf in het sportcentrum
(vol pension) zijn ook de vervoerkosten van
en naar Buizingen en een bezoek aan het
plaatselijk zwembad in deze prijs inbegrepen.
Caroline Baekelandt, Margot Baekelandt,
Letje Blondia, Oele Demeulemeester, Ann
De Vriendt en Nele Vergote staan in voor het
trainen van de Atlasgymnasten. Atlas maakt
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26 t/m 31.10.2001 Buizingen. Letje Blondia, Oele
Demeulemeester, Nele Vergote, Ann De Vriendt, Margot
Baekelandt en Caroline Baekelandt zijn de trainers van dienst.

26 t/m 31.10.2001 Buizingen. Tim Vande Walle en Ben De
Bruyne vergezellen An Van Damme, Kelly Houttekier, Mieke
Latruwe, Eva Heyde, Sarah Vandekerckhove, (en vooraan) Nele
Vergote en Lindy Houttekier in de valput.

echter niet alleen gebruik van de gymzaal te
Buizingen, de Koreaanse nationale gymploeg
heeft er eveneens z’n trainingskamp
opgeslagen en dit naar aanleiding van het
wereldkampioenschap artistieke gymnastiek
dat momenteel (27 oktober tot 4 november
2001) plaatsgrijpt in de topsporthal te Gent.
Nogal wat Atlassers wonen in Gent diverse
wedstrijden van dit kampioenschap bij.
Verleden jaar liet turnkring Atlas, gezien het
overlijden van voorzitter Hugo Martens, de
organisatie van de bingospelavond aan zich
voorbijgaan, bingomaster Hugo was immers
de spil van het hele bingo-gebeuren. Voor
turnkring Atlas is het bingospel een belangrijke
bron van inkomsten, het spreekt voor zich dat
een nieuwe editie niet achter kon blijven (17
november 2001). In het Koninklijk Atheneum
loopt de zaal opnieuw vol, niemand minder
dan Franky Martens, Hugo’s zoon, werd
bereid gevonden voortaan deze spelavond in
goede banen te leiden. Talrijke naturaprijzen,
incluis de GSM als hoofdprijs, vinden hun weg
naar een nieuwe eigenaar, de bingospelavond
groeit uit tot een heuse knaller.

kerstmarkt (8 en 09 december 2001). Aan de
Atlasstand kunnen gegadigden tijdens deze
tweedaagse terecht voor een pittige jenever,
een heerlijke koffie, een ijskoude cola en/of
een snoepzakje. In hoofdzaak zijn het leden
van het bestuur en trainers die instaan voor de
uitbating van het Atlaskraampje.
Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland,
Oostenrijk, Portugal, Spanje en België zijn de
twaalf Europese lidstaten die op 1 januari 2002
de euro als wettig betaalmiddel invoeren.
Groot Brittanië, Denemerken en Zweden eveneens EU-landen- houden nog de boot af,
zij blijven hun nationale munt behouden.
De bestuursploeg wordt uitgebreid met
Martine Christiaens en Ludo Gelaude (8
januari 2002). Dit Pittems echtpaar is lang niet
onbekend bij turnkring Atlas, sinds geruime
tijd fungeren ze immers als losse medewerker.
Nu, met de toetreding tot het Atlasbestuur,
neemt hun dienstverlening een meer formele
vorm aan.

Atlastrainster Caroline Baekelandt houdt er
aan aanwezig te zijn op het vormingsweekend
van de gymnastiekfederatie A.S.G te Brussel
(24 en 25 november 2001). Daar, in de V.U.B
volgt Caroline op zaterdag 24 november
enkele anderhalf uur durende sessies:
“oefeningen aan de grond”, “sprongen aan
balk” en “sprongen aan het paard in functie
van het nieuwe springtoestel Pegasus”.

De
Atlasbestuursleden
verwelkomen
in de turnzaal van het Textielhuis tal van
trainers, ereleden en medewerkers tijdens de
nieuwjaarsreceptie (13 januari 2002). Tussen
een natje en een droogje brengt voorzitter
Marleen Heytens haar nieuwjaarsbrief voor
de 55 aanwezigen. Na afloop van de receptie
genieten trainers en bestuursleden van een
etentje in het volksrestaurant Berkenhof te
Pittem.

Op uitnodiging van het bestuur van
turnkring Atlas brengt Sinterklaas en twee
van z’n zwarte Pieten, een bezoek aan de
jonge gymnasten (kleuters en benjamins) die
’s zaterdags in de sporthal hun trainingen
afwerken (1 december 2001). Uiteraard wordt
‘de Sint’ met open armen ontvangen, her en
der worden uit volle borst sinterklaasliederen
aangeheven, alle gymnasten ontvangen een
zakje met lekkers uit de handen van de zwarte
Pieten.

De gymnastiekfederatie A.S.G. organiseert,
net als verleden jaar, een laureatenviering van
de “Operatie Competentie”. Met betrekking
tot de kringwerking van turnkring Atlas tijdens
het jaar 2001 diende secretaris Marc Degroot
een lijvig dossier in bij de federatie. Nu, in
januari, wordt die kringwerking binnen A.S.G.
uiterst positief beoordeeld en gehonoreerd
met een financiële injectie van liefst 320,86
euro. Een pluim voor het werk van trainers- en
bestuursleden!

Turnkring Atlas neemt deel aan de Tieltse

Het bestuur van de Tieltse Stedelijke sportraad
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organiseert de verkiezing van de “Sport(l)
ieveling”, gewoontegetrouw wordt diezelfde
avond eveneens de “kampioenenhulde”
gehouden (18 januari 2002). Turnkring
Atlas heeft trainster-bestuurslid Caroline
Baekelandt vooruit geschoven voor de
titel van Sport(l)ieveling, zij neemt het op
tegen Frans Dewaele (voetbalclub Dosco
Kanegem) en Luc Vanrenterghem (Kapelse
wielerclub). In de loop van de avond maken
ook tal van atlasgymnastes hun opwachting,
met synchrone barre- en balkoefeningen
helpen ze de avond opluisteren. Na afloop
van de stemrondes van respectievelijk het
stadsbestuur, de sportraad, de pers en
het aanwezig publiek blijkt dat Caroline
Baekelandt duidelijk de voorkeur geniet op
de andere kandidaten en bijgevolg wordt
atlasser Caroline door presentator (en VRTsportjournalist) Lieven Van Gils uitgeroepen
tot sport(l)ieveling. De glansrijke overwinning
van Caroline en de zeer geslaagde
atlasdemonstratie maken van de avond een
feest, op de atlaszitjes is men door het dolle
heen. Voor de kampioenenhulde, treden tal
van atlassers aan. Emelien Dufour, Fran Duthoit
en Heleen Goeminne worden gelauwerd
voor hun provinciale kampioenentitel
(wedstrijd toestelturnen in groep d.d. 23
maart ’01 te Zwijnaarde). Door de behaalde
overwinningen in de memorabele federale
wedstrijd toestelturnen van 18 februari
2001 te Tielt rijfden heel wat Atlasploegen
kampioenentitels binnen. Steffi Dooms,
Fran Duthoit, Heleen Goeminne en Marjoke
Lanckriet (benjamins A rek), Eva Degeyter,
Joke Delaere, Stefanie De Smet en Tineke
Trio (miniemen-scholieren C ongelijke barre),
Sien Debrouwere, Sofie Debrouwere, Tineke
Desmet en Annelies Vanderbeken (miniemenscholieren A ongelijke barre), Melanie De
Doncker, Aneky Degryse, Katja Vande Velde
en Nancy Vanluchene (junioren-senioren C
balk), Maaike Devos, Nele Vergote, Sarah
Vandekerckhove en Evelien Warnez (juniorensenioren – balk), Veronique Callewaert,
Marie-Jeanne Deketelaere, Hilde Quintijn
en Christine Vandewalle (Masters C bank),
Bekaert Agnes, Katelijne Meulebroeck, Sylvie
Van Hauwaert en Ann Van Quathem (masters
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18.01.2002 Europahal Tielt. Verkiezing v.d. ‘Sport(l)
ieveling’. Atlas animeert het publiek met demo’s bal- en
barreoefeningen.

18.01.2002 Europahal Tielt. Verkiezing v.d. ‘Sport(l)ieveling’.
Trainster-bestuurslid Caroline Baekelandt triomfeert!

B bank) en de ploeg met Nathalie Martens,
Marleen Vandewalle, Greta Van Keirtsbulck
en Rita Warnez (masters A bank) genieten
eveneens van de huldigingsceremonie die hen
in de volgelopen Europahal te beurt valt.
In Merksem, in de lokalen van gymclub Klim
op Merksem, organiseert A.S.G. een jurycursus

lange-mat-turnen (20 januari 2002). Atlasser
Marc Degroot volgt de cursus met succes en
keert ’s avonds terug als gebrevetteerd jurylid.
In
Evergem
is
het
prachtige
kasteel
van
Wippelgem
het
decor
van
de
nieuwjaarsreceptie
van
de
gymnastiekfederaties V.T.L. en A.S.G. (25
januari 2002). Ook de Atlasbestuursleden
Margot Baekelandt, Marc Degroot en Oele
Demeulemeester zijn op de afspraak. Atlas
wordt opnieuw in de bloemetjes gezet als
“Laureaat van de Gymnastiek”, de inzet
die Atlas zich getroost om steeds opnieuw
deel te nemen aan de door de federatie
georganiseerde activiteiten is daar natuurlijk
niet vreemd aan. De voorzitters van beide
gymnastiekfederaties beklimmen beurtelings
het spreekgestoelte, de fusie van V.T.L. en
A.S.G. blijkt een kwestie van nog slechts enkele
maanden.
Het jaar 2001 werd uitgeroepen tot
“Internationaal jaar van de vrijwilliger”, in
Vlaanderen krijgt Bloso de opdracht om
in samenwerking met de provinciale- en
gemeentelijke sportdiensten initiatieven te

02.02.2002 Tielt. De ‘Atlasvrijwilligers in de sport’ Karlien
Verhamme, Greta Van Keirsbulck, Lucien Baekelandt, Letje
Blondia, Caroline Baekelandt, Margot Baekelandt, Ann De
Vriendt, Monika Degroot, Gilbert Debie en Marleen Heytens.

ontwikkelen waarin de ‘vrijwilligers in de
sport’ centraal staan. De actie “Vrijwilligers
in de sport, dat verdient goud!” ziet het licht
en met deze wil de overheid zijn appreciatie
uitdrukken voor de belangeloze inzet van
de vele duizenden vrijwillers. Ook de Tieltse
stedelijke sportdienst gaat in op het initiatief
van Bloso, vele Tieltse vrijwillers worden

uitgenodigd op het stadhuis (2 februari 2002).
De atlassers Caroline Baekelandt, Lucien
Baekelandt, Margot Baekelandt, Herlinda
Casteleyn, Gilbert Debie, Ann De Vriendt,
Marleen Heytens en Greta Van Keirsbulck
ontvangen er een gouden medaille gezien
ze meer dan 21 jaar vrijwilligerswerk op
hun actief hebben. Meer jonge vrijwilligers
(maximumleeftijd van 21 jaar) met minimaal 2
jaar sportverenigingsleven op de teller worden
eveneens gehuldigd, voor Atlas werden Letje
Blondia, Monika Degroot, Lindy Houttekier
en Karlien Verhamme afgevaardigd, zij
ontvangen een hartslagmeter uit handen van
de burgemeester en enkele van z’n schepenen.
Alle laureaten wonen die zaterdag de door
het stadsbestuur aangeboden receptie bij, de
verzamelde vrijwilligers in de sport poseren
tevens aan de voet van de Halletoren voor de
fotografen van de plaatselijke pers.
Voor de wedstrijd “Minitrampolinespringen”
te Varsenare (3 maart 2002) worden 7
Atlasploegen ingeschreven. De ploeg juniorensenioren C met Letje Blondia, Ben De Bruyne,
Maaike Devos en Sarah Vandekerckhove
brengen hun oefenstof verzorgd en beheerst
en behalen een eervolle tweede plaats. Een
tweede ploeg binnen deze categorie springt
zoals verwacht, voor Sofie Debrouwere,
Lindy Houttekier, Kelly Houttekier en Annelies
Vanderbeke levert dat een zesde plaats
op. In de B-categorie gaan in sporthal Hof
ter Straeten de junioren-senioren Monika
Degroot, Ann De Vriendt, Tim Vande Walle en
Barbara Verbeke aan de slag met sprongen
van hoge moeilijkheidsgraad, hun foutenlast
is erg miniem en het kwartet weet beslag te
leggen op de tweede plaats. Bij de miniemenscholieren leveren drie ploegen strijd. De
ploeg met Sien Debrouwere, Tineke Desmet,
Lieselot Gelaude en Elisah Moncarey heeft
duidelijk last van de zenuwen, zo struikelt
Tineke al tijdens haar aanloop en komt met
beide handen in de trampoline terecht, een
“nulsprong” is het gevolg en het team eindigt
zesde. In de ploeg met Joyce Bogaert, Emma
Dooms, Lien Duthoit, Ragna Hellebuyck en
Sarina Sagaert worden eveneens fouten
gemaakt en ook zij eindigen zesde, ex
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03.03.2002 Varsenare. De junioren-senioren Barbara Verbeke,
Ann De Vriendt, Monika Degroot en Tim Vande Walle met
trainster Margot Baekelandt.

03.03.2002 Varsenare. De miniemen-scholieren Michelle
Everaert, Marjoke Lanckriet, Fran Duthoit, Steffi Dooms en
Heleen Raes met trainster Caroline.

03.03.2002 Varsenare. Benjamins Heleen Goeminne, Heleen
Raes, Lien Braeckevelt en (in lighouding) Annelies Gelaude met
trainster Caroline Baekelandt.

03.03.2002 Varsenare. De miniemen-scholieren Sien
Debrouwere, Tineke Desmet, Lieselot Gelaude en Elisah
Moncarey.
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03.03.2002 Varsenare. Miniemen-scholieren Sarina Sagaert,
Emma Dooms, Lien Duthoit, Ragna Hellebuyck en (in liggende
houding) Joyce Bogaert met trainster Margot Baekelandt.

aequo met hun Tieltse tegenstrevers. De
miniemen-scholieren
Michelle
Everaert,
Steffi Dooms, Heleen Goeminne en Marjoke
Lanckriet hebben een pak minder problemen
in Varsenare, onder het oog van o.a. de
Atlasjuryleden Greta Vankeirsbulck en Rita
Warnez springen ze zich naar de derde plaats,
bij de proclamatie kunnen ze bijgevolg op
het podium plaatsnemen. De benjamins
Lien Braeckevelt, Annelies Gelaude, Heleen
Goeminne en Heleen Raes laten een negende
plaats optekenen.
Ter gelegenheid van de 1-Meistoet 2002
marcheren enkele tientallen Atlassers
achter het Atlasvaandel. De weergoden
zijn hen niet gunstig gezind, bij de aanvang
van de stoet worden de deelnemers nog
geconfronteerd met lichte regenval, even
later gaan de hemelsluizen wagenwijd open.
Het wordt bijgevolg een erg natte bedoening,
maar gelukkig kan het volledig parcours in
nauwelijks 1 uur worden afgestapt.
Noël Callens is niet enkel lid van turnkring
Atlas sinds 1959, in de periode 1964 – 1979
nam hij tevens het voorzitterschap waar en
-gedreven als hij was- fungeerde Noël tevens
ettelijke jaren als spaarmeester, een zeer
arbeidsintensieve klus (o.a. het maandelijks
innen van de gespreid te betalen lidgelden
behoorde tot zijn werkzaamheden) waarin hij
zowat onnavolgbaar was en die hij jaar na jaar
tot een goed einde bracht. Nu, in mei 2002,
treedt Noël Callens toe tot het kleine clubje
van de Atlasereleden.
Naar aanleiding van de liquidatie van de
kas van de bibliotheek Volksontwikkeling, die
gedurende meerdere decennia gehuisvest was
in het Textielhuis, ontvangt turnkring Atlas uit
handen van Noël Callens (bibliothecaris op
vrijwillige basis) een bedrag van maar liefst
155,00 euro. Dat is uiteraard een mooie geste
van Noël. Vanzelfsprekend wordt dit bedrag
integraal in de clubwerking geïnvesteerd.
“Megagym” is een groots opgezette
wedstrijd, georganiseerd door de federaties
A.S.G. en V.T.L. (4 mei 2002). Aan de turnzaal
van het Textielhuis vertrekken een autocar en

03.03.2002 Varsenare. Junioren-senioren Letje Blondia, Maaike
Devos, Sarah Vandekerckhove, Lindy Houttekier, Annelies
Vanderbeke, Sofie Debrouwere, Kelly Houttekier en Ben De
Bruyne met trainster Margot.

01.05.2002 Tielt, Textielhuis. Atlassers klaar voor de 1 Meistoet.

04.05.2002 Gent, Megagym. Sofie Debrouwere en Tineke
Desmet tijdens hun balkoefening.

meerdere personenwagens reeds om 7u20
richting Gent met aan boord niet minder dan
89 Atlassers die zullen aantreden in diverse
disciplines van de recreatieve gymnastiek. In
de Topsporthal (in de Blaarmeersen te Gent)
verzamelen ettelijke duizenden gymnasten
om het tegen elkaar op te nemen, het is er
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een drukte van jewelste, Atlas behaalt niet
minder dan drie keer goud, twee maal zilver
en zes keer brons in dit nationaal turntreffen.
Tijdens Megagym zijn ook zo’n 80-tal juryleden
actief, onder hen Marc Degroot (TT), Oele
Demeulemeester (LM), Ann De Vriendt (TT) en
Rita Warnez (MT),
De weersomstandigheden doen niet meteen
aan de lente denken want opeenvolgende
plensbuien en lage temperaturen drukken
hun stempel op de “Stoet van Canteclaer” (5
mei 2002). Het kwik stijgt die dag inderdaad
niet boven de 11° Celsius, toch brengt Circus
Atlas een 34-tal straatartiesten van zeer divers
pluimage op de been. Met de medewerking
van circusdirecteur Oele Demeulemeester,
tonnenloopsters Steffi Dooms en Heleen
Goeminne, knecht Jonas De Bruyne, de babyolifanten Kelly Biebuyck, Lien Braeckevelt,
Angelique Verheecke, Lisa en Joric Weyts,
circusaap Konrad Van Gelder, de acrobates
Joke Delaere, Stefanie Desmet, Tineke Delaere,
Emma Dooms, Annelies Vanderbeke, Sarina
Sagaert en Tineke Desmet, het dwergpaar Nele
Hullebusch en Heleen Vereecke met hun rijzige
dochter Annelies Dedobbelaere, jongleur en
berijder van de “one wheel bicycle” Glenn
Dooms, sterke man Rudi Bossouw met het
duo Baby Strong Annelies en Gerd Gelaude,

05.05.2002 Deinze. Stoet van Canteclaer. Het oude dwergpaar
Heleen Vereecke en Nele Hullebusch met hun grote dochter
Annelies Dedobbelaere.

05.05.2002 Deinze. Sterke Rudi Bossouw duwt zijn gewichten
de hoogte in.

de Daltonbrothers Filip Ameye, Gilbert Debie,
Marc Degroot en Luc Penninck, de clowns Rita
Warnez, Irmlind Deman, Nadine Maes, Marie
Rose Van Parijs en Christa Staelens brengt
Atlas opnieuw een ludiek optreden dat het

05.05.2002 Deinze. Circus Atlas aan de start van de ‘Stoet van Canteclaer’.
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publiek in hoge mate weet te bekoren.
Na jarenlange inzet stapt Herlinda Casteleyn
uit het atlasbestuur (11 mei 2002). Herlinda,
voormalig turnster, werkte tevens jarenlang
aan de zijde van Arsène Baekelandt als
trainster van de afdelingen “kleine meisjes”
en “juffers”. Herlinda was één van die
steunpilaren waar turnkring Atlas steevast
kon op terugvallen. Uiteraard verschijnt het
ontslag van deze bestuurder van turnkring
Atlas eveneens in het Belgisch Staatsblad.
Op het einde van het turnseizoen 2001 –
2002 telt turnkring Atlas in totaal 184 effectieve
leden. De ledenlijsten maken melding van
24 kleuters, 56 benjamins, 16 miniemen,
6 scholieren, 15 junioren, 15 senioren, 26
gym-fitters, 3 jazz-dancers, 19 trainers en 12
bestuursleden. Diverse trainers zijn uiteraard
ook actief als turner/turnster, sommige
bestuursleden zijn eveneens in de weer als
trainer.
De turnactiviteiten van alle afdelingen lopen
ten einde in de laatste week van de maand
juni 2002. Het is een jaarlijks terugkerend
fenomeen en dus ook nu kunnen de leden
van de afdelingen miniemen, scholieren,
junioren en senioren tijdens de turnstop
(periode juli – augustus) gebruik maken van de
mogelijkheid hun lenigheid op peil te houden
tijdens de onderhoudstrainingen. De trainers
Baekelandt Caroline, Margot Baekelandt
en Oele Demeulemeester verwelkomen
wekelijks een flink aantal turnsters voor die
toch wel specifieke oefenstonden. Ook tijdens
het turnseizoen 2002 – 2003 zullen niet alle
trainingen plaatsvinden in de turnzaal van
het Textielhuis. Opnieuw zal gebruik worden
gemaakt van de stedelijke sporthal, de 2de
en 3de beuk worden ’s zaterdags afgehuurd
van 9u. tot 12u. voor de oefenstonden van
de kleuters, benjamins, junioren en senioren.
Dinsdagavond, steeds van 20u. tot 21u15,
wordt de polyvalente (spiegel)zaal bezet door
trainster Ingrid Devos en haar afdeling jazzdance.
Tielt is weeral in de ban van de vierjaarlijkse

2002 Tielt, Textielhuis. Joke Delaere met de spreidsprong.

Europafeesten. Onder de noemer “Europa
op stelten” lokt een barstensvolle kalender
met “spel, muziek, cultuur en spektakel”
duizenden bezoekers naar de Europastad.
Als rasechte Tieltse vereniging gaan deze
festiviteiten ook voor Atlas niet onopgemerkt
voorbij. Eerst zet Atlas z’n beste beentje voor
in de “Jeugdzeskamp” (5 juli 2002). Slechts
twee verenigingen vaardigden een delegatie
af, de Tieltse judoclub is present met twee
ploegen, Atlas stuurde niet minder dan vijf
ploegen naar deze ontmoeting. Onder een
zwaarbewolkte hemel, met af en toe een fikse
portie regen, werken de jeugdige deelnemers
hun proeven af. Onder leiding van hun coaches
Letje Blondia, Margot Baekelandt en Oele
Demeulemeester leveren de Atlassers strijd
op de waterfietsen (emmers vullen middels
het opvangen van opspattend water), in
het game autootje-vol (diverse voorwerpen
binnen de kortst mogelijke tijd in een auto
opbergen) en op de opblaastoestellen
(klimhindernissen nemen en over horden
rennen). De 14- tot 16-jarigen krijgen een
bijkomende proef geserveerd: fierljeppen! Bij
de 8- tot 10-jarigen eindigt de ploeg met Lien
Braeckevelt, Annelies Gelaude en Heleen Raes
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eerste, de ploeg met Sara Dinneweth, Lisa
Vande Wiele en Lotte Vansteenkiste tweede,
het trio Nele Persyn, Angelique Verheecke en
Heleen Vereecke wordt vierde. Bij de 11- tot
13-jarigen mogen de Atlassers Stefanie De
Smet, Lien Duthoit en Sarina Sagaert op het
hoogste schavotje, de ploeg met Steffi Dooms,
Fran Duthoit en Stefanie Neirinck wordt vijfde.
Bij de 14- tot 16- jarigen kunnen de atlasboys
Jonas De Bruyne, Dieter De Meulenaere en
Glenn Dooms de eerste plaats opeisen.
Om tijdens de officiële opening van de
Europafeesten de nationale vlaggen van de
15 Europese lidstaten te hijsen en tevens
een toorts aan burgemeester Van Daele te
overhandigen, verzamelen om 18u45 Lucien
Baekelandt, Gilbert De Bie, Marc Degroot,
Oele Demeulemeester, Hilde De Rammelaere,
Gerda Desmet, Ann De Vriendt, Ludo Gelaude,
Marleen Heytens, Luc Penninck, Greta
Van Keirsbulck, Nathalie Martens, Nancy
Vanluchene, Godfried Verhamme, Monique
Vermandere en Rita Warnez op de Markt nabij
de hallentoren. Oele komt van achter het
stadhuis (nu Alexianenplein) het marktplein
opgedraafd, overhandigt vervolgens zijn
brandende toorts aan onze burgervader die
op zijn beurt de Europavlam ontsteekt en
daarmee zowel letterlijk als figuurlijk het vuur
aan de lont steekt van een bruisende editie van
de Europafeesten. De rol van de Atlasrunner
is daarmee uitgespeeld, nadat respectievelijk
de Europese-, de Vlaamse- en Tieltse vlag is
gehesen schieten ook de overige 15 atlassers in
actie. Onder het toeziend oog van Olivier den
Duivel en onder begeleiding van de harmonie
“De Goede Vrienden” hijsen ze de vlaggen van
de Europese lidstaten.
Deze ceremonie is nauwelijks afgelopen
als op het Generaal Maczekplein het
startschot wordt gegeven voor de “Zeskamp”
(voor adulten). De Tieltse judo- karate- en
tafeltennisclub, de Vriendenkring Aarsele (een
verzameling Tieltse sportieve figuren), de
Tieltse zustersteden Gross Gerau (Deutsland)
en Szamotuly (Polen) en Turnkring Atlas
hebben allen een ploeg afgevaardigd om te
strijden in de zeskamp. Voor Atlas treden Letje
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05.07.2002 Tielt. Zeskamp voor adulten. An Van Damme,
Monika Degroot, Ben De Bruyne, Bart Derudder, Sarah
Vandekerckhove, coach Margot Baekelandt en Letje Blondia
vormen de Atlasploeg.

05.07.2002 Tielt, Zeskamp voor Adulten: Atlasser Monika
Degroot rende zoëven dwars doorheen een regen van natte
sponsen. Letje Blondia (links) staat klaar om de tegenstand te
bekogelen. Oele Demeulemeester (m) en Margot Baekelandt (r)
moedigen aan.

05.07.2002 Tielt, jeugdzeskamp. Oele Demeulemeester en Letje
Blondia als coach van de jeugdige Atlassers.

05.07.2002 Tielt, opening van de Europafeesten. De
vlaggenhijsing met o.a. Gerda Desmet, Nathalie Martens,
Monique Vermandere, Ludo Gelaude, Gilbert Debie en Greta
Van Keirsbulck.

07.07.2002 Tielt. Europastoet. Atlas leverde ook de
‘bordjesdragers’, in willekeurige volgorde Lien Braeckevelt, Lien
D’Haeninckx, Heleen Raes, Lotte Van Steenkiste, Angelique
Verbeke, Heleen Verheecke en Joke Verhulst. Boven staan de
Euro-puzzelaars Sarina Sagaert, Annelies Vanderbeken, Stefanie
De Smet, Steffi Dooms, Annelies Gelaude en Kim Debruyne.

05.07.2002 Tielt, opening van de Europafeesten. Oele ontsteekt
de Europavlam. De feesten kunnen beginnen..

Blondia, Ben De Bruyne, Monika Degroot,
Bart Derudder, An Van Damme en Sarah
Vandekerckhove in de arena, Bart Dooms
neemt de coaching van de adultenploeg
waar. De regenbuien blijven achterwege,
in een behaaglijke temperatuur werken de

zeskampers de vooropgestelde proeven af. Na
het waterfietsen, autootje-vol, het doorstaan
van een bekogeling met druipnatte sponsen,
het
run-for-your-live-spel
(estafetteloop
op een opgeblazen hindernissenparcours),
Wizzle (over luchtkussens jumpen, lopen,
kruipen) en de Eurojump (middels fierljeppen
zich over een plas water hijsen) kan de
volgende rangschikking worden opgemaakt:
Vriendenkring Aarsele wordt 1ste, de judoka’s
2de, turnkring Atlas 3de, de tafeltennisclub
4de, de karateclub 5de, Szamotuly eindigt 6de
en Gross Gerau dient genoegen te nemen met
de 7de plaats. Het brons van turnkring Atlas
levert de kringkas een bedrag van 45,00 euro
op.
Een massa volk geniet van de Tieltse
Europastoet, voor hun ogen voltrekken

07.07.2002 Tielt. Europastoet. Filip Houttekier, Lindy Houttekier, Sarah Vandekerckhove, Kelly Houttekier, Annnelies Dedobbelaere,
Marc Degroot, Oele Demeulemeester, Ludo Gelaude, Mieke Latruwe en Eva Heyde dragen de Europavlag.
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zich immers schitterende taferelen, zelfs de
weergoden zien dat het goed is, een prachtige
zomerzon schijnt over de binnenstad (7
juli 2002). Ook turnkring Atlas verleent
die namiddag z’n medewerking aan dit
indrukwekkend schouwspel. Reeds op de
eerste praalwagen zijn de Atlassers Kim
Debruyne, Stefanie De Smet, Steffi Dooms,
Annelies Gelaude, Sarina Sagaert en Annelies
Vanderbeke actief met een heuse opgave
aardrijkskunde. Meer specifiek dienen ze op
een grote landkaart van Europa de lidstaten
in te passen en dat is heus geen makkelijk
puzzelwerk. Ook een zevental bordjesdragers
werden door Atlas afgevaardigd, Lien
Braeckevelt, Lien D’Haeninckx, Heleen Raes,
Lotte Vansteenkiste, Angelique Verheecke,
Heleen Vereecke en Joke Verhulst gaan
evenveel groepen vooraf in de Tieltse
centrumstraten. Annelies De Dobbelaere,
Marc Degroot, Oele Demeulemeester, Ludo
Gelaude, Eva Heyde, Filip Houttekier, Lindy
Houttekier, Kelly Houttekier, Mieke Latruwe
en Sarah Vandekerckhove zijn dan weer op
stap met de Europavlag, een stuk textiel van
zowat tien bij zes meter. Dat verloopt erg vlot,
alleen in de wat nauwere straten is het iets
minder evident om de grote vlag ordentelijk
door Tielt te loodsen.
N.a.v. het nieuwe turnseizoen voeren
de
bestuursleden
een
doorgedreven
promotiecampagne. In ettelijke Tieltse
stadswijken krijgen de bewoners een
Atlasfolder in de brievenbus, in De Weekbode
wordt een artikel gepubliceerd omtrent
de start van het nieuwe seizoen en in Het
stedelijk infoblad, een maandelijkse uitgave
van het Tieltse stadsbestuur, worden de
inschrijfdata (voor nieuwe leden) opgenomen.
In het kader van een actie “Sportclub in de
kijker” dient turnkring Atlas via secretaris
Marc Degroot een promotietekst in bij Het
stedelijk infoblad. Deze wordt integraal
overgenomen en beslaat, samen met het
aangeleverde fotomateriaal, twee volledige
pagina’s. Ook ter gelegenheid van de start
van het nieuwe turnseizoen belegt algemeen
leider Margot Baekelandt een vergadering
met de Atlastrainers (30 augustus 2002).
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“Wie kan wanneer bijstaan”, “de verdeling
van de groepen”, “toekomstplanning” en de
“cursus initiator gymnastiek” zijn maar enkele
onderwerpen welke die die vrijdagavond in
een vergaderzaal van het Textielhuis aan bod
komen. In het kader van ongevallenpreventie
wordt bij die gelegenheid aan alle trainers een
door het bestuur aangekochte Rode Kruisbrochure “Veilig sporten kan!” overhandigd.
Om de lange vakantieperiode af te sluiten
organiseert Turnkring Atlas een fietstocht.
Gilbert Debie stippelde het parcours uit, de

31.08.2002 Atlasfietstocht. Het peloton wordt opgehouden aan
de spooroverweg aan ’t Meerlaantje.

rit leidt de 45 atlassers via landelijke wegen
naar het recreatiedomein De Brielmeersen
te Deinze (31 augustus 2002). Halverwege
de tocht, langs de oevers van de Leie, wordt
even halt gehouden om de dorst te lessen.
In de Brielmeersen wordt ’s middags de
meegebrachte picknick genuttigd, vervolgens
wordt er gewandeld in het mooie domein, de
kleinsten halen hun hartje op in de plaatselijke
speeltuin. Tijdens de terugrit gaan alle remmen
nog eens dicht in de Appelstraat te Tielt ter
hoogte van de woonst van atlastrainer Peter
Baekelandt en echtgenote Petra. Daar krijgen
de fietsers drank en een frisco aangeboden.
Met de volgwagen met gevarendriehoek en
remorque (fietsen die tijdens de rit een defect
oplopen kunnen daarop terecht) nog steeds in
hun kielzog, wordt vervolgens terug richting
Textielhuis gefietst. Perfect getimed wordt
om 17 uur dat eindpunt bereikt.
De fusie van de federaties V.T.L. en A.S.G. is
een feit (1 september 2002), de gymnasten van
beide federaties ressorteren voortaan onder
de “GymnastiekFederatie Vlaanderen v.z.w.”

(afgekort GymFed), met z’n ruim 50.000 leden
een ware mastodont onder de turnfederaties.
Door deze fusie wordt de structuur van de
Belgische turnwereld er een stuk eenvoudiger
op, daarom dat men zich alleen maar kan
verheugen over het huwelijk tussen V.T.L. en
A.S.G.
Tijdens de inschrijvingsdagen schrijven de
bestuursleden Marc Degroot, Gerda Desmet,
Greta Van Keirsbulck en Rita Warnez niet minder
dan 44 nieuwe leden in (7, 14 en 21 september
2002). De nieuwelingen ontvangen bij die
gelegenheid tevens een Atlas-infobrochure.
Atlasvoorzitter en econome Marleen Heytens
is eveneens aanwezig op deze sessies, zij staat
immers in voor de verkoop van de turnkledij.
Het jaarlijks te betalen lidgeld evolueert
naar een bedrag van 50,00 euro per lid met
een maximum van 125,00 euro per gezin. In
die bijdrage zit tevens de verzekeringspremie
tegen sportongevallen vervat, de leden
ontvangen bij betaling van het verschuldigd
bedrag eveneens een Atlas-T-shirt. Nu, bij de
aanhef van het turnseizoen 2002 - 2003, worden
de leden er tevens attent op gemaakt dat ze
het bestuur in het bezit dienen te stellen van
een door hun geneesheer ingevulde verklaring
die stelt dat er geen medisch bezwaar is om
de turnsport te beoefenen. Gemakshalve
ontvangen alle leden hieromtrent een
voorgedrukt invulformulier waarop de
geneesheer z’n bevindingen kan noteren.
Bij Atlas worden voortaan lege inktpatronen
van printers en faxen ingezameld. De firma
Cartridge Power haalt deze op gezette tijden
op en stelt –op basis van de ingezamelde
cartridges- daar een vergoeding tegenover.
Opnieuw een (relatief kleine) inkomstenbron
voor turnkring Atlas!
Met het oog op de uitgifte van een
kalender van het jaar 2003 houdt Atlas een
uitgebreide fotosessie in de Tieltse sporthal
(5 oktober 2002). De bestuursleden Rita en
Gilbert legden de contacten met de fotograaf,
in de voorziene outfit tekenen zowat alle
Atlasleden die zaterdagvoormiddag present.
Zomaar lukraak foto’s schieten is er helemaal

niet bij, de voorziene poses, composities
en gymnastische standjes werden immers
vooraf besproken door de trainers. Met
het uitgetekende scenario in de hand leidt
Caroline Baekelandt de fotograaf vanaf

De frontzijde van de ‘Atlaskalender 2003’.

9u30 langs alle afdelingen, de groepen
verschijnen in de opgelegde turnkledij voor
de lens. De fotoshoot van de leden van de
afdelingen kleuters, benjamins, miniemen,
scholieren, junioren, senioren, damesgymfit, trainers en bestuursleden verloopt
uiterst vlot, desondanks kan de intensieve
fotoreportage pas omstreeks het middaguur
worden afgerond. Midden november rolt de
Atlaskalender 2003 van de drukpersen, het
resultaat is een kleurrijk en samenhangend
geheel. De leden ontvangen elk een gratis
exemplaar (maximaal een per gezin), zij
worden geacht de vier overige ter beschikking
gestelde kalenders te verkopen aan vrienden,
kennissen en familieleden. De verkoopprijs
bedraagt nauwelijks vijf euro per stuk.
Voor
deelname
aan
het
zesde
“Kaderweekend Gymnastiek” van de
“Gymnastiek Federatie Vlaanderen” is
Caroline Baekelandt present in de gebouwen
van de Vrije Universiteit Brussel (19 oktober
2002). In de V.U.B. volgt ze de sessies
grondoefening en trampoline van de
toptrainers Gerrit en Marja Beltman, Caroline
ervaart de bijscholing als uiterst positief.
Aan deze cursus is een kost van 25 euro
inschrijvingsgeld verbonden, deze wordt ten
laste genomen door de kringkas.
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19 tot 26.10.2002 Bibliotheek Tielt. Ook Atlas heeft er z’n box.

ontfermt Anja Vermeersch (kleuterleiding)
zich over deze opdracht en doet dat met
succes! Met o.a. een resem opgeplakte foto’s
van gymnasten wordt de ‘Atlasbox’ een
publiekstrekker. Met het aanbrengen van de
slagzin “Lezen verruimt de geest, gymnastiek
ontplooit het lichaam” en een Atlasfolder
maakt secretaris Marc Degroot de zaak
volledig af. Atlas trekt veel aandacht in de
bib. In het kader van diezelfde boekenweek
bokst de bibliotheek, in samenwerking met de
Tieltse sportdienst, een heuse sportmeeting
in elkaar (24 oktober 2002). Diverse teams
nemen het in een wedstrijd “1000 meter
fietsen op rollen” tegen elkaar op, Atlas
vaardigt met Ria Debrabandere (afd. damesgymfit), Peter Baekelandt (trainer) en Dieter
Demeulenaere (afd. junioren) eveneens een
ploeg af voor deze krachtmeting. Niet minder
dan tien clubs gaan in de bib met elkaar de
strijd aan, dikwijls is het publiek getuige van
een beklijvende strijd. De Atlasploeg doet het
die donderdagavond schitterend, individueel
worden ettelijke wedstrijden gewonnen, in de
algemene rangschikking eindigt de Atlasploeg
op een formidabele tweede plaats.
Het jaarlijks turnkamp kan opnieuw op heel

24.10.2002 Bibliotheek Tielt. Peter Baekelandt (l) draait
voor Atlas de trappers keihard rond. Teamgenoten Ria
Debrabandere en Dieter Demeulenaere kijken gespannen toe.

Ter gelegenheid van de Nationale
Boekenweek (van 19 tot 26 oktober 2002)
krijgen de Tieltse sportverenigingen de
mogelijkheid zich te promoten in de
plaatselijke bibliotheek. Met “versier een
box en zet zo je club in de kijker” worden de
deelnemende sportclubs voor de actie “Bib in
topvorm” aangespoord een ter beschikking
gestelde doos op te smukken. Voor Atlas
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25 tot 30.10.2002. Buizingen, turnkamp. Heleen Raes, Steffi
Dooms, Heleen Goeminne, Annelies Gelaude, Lien Braeckevelt,
Marjoke Lanckriet en Stephanie Neirinck hebben het naar hun
zin.

25 tot 30.10.2002 Buizingen. Een deel van de deelnemers aan
het sporttkamp.

25 tot 30.10.2002 Buizingen. Even een mooie compositie uittesten… Goed zo!

wat belangstelling rekenen (25 tot 30 oktober
2002). In het turncentrum Start ‘65 te Buizingen
verzorgt Letje Blondia de trainingen aan de
balk, Margot neemt de toestellen sprong- en
barre voor haar rekening. Caroline Baekelandt
leidt de intensieve oefenstonden grond,
Ann De Vriendt en Oele Demeulemeester
staan afwisselend in voor de trainingen

25 tot 30.10.2002 Sportkamp Buizingen. An Van Damme,
Barbara Verbeke, Sandra Clinckaert, Sarah Vandekerckhove,
Lindy Houttekier, (en vooraan) Mieke Latruwe en Eva Heyde zijn
eveneens van de partij.

25 tot 30.10.2002 Sportkamp Buizingen. In tegenwijzerzin:
ook Stefanie Desmet (op 7u.), Sarina Sagaert, Lieselot gelaude,
Tineke Desmet, Sofie Debrouwere, Annelies Vanderbeke, Sien
Debrouwere en Elisah Moncarey wilden niet ontbreken.

grond en sprong. Voor Lien Braeckevelt,
Sandra
Clinckaert,
Sien
Debrouwere,
Sofie Debrouwere, Ben De Bruyne, Dieter
Demeulenaere, Stefanie Desmet, Tineke
Desmet, Steffi Dooms, Annelies Gelaude,
Lieselot Gelaude, Heleen Goeminne, Eva Heyde,
Lindy Houttekier, Marjoke Lanckriet, Mieke
Latruwe, Elisah Moncarey, Stefanie Neirinck,
Heleen Raes, Sarina Sagaert, An Vandamme,
Sarah Vandekerckhove, Annelies Vanderbeke,
Tim Vande Walle en Barbara Verbeke is
deelnemen aan dit zevende turnkamp echt
wel een buitenkans. Immers, turnen in een
met alle olympische turntoestellen uitgeruste
turnzaal is doorgaans niet weggelegd voor
de Atlassers. De deelnemers betalen enkel de
kost voor de maaltijden en het logies (162,00
euro per persoon) want ook nu weer neemt
de kringkas de huur van de turnaccommodatie
volledig ten laste.
Turnkring Atlas staat alweer voor een
uitdaging op het niet-sportieve vlak: het
IK-Gym-onderzoek
(Instrument
voor
Kwaliteitsevaluatie
van
Gymnastiekverenigingen). Met betrekking tot alle
aspecten van o.a. het administratieve en
sportieve beleid op zowel korte als lange
termijn, de interne werking en procedures,
externe
communicatie,
clubsfeer,
nevenactiviteiten, de V.Z.W.-structuur, het
trainerskorps en het financieel beheer voert
de IK-Gym-auditeur een diepgaande analyse
(8 november 2002). De bestuursleden Margot
Baekelandt, Caroline Baekelandt, Marc
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Degroot en Oele Demeulemeester –deze
laatste als coördinator voor het Atlasdossierverenigden zich in een werkgroep en goed
voorbereid ondergaan ze het onderzoek in
één van de vergaderzalen van het Textielhuis.
Ook trainers van meerdere afdelingen en
ouders van enkele Atlasgymnasten werden
door de auditeur opgevorderd, zij worden
die vrijdagavond geconfronteerd met een
vraagstelling vanwege de auditeur. Na zowat
veertien dagen nagelbijtend afwachten, komt
vanuit de federatie het verlossende bericht
dat turnkring Atlas geslaagd is voor de IK-Gymaudit. Atlas behaalt een eindscore van maar
liefst 81,9 %!
In de feestzaal van het Koninklijk Atheneum
te Tielt loopt de zaal vol voor nog maar een
editie van de Atlas-Bingospelavond (16
november 2002). Atlassympathisant Franky
Martens is opnieuw bingomaster en leidt de
spelavond in goede banen. Het Atlasbestuur
kocht talrijke naturaprijzen aan, in de loop
van de avond krijgen deze allen een nieuwe
eigenaar: de winnaars van de respectievelijke
bingospelen.
Het bezoek van Sinterklaas aan turnkring
Atlas is inmiddels een traditie geworden, ook
nu krijgen de Atlasleden visite van de goede
man in de Tieltse sporthal (30 november 2002).
Bestuurslid Greta Van Keirsbulck prepareerde
een hele vracht zakjes met snoepgoed, uit
handen van de twee zwarte Pieten ontvangen
de leden van de afdelingen kleuters en
benjamins al dat lekkers. Voor zijn vertrek
geniet de Sint nog van een liedje dat door alle
kinderen uit volle borst wordt gezongen, ook
turnjuf Anne Lannoo laat zich daarbij helemaal
niet onbetuigd, zij geeft even later zelfs een
prachtige solo ten beste!
Vanaf december 2002 verschuift de
maandelijkse Atlasbestuurvergadering van de
tweede naar de eerste dinsdag van de maand
en dit omwille van het feit dat de samenkomst
van het bestuur van de Tieltse sportraad
voortaan maandelijks op de tweede dinsdag
zal plaatsgrijpen en Margot Baekelandt,
zetelend in beide besturen, onmogelijk beide
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16.11.2002 Tielt, Koninklijk Atheneum. Bingomaster Franky en
zoon Arne leiden de avond in goede banen.

16.11.2002 Koninklijk Atheneum Tielt. Bingomaster Franky
Martens en zoon Arne maken zich op voor een alweer
denderende bingospelavond.

vergaderingen tegelijk kan bijwonen.
Op 2 december 2002 richt het Atlasbestuur
een schrijven aan het Tieltse College van
Burgemeester en Schepenen om deze te
wijzen op de nood aan een turnzaal. Niet
alleen is er het probleem van de toenemende
overbezetting van de sporthal, een feit
waar meer verenigingen de dupe van zijn,
meer specifiek voor de turnsport ontbreken
er hedendaagse veiligheidsvoorzieningen
(valkuil, saltogordels), is de oefenruimte in
het Textielhuis veel te klein enz. Om uit de
moeilijkheden te raken stelt Atlas o.a. de
constructie van een turnzaal voor waarin
turntoestellen permanent staan opgesteld
en die tevens is uitgerust met de nodige
veiligheidsvoorzieningen.
Naar aanleiding van de samensmelting
van de turnbonden A.S.G. en V.T.L. tot de
Gymnastiek-Federatie Vlaanderen v.z.w.
(GymFed), worden twee nieuwe technische
cellen opgericht. Dat is ook het Atlasbestuur
niet ontgaan en hun kandidaten, Margot

Baekelandt en Oele Demeulemeester,
worden door de GymFed verkozen tot
lid van respectievelijk de “Technische cel
van programma’s en reglementen” en
de “Technische cel voor activiteiten en
organisaties” (7 december 2002). Atlashoofdleider Margot wordt eveneens verkozen
tot lid van het “Comité voor algemene
gymnastiek” en zal dus iets meer frequent
dan Oele vergaderingen bijwonen op de zetel
van de “GymFed” aan de Zuiderlaan te Gent
(Drongen).
Turnkring Atlas baat een verkoopsstand uit
op de Tieltse kerstmarkt (7 en 8 december
2002). Het is bijtend koud tijdens die
tweedaagse, de verkoop van het gamma
jenevers, cola en koffie verloopt echter vlot
en bijgevolg wordt de kringkas uitermate
goed gespijsd. Ter promotie van turnkring
Atlas wordt bij die gelegenheid tevens een
specifieke folder uitgegeven.

Oele slagen erin het jurybrevet ‘lange mat’ te
bemachtigen.
Op zaterdag 21 december 2002 trekt een
bus vol Atlassers naar het “Antwerp Olympic
Gymgala”. Daar halen ze hun hart op bij het
zien van verdraaid mooie oefeningen van een
Andrea Raducan, een Verona Van de Leur,
een Ivan Ivankov, een Sean Townsend, een
Renske Endel, een Jordan Jovtchev, kortom
van alle toppers van de huidige turnwereld
die in het Sportpaleis hun opwachting maken.
De atlassers worden ondergedompeld in een
fantastische avond boordevol gevuld met
sprankelende gymnastiek.

07 en 08.12.2002. Kerstmarkt Tielt. Ook Atlas baat een
verkoopstand uit. Hier met Caroline Baekelandt, Anja
Vermeersch, Nele Vergote, Marc Degroot, Greta Van Keirsbulck
en Gerda Desmet.

Om zich te bekwamen in de jurering van het
lange-mat-turnen begeeft bestuurslid Martine
Christiaens zich naar Deurne (15 december
2002). Oele Demeulemeester vergezelt haar,
de geldigheidsduur van zijn jurybrevet in
deze discipline is immers verstreken en beide
Atlassers volgen de cursus in de turnzaal
van “Silok Deurne” (in de omgeving van het
Bosuilstadion). Na het theoretisch gedeelte
worden schriftelijke testen afgelegd. Tijdens
de namiddag verwerven Martine en Oele nog
flink wat praktische informatie aan de hand
van turndemonstraties die door topturners
van Silok worden verzorgd. Zowel Martine als
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DEEL XIX: 2003 - 2004
In hun schrijven van 2 december
laatstleden wees het Atlasbestuur het
Tieltse schepencollege op de hachelijke
omstandigheden waarin de oefenstonden
plaatsvinden in de turnzaal van het Textielhuis.
Bij die gelegenheid werden de schepenen
tevens uitgenodigd zich ter plaatse van het
rampzalig plaatsgebrek te komen vergewissen.
Michiel Van Daele (burgemeester), Luc
Vannieuwenhuyze (schepen van sport), Luc
Verbrugge (schepen van mobiliteit), Kathy
De Koker (schepen van cultuur) en de binnen
turnkring Atlas natuurlijk niet-onbekende
André Baekelandt (schepen van huisvesting)
gaan in op de uitnodiging en kijken zich de
ogen uit in de oefenruimte van turnkring Atlas
(6 januari 2003). Die woensdagnamiddag
vinden in het gymzaaltje van het Textielhuis
de wekelijkse trainingen plaats voor de
afdelingen miniemen en beloften, gezien de
overbevolking is het voor iedereen ronduit
klaar dat de heersende toestand niet enkel als
chaotisch maar zelfs als gevaarlijk kan worden
omschreven. Hoofdtrainer Margot Baekelandt
en haar hulptrainers dienen de leden van het
schepencollege niet te overtuigen van de
onverantwoorde omstandigheden waarin de
trainingen worden gegeven, het schouwspel
dat zich voor de ogen van de bezoekers
ontrolt, spreekt immers boekdelen.
Met het nieuwe jaar komt bij Atlas
doorgaans ook de nieuwjaarsreceptie in beeld
en dat is deze keer niet anders (12 januari
2003). Trainers, ereleden, sympathisanten
en bestuursleden verzamelen in het
Textielhuis, de bestuursleden Rita Warnez,
Gerda Desmet, Greta Vankeirsbulck en
Martine Christiaens prepareerden een resem
lekkere hapjes en die vinden, samen met de
aangevoerde schuimwijn, hun weg naar een
vijftigtal magen. Voorzitter Marleen Heytens
maakt van de gelegenheid gebruik om haar
nieuwjaarsboodschap ten gehore te brengen.
De ereleden van turnkring Atlas zijn allen
personen die Atlas een warm hart toedragen
en daarenboven de club jaarlijks van een
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Een greep uit de Atlaskalender 2003. De junioren-senioren.

Een greep uit de Atlaskalender 2003. Junioren.

Een greep uit de Atlaskalender 2003. De trainers.

financiële bijdrage voorzien, een bijdrage die
wordt toegevoegd aan de werkingsmiddelen
en bijgevolg integraal ten goede komt van de
turnsters en turners. Opnieuw is de kring van
ereleden aan uitbreiding toe want niemand
minder dan André Baekelandt -jarenlang
betrokken bij turnkring Atlas als gymnast,
trainer, bestuurslid en voorzitter- is, samen met
z’n echtgenote Agnes Bekaert (tevens lid van
de afd. Dames-Gym-Fit), bereid toe te treden
tot dit toch wel selecte clubje. Naast Annie
Sander, Daniel De Vriendt, Angèle Claerhout
en dochter Agnes, Eric Segers, Marcel Linclau
en Noël Callens kan Atlas voortaan eveneens
op de jaarlijkse financiële steun van André en
Agnes rekenen.
Turnkring Atlas was nauwelijks boven
de doopvont gehouden toen de achtjarige
Gilbert Debie zich aanmeldde als één van
de eerste atlasleden. Vandaag is Gilbert de
enige atlaspionier die nog deel uitmaakt
van de Tieltse turnkring, in die rijkgevulde
carrière was hij achtereenvolgens gymnast en
bestuurslid. Als zeer goed onderlegd turner
schreef hij in de loop der jaren drie provinciale
titels achter z’n naam. In de hoedanigheid
van bestuurslid-materiaalmeester neemt hij
sinds enkele decennia het onderhoud van
het turnmateriaal ter harte en als bedreven
metaalbewerker ontwierp hij in de loop der
jaren diverse turnmaterialen met zowaar
een volledige damesbarre als toetje. Gilbert
wordt door het Atlasbestuur voorgedragen
als kandidaat Sport(l)ieveling. In de Tieltse
Europahal behoort hij, samen met Bernard
Langeraet (bestuurder en geldschieter van
een voetbalclub) en Marc Lesage (turnleraar
in schoolverband en uiterst verdienstelijk lid
van het bestuur van de stedelijke sportraad),
tot de drie resterende genomineerden voor
deze titel (17 januari 2003). Na de diverse
stemrondes wordt Marc Lesage uitgeroepen
tot winnaar, Gilbert eindigt tweede. Die
tweede plaats doet uiteraard geen afbreuk
aan de verdienstelijke inzet van Gilbert Debie,
binnen Atlas is men immers hoogst tevreden
over een dergelijke werkkracht te kunnen
beschikken. Naast de verkiezing van de Sport(l)
ieveling heeft in de Europahal ook de jaarlijks

Een greep uit de Atlaskalender 2003. Miniemen-beloften.

Een greep uit de Atlaskalender 2003. Benjamins-jongens.

Een greep uit de Atlaskalender 2003. De dames-gym-fit.

Een greep uit de Atlaskalender 2003. De junioren-senioren
jongens.
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terugkerende
kampioenenhulde
plaats.
Samen met atletiekclub AV Molenland levert
turnkring zowat alle nationale kampioenen.
Ingevolge de behaalde overwinningen in de
ploegenwedstrijd Megagym van 4 mei ‘02
zijn dit Annelies Dedobbelaere, Melanie De
Doncker, Barbara Verbeke en Nele Vergote
(junioren B - barre), Sofie Debrouwere, Maaike
Devos, Sarah Vandekerckhove en Annelies
Vanderbeke (junioren A - barre) en Emelien
Dufour, Steffi Dooms, Fran Duthoit, Marjoke
Lanckriet, Stefanie Neirinck (miniemenscholieren C – paardsprong). Ze mogen met
z’n allen op het podium en ontvangen daar
een handig regenvestje als aandenken aan
deze avond.
Voor het bijwonen van de cursus
jurering “toestelspringen” trekken Oele
Demeulemeester (bestuurslid-trainer) en
Ludo Gelaude (bestuurslid) naar Berchem (25
januari 2003). Weken nadien blijkt dat Oele
en Ludo met brio slaagden in het afgelegd
examen.
De gymnastiekfederatie A.S.G. kwam eind
2002 in het kader van “Operatie Competentie
2002” opnieuw met een bevraging op
de proppen. Deze belichtte wederom de
volledige kringwerking tijdens het jaar
2002 maar legde het accent op de v.z.w.structuur, het organogram, de aandacht
voor het medisch- en veiligheidsaspect, de
geleverde inspanningen ter promotie van de
turnactiviteiten en de vorming van trainers
in 2002. Atlas kon een goed gestoffeerd
dossier indienen en rijft nu (januari 2003) een
flinke financiële ondersteuning vanwege de
federatie binnen.
De Atlas-infobrochure bestaat ruim 5 jaar,
op geregelde tijdstippen ontvingen de leden
aangepaste of nieuwe insteekbladen. Gezien
de overschakeling (in 2002) van Belgische frank
naar Euro, de nieuwe prijzen voor turnkledij,
het gewijzigd bestuurs- en trainerskader en
de hantering van nieuwe leeftijdscategorieën
door de GymnastiekFederatie, voorziet het
bestuur de uitgifte van een nieuwe brochure.
Alle leden ontvangen in februari een nieuwe
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Een greep uit de Atlaskalender 2003. Het bestuurskader

versie van dit 23 pagina’s tellend document.
Een 19-tal miniemen-beloften en negen
junioren-senioren werden ingeschreven voor
de wedstrijd “Minitrampolinespringen” te
Bierbeek van 2 februari 2003. Het Brabantse
Bierbeek ligt niet bij de deur, er dient bijgevolg
erg vroeg in de ochtend vertrokken te worden
vanuit Tielt (met personenwagens). Tijdens
de nacht wordt West-Vlaanderen evenwel
overspoeld door een sneeuw- en koudegolf.
Tonnen sneeuw en spekgladde wegen
dwarsbomen de intentie voor deelname,
algemeen leider Margot Baekelandt dient
noodgedwongen forfait te geven voor deze
kamp.
Voorzitter Marleen Heytens en secretaris
Marc Degroot wonen, in een aanpalende zaal
van de cafetaria van de stedelijke sporthal,
de algemene vergadering van de Tieltse
sportraad bij (4 februari 2003). Als lid van
het bestuur van deze sportraad is uiteraard
ook Atlasleider Margot Baekelandt present.
De afgevaardigden van de diverse sportclubs
stellen vast dat bij de begrotingsvoorstellen
eveneens de realisatie van bijkomende
zaalinfrastructuur staat genoteerd, meer
in het bijzonder betreft het een zaal voor
competitiesporten en een afzonderlijke
turnzaal met o.a. een valkuil en een olympische
vloer. Dat voorstel van de sportraad zal op
de eerstvolgende gemeenteraad ter sprake
worden gebracht. De kost van realisatie wordt
begroot op minimaal 750.000 euro.
Onder

auspiciën

van

de

Gymnastiek

Federatie Vlaanderen organiseert het
bestuur van turnkring Atlas een wedstrijd
“Toestelspringen en Toestelturnen” (16
februari 2003). Met WO-Gym Wommelgem,
VTS Willebroek, Vrank en Vrij Hoevenen, Silok
Deurne, Volharding Berchem, Willen is Kunnen
Hemiksem, Volharding Essen, STOS Schoten,
Vrijheid door Broederschap Gent, Spartacus
Borgerhout en uiteraard ook turnkring Atlas,
geven nogal wat clubs elkaar rendez-vous in
de Tieltse sporthal. ’s Voormiddags treden
een vijfhonderdtal gymnasten aan voor het
toestelturnen, ’s namiddags kampen er ruim
vierhonderd deelnemers in de discipline
toestelspringen. Voor deze thuiswedstrijd
verschijnt Atlas met een grote afvaardiging
op de turnvloer. Met niet minder dan acht
gouden, zes zilveren en acht bronzen
medailles slagen de Atlassers erin zowaar hun
stempel te drukken op het wedstrijdgebeuren.
De leden van het Tieltse schepencollege (met
burgemeester Michiel Van Daele, Kathy De
Koker, Luc Vannieuwenhuyze, Seynaeve Marc,
Anne Van Winkel en Luc Verbrugge staan in
voor de uitreiking van de talrijke medailles
tijdens de proclamatie van de resultaten. Voor
de verhuis van het turnmateriaal, het inrichten
van de zaal, de estafetteploegen (voor
het ophalen van de puntenbriefjes van de
juryleden), het verzekeren van de inkom, de
verkoop van programmaboekjes, de preparatie
en verkoop van belegde broodjes enz. kan
Atlas ook bij deze gelegenheid niet enkel
rekenen op de inzet van de bestuursleden,
ook tal van occasionele medewerkers steken
een hand toe en dit vóór, tijdens en na het
wedstrijdgebeuren. Naast de gymnasten en
hun trainers zijn het Filip Ameye, Caroline
Baekelandt, Lucien Baekelandt, Margot
Baekelandt, Peter Baekelandt, Veronique
Bekaert, Rudi Bossouw, Martine Christiaens,
Frank Debeil, Gilbert Debie, Chris De Bruyne,
Marc Degroot, Karine De Coninck, Joke
Delaere, Tine Delaere, Oele Demeulemeester,
Gerda Desmet, Bart Dooms, Chantal Dujardin,
Bart Duthoit, Annelies Gelaude, Lieselot
Gelaude, Ludo Gelaude, Filiep Goeminne,
Marleen Heytens, Chris Hullebusch, Leen
Lagrain, Carine Lambert, Anne Lannoo, Rita
Lava, An Lefever, Meulebrouck Katelijne,

16.02.2003 Sporthal Tielt, wedstrijd toestelspringen en –
turnen. Annelies Dedobbelaere, Joke Delaere, Mieke latruwe
en Eva Heyde zijn maar enkele van de Atlasdeelnemers.

16.02.2003 Sporthal Tielt, wedstrijd toestelspringen en –
turnen. Kelly en Lindy Houttekier, An Van Damme en Sarah
Vandekerckhove.

16.02.2003 Tielt, wedstrijd toestelturnen: Ook de afd. Dames
Gym-Fit valt in de prijzen. Staand: Carine De Roo, Rita Warnez,
Hilde Vandevyvere, Jenny Warnez, Katelijne Meulebroek,
Greta Van Keirsbulck. Vooraan: Marleen Vandewalle, Christine
Vanmaele, Hilde Quintyn, Christine Vandewalle en Silvie
Vanhauwaert.
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16.02.2003 Sporthal Tielt, wedstrijd toestelspringen en –turnen. Nog meer Atlasdeelnemers.

Geert Neirinck, Stefanie Neirinck, Ronny
Peereboom, Hilde Quintijn, Chris Sagaert,
Christa Staelens, Dirk Vanderbeke, Christine
Vandewalle, Martine Vandeginste, Marleen
Vandewalle, Sylvie Van Hauwaert, Johnny Van
Hove, Greta Van Keirsbulck, Nancy Vanluchene,
Christine Van Maele, Jeanine Verbeke, Christa
Verhaeghe, Godfried Verhamme, Monique
Vermandere, Jenny Warnez, Linda Warnez
en -last but not least- Rita Warnez die als
medewerker deze organisatie helpen slagen.
Atlas kijkt met tevredenheid terug op deze
vlekkeloos georganiseerde wedstrijddag.
Op zondag 23 februari 2003 strijkt Atlas
neer te Eeklo voor het betwisten van
een groepswedstrijd “Lange Mat”. In de
plaatselijke sporthal geeft de Atlasdelegatie
de tegenstand partij met z’n miniemen,
beloften, junioren en senioren. De Atlassers
Marc Degroot en Oele Demeulemeester zijn
er eveneens, zij jureren de wedstrijden bij de
benjamins. Na een volledige wedstrijddag kan
Atlas terug naar Tielt met drie podiumplaatsen,
de ploeg met Sien en Sofie Debrouwere,
Tineke Desmet en Annelies Vanderbeke mag
zelfs op het hoogste schavotje!
De trainers Oele Demeulemeester, Kelly
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Houttekier, Lindy Houttekier, An Van Damme
en Sarah Vandekerckhove schreven zich
in voor de cursus “Initiator-Gymnastiek”
van de Vlaamse Trainersschool (VTS). In
eerste instantie dient de module algemene
didactiek worden gevolgd. Gedurende vier
zaterdagnamiddagen (periode februari-maart
2003), na afloop van de atlastrainingen, haast
het vijftal zich naar Vlamertinge waar ze de
oren spitsen voor dat eerste deel van de
cursus. Hun examen leggen ze af op 24 mei, ze
slagen allen. De cursussen m.b.t. de modules
kleuter-, recreatieve- en précompetitieve
gymnastiek zullen in een later stadium door de
VTS worden georganiseerd.
Het Tieltse stadsbestuur doet voor de eerste
keer beroep op volwassenen van turnkring
Atlas voor deelname aan de carnavalstoet (23
maart 2003). Filip Ameye, Margot Baekelandt,
Rudi Bossouw, Martine Christiaens, Alain
Debie, Gilbert Debie, Marc Degroot, Oele
Demeulemeester, Gerda Desmet, Marianne
Devriendt, Pedro Galle, Ludo Gelaude, Marleen
Heytens, Filip Houttekier, Luc Penninck, Johnny
Vanhove, Greta Van Keirsbulck en Rita Warnez
zijn de vrijwilligers die bereid zijn druppelglazen
alcoholische drank (Wodka, witte- en rode
wijn) aan de toeschouwers van de stoet aan

te reiken. In de stedelijke muziekacademie
krijgen ze allen een Tiroler-outfit aangemeten
en onder een stralend zonnetje schuimen ze
vervolgens de centrumstraten van Tielt af,
steeds opnieuw een slok alcohol aan de vele
belangstellenden serverend. De Atlasadulten
zetten hun beste beentje voor, hun ijver wordt
beloond met een vergoeding die integraal
richting de Atlasclubkas gaat.
De Tieltse 1-meistoet gaat niet meer uit,
voor deze gelegenheid tapt de plaatselijke
SP.a-afdeling uit een totaal ander vaatje: er
wordt een autokaravaan georganiseerd (1 mei
2003). Ook Atlas kreeg de vraag toegespeeld
z’n medewerking te verlenen. Teneinde hun
vraag voor het verkrijgen van een gymzaal
meer kracht bij te zetten verschijnen de
bestuursleden Margot Baekelandt, Gilbert
Debie, Marc Degroot, Ludo Gelaude, Greta
Vankeirsbulck en Rita Warnez om 10u. op de
parking van de Supra Bazar (Meulebeeksesteenweg) met een remorque voorzien van
grote panelen waarop de slagzinnen “Turnen is
tof!” en “Turnkring Atlas wenst een turnzaal”
zijn geplakt. De zowat dertig toeterende
wagens doen niet enkel de centrumstraten
van Tielt aan, ook de dorpskommen van
Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle worden
geconfronteerd met de Atlasboodschap.
Gilbert Debie doet de tocht met een veertig
jaar oude Vespa, in zijn‘self-made-sidecar
voert hij Margot mee. ’s Namiddags, eveneens
ter gelegenheid van het 1-meifeest, wordt
een “wielrennerswedstrijd voor Tieltenaren”
georganiseerd. Bij de dames zien we in de
Ieperstraat, ter hoogte van het Textielhuis,
Ria De Brabandere als eerste over de meet
snellen. Ria is voor Atlas geen onbekende, zij
maakt immers deel uit van de afd. dames-gymfit.
Met een negental ploegen dient Atlas
zich aan te Sint-Amandsberg voor het
bekampen van een wedstrijd “Langematen Trampolinespringen” (10 mei 2003). Het
wedstrijdverloop situeert zich zowel in de
voor- als namiddag en is een organisatie van
“Turngroep Voorwaarts” met duivel-doet-al
George La force als voortrekker. De zowat

23.03.2003 Opstappen in de Tieltse carnavalstoet ten bate van
de Atlas-clubkas: vooraan Rudi Bossouw, Greta Van Keirsbulck,
Gerda Desmet, Martine Christiaens, Rita Warnez, Pedro Galle
en Marianne Devriendt. In de 2de rij Marc Degroot, Marleen
Heytens, Ludo Gelaude en Luc Penninck. Achteraan Filip
Ameye, Alain Debie, Oele Demeulemeester, Gilbert Debie en
Johnny Vanhove.

01.05.2003 Atlas in de 1-Mei-autokaravaan met de niet mis
te verstane melding “Turnen is tof! Turnkring Atlas wenst
gymzaal”.

10.05.2003 Sint Amandsberg. De Atlasdelnemers aan de
competitie ‘lange mat’ en ‘trampolinespringen’.
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39 Atlassers stuiten in sporthal Rozebroeken
vooral op weerstand vanuit Oost-Vlaanderen,
toch slagen de Tieltse ploegen er in beide
wedstrijden in het laken volledig naar zich
toe te trekken, getuige daarvan de behaalde
uitmuntende resultaten. De atlasjuryleden
Gerda Desmet en Rita Warnez (minitramp) en
Marc Degroot (lange mat) zijn eveneens van
de partij in de sporthal Rozebroeken in SintAmandsberg.
Het opbergen van de steeds maar
uitdeinende
hoeveelheid
turnmateriaal
zorgt voor problemen. De coöperatieve “De
Volharding” is Atlas nóg maar eens genegen
en staat toe dat er in de achterzalen van
het Textielhuis een scheidingsmuur wordt
gesloopt. Medewerker Luc Penninck en de
bestuursleden Gilbert Debie, Marc Degroot
en Ludo Gelaude bundelen de krachten en
na drie uur inbeuken op de muur is deze
volledig gesloopt (29 mei 2003). Bestuurslid
Rita Warnez geeft de werf een grondige
opkuisbeurt, daags nadien voorzien Gilbert
en Marc de ontstane opening van deurlijsten.
Atlas heeft er een extra opslagruimte bij.
Katja Vande Velde is sinds zes jaar
onafgebroken leidster van de afdeling
kleuters, nu neemt ze de beslissing te stoppen
met het trainerschap. Met de les “kleutergym”
van 28 juni ’03 komt er een einde aan haar
toch wel intense en gedegen samenwerking
met turnkring Atlas. Anne Lannoo en Anja
Vermeersch gaan verder met het initiëren van
de jongste leeftijdscategorie binnen turnkring
Atlas.
Het ledenaantal van turnkring Atlas zit
in de lift, eind 06-2003 (of het einde van
het turnseizoen 2002 – 2003) telt Atlas niet
minder dan 208 leden. Het turnseizoen 2002
– 2003 loopt ten einde met de trainingen
van zaterdag 28 juni 2003, in de loop van de
maanden juli en augustus worden opnieuw
vrije “onderhoudstrainingen” gegeven en dit
om de techniek, maar nog meer de lenigheid,
op peil te houden. Deze extra trainingen zijn
toegankelijk voor leden van de afdelingen
miniemen, beloften, junioren en senioren,
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dit steeds ’s woendags van 19u. tot 20u30.
Tijdens sommige trainingen wordt een
temperatuur van 35° Celsius opgetekend in de
turnzaal van het Textielhuis. Ooit werden de
onderhoudstrainingen in het leven geroepen
door algemeen leider Arsène Baekelandt,
in 2003 staan Caroline Baekelandt, Margot
Baekelandt en Oele Demeulemeester in voor
het onderricht van het zomerturnen.
Turnkring Atlas verleent opnieuw z’n
medewerking aan de “Roefeldag” (28 juni
2003). Niet minder dan 28 jongeren wensen
te proeven van de gymnastieksport. Caroline
Baekelandt en An Van Damme hebben een
gepast parcours uitgestippeld, het zijn in
hoofdzaak 11, 12 en 13-jarigen die in de loop van
de namiddag hun behendigheid testen in de
Tieltse sporthal. De reacties van de deelnemers
liegen er niet om, de kennismaking met de
turntoestellen valt heel erg mee. Na afloop
van hun inspanningen krijgen de roefelaars
van An en Caroline een prachtig diploma, een
CD-opbergzakje, een gezelschapsspel en een
folder m.b.t. turnkring Atlas overhandigd.
Ter gelegenheid van de Tieltse Feesten zet
ook onze stedelijke sportraad een activiteit
op het getouw (4 juli 2003). Met “fietsen
op rollen” vragen ze ’s namiddags aan de
Europahal actie van jeugdige deelnemers.
’s Avonds dienen de adulten (vanaf 16 jaar)
strijd te leveren op de stalen rossen. Ook
de Atlassers gaan in op de uitnodiging voor
deelname. ’s Namiddags is Stefanie De Smet
de beste in de catg. 14- en 15-jarige meisjes,
in de catg. 12- en 13-jarige meisjes wordt Fran
Duthoit primus, Heleen Goeminne wordt
tweede, met Steffi Dooms als derde kleurt
het podium volledig Atlas. ’s Avonds, voor de
dameswedstrijd heeft Atlas het duo Caroline
Baekelandt – Ria Debrabandere afgevaardigd.
Zij zetten op de parking van de Europahal
een overtuigende prestatie neer en worden
knap tweede. Tijdens deze activiteit kunnen
deelnemers en toeschouwers terecht aan een
bar, daar schenken Margot Baekelandt, Ben
De Bruyne, Steffi Dooms, Kelly Houttekier,
Lindy Houttekier en Filip Houttekier de glazen
vol ten voordele van de clubkas van turnkring

Atlas.
Teneinde de start van het nieuwe turnseizoen
te promoten worden in de tweede helft van
de maand augustus diverse acties gevoerd. In
“De Weekbode” wordt een persbericht m.b.t.
de turnseizoenstart gepubliceerd en in zowat
alle stadswijken van Tielt, Aarsele en Kanegem
posten de Atlasbestuursleden folders. In het
“Stedelijk Infoblad” verschijnen dan weer de
data waarop nieuwe leden zich bij turnkring
Atlas kunnen inschrijven.
Bestuurslid Gilbert Debie puzzelde nog maar
eens een fietstocht in elkaar. Reeds om 9u30
hebben 44 deelnemers zich verzameld om de
tocht naar het Meulebeekse etablissement
“Hof ter Velde” aan te vatten (30 augustus
2003). Het parcours loopt langs landelijke
wegen, voor de heenreis worden er 22 km.
afgelegd. In “Hof ter Velde”, temidden de
cowboys en –girls doen de Atlassers zich
tegoed aan een smakelijke barbecue en leven
zich daarna uit in een aanpalende zaal met
allerhande gezelschapsspelen uit vervlogen
tijden. Ook de plaatselijke speeltuin krijgt
veel aandacht van de jonge deelnemers. De
terugrit verloopt via Pittem –ook Pittemberg
wordt veroverd- en daar wordt een stop
ingelast ten huize van de bestuursleden
Martine Christiaens en Ludo Gelaude waar
de deelnemers een traktaat van de kringkas
krijgen aangeboden. Daarna worden de luttele
kilometers overbrugd die de fietsers scheiden
van het Textielhuis dat zowel fungeerde als
vertrek- en eindpunt van deze Atlasfietstocht.
Gezien de toename van het aantal leden is
uitbreiding van het trainerskorps meer dan
gewenst. Zeker in de afdelingen kleuters en
benjamins komen de lesgevers onder druk te
staan wegens de (te) grote groep gymnasten.
Voor de kleuterleiders Anne Lannoo en Anja
Vermeersch is het een verademing dat ze bij
de start van het turnseizoen kunnen rekenen
op Marleen Heytens (vorig jaar nog actief als
trainster bij de zesjarige benjamins) en haar
dochter Caroline Penninck. En er komt nóg
versterking opdagen: Liesbeth Viane, studente
kleuteronderwijs, vervoegt eveneens de

09-2003 Nieuwe trainers: Liesbeth Viane versterkt de
kleuterleiding. Links Anne Lannoo.

09-2003 Nieuwe trainers: Sandra Clinckaert traint voortaan ook
de miniemen-beloften.

09-2003 Nieuwe trainers: Emma Dooms aan het werk bij de
benjamins.

09-2003 Nieuwe trainers: Sarina Sagaert traint voortaan ook de
benjamins.
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kleuterleiding. Na een oproep van algemeen
leider Margot Baekelandt binnen de afdeling
junioren-senioren komen Emma Dooms en
Sarina Sagaert de gelederen versterken van
de trainers van de afd. benjamins. Ook de
afdeling miniemen-beloften raakt inmiddels
overbevolkt, vorig jaar was Sandra Clinckaert
(regent L.O.) nog actief als vervangend trainer
in deze afdeling, vanaf nu, bij de aanhef van
het nieuwe turnseizoen, zal Sandra wekelijks
als vaste trainer opereren naast o.a. Margot
Baekelandt.
Het Atlasbestuur is de mening toegedaan
dat het fuchsiakleurige trainingspak, sinds
1991 in zwang, aan vervanging toe is. In de
jaren ‘90 oogde deze training zeer modern,
vandaag is deze outfit voorbijgestreefd, ook
z’n aankoopprijs ligt erg hoog. Bestuurslideconome Rita Warnez klopt aan bij de firma
Jartazi en showt nadien diverse modellen
aan de bestuursleden. De blauw-grijze
training draagt de voorkeur weg, vanaf 27
september 2003 kunnen de Atlasleden de
nieuwe trainings aanpassen met het doel de
gepaste maten te bestellen. Voor de kleinere
maten bedraagt de kostprijs dertig euro, de
grote maten kosten 35 euro, Atlas puurt geen
winst uit de verkoop van Atlastrainings, mede
daardoor kunnen ze worden aangeboden aan
deze zeer democratische prijzen. Halverwege
de maand oktober worden de bestelde
trainings aan de leden geleverd, inmiddels
zijn ze voorzien van de (rode) clubnaam
“Turnkring Atlas”.
Alles evolueert en ook in de turnsport
zijn bijscholingen niet meer weg te denken.
Turnkring haalt de “kleutergymtoernee” naar
de Tieltse sporthal (27 september 2003). Deze
activiteit, een organisatie van de GymFed, richt
zich tot de begeleiders in de kleutergymnastiek
die wensen kennis te maken met het nieuwe
programma kleutergym. De Atlastrainers
Marleen Heytens, Anne Lannoo, Caroline
Penninck, Anja Vermeersch en nieuwelinge
Liesbeth Viane volgen met aandacht de door
de GymFed-medewerker (Frederique Pivotti)
gegeven cursus met zowel praktische als
theoretische informatie.
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Voor het Kaderweekend Gymnastiek,
ingericht door de GymFed, tonen ook
meerdere Atlastrainers interesse (18 en
19 oktober 2003). Anja Vermeersch, Anne
Lannoo, Caroline Penninck en Marleen Heytens
(allen lesgeefsters kleutergym) hebben hun
oog laten vallen op de sessies kleutergym met
de thema’s “gymnastiekbewegingen aanleren
bij oudere kleuters” en omloopjes met jonge
kleuters”. Margot Baekelandt schaaft haar
kennis bij m.b.t. de nieuwe discipline “airtrack”,
turnen op een (opblaasbare) lange mat is hier
aan de orde. Caroline Baekelandt neemt de
cursussen “rondat-streksalto” en “de opbouw
van een basisoefening op de brug” voor haar
rekening. Secretaris Marc Degroot heeft in de
lokalen van de GymFed te Gent dan weer een
vette kluif aan de materies “gevaren van een
feitelijke vereniging” en “inwerkingtreding
van de nieuwe v.z.w.-wet”.
Het jaarlijkse turnkamp, georganiseerd
door turnkring Atlas, kent opnieuw heel wat
belangstelling (24 tot 29 oktober 2003). In
Buizingen, in het turncentrum Start ‘65, wordt
er vijf uur per dag getraind en dat aantal staat

24 tot 29.10.2003. Turnkamp Buizingen. Van voor naar
achter: Heleen Raes, Annelies Gelaude, Lisa Weyts, Liesbeth
Goeminne, Kim Debruyne, Heleen Goeminne, Steffi Dooms,
Marjoke Lanckriet en Lien Braeckevelt.

in schril contrast met de luttele drie uur training
die deze recreatieve gymnasten wekelijks
in de turnzaal te Tielt krijgen aangeboden.
Lien Braeckevelt, Sandra Clinckaert, Justine
Debeil, Sien Debrouwere, Sofie Debrouwere,
Kim Debruyne, Tineke Desmet, Stefanie De
Smet, Emma Dooms, Steffi Dooms, Fran
Duthoit, Annelies Gelaude, Lieselot Gelaude,

Heleen Goeminne, Liesbeth Goeminne,
Ragna Hellebuyck, Lindy Houttekier, Eva
Heyde, Marjoke Lanckriet, Mieke Latruwe,
Elisah Moncarey, Stefanie Neirinck, Heleen
Raes, Sarine Sagaert, Sarah Vandekerckhove,
Annelies Vanderbeke, Barbara Verbeke en Lisa
Weyts zijn de enthousiaste deelneemsters
aan dit vijfdaagse turnkamp, in de met
alle olympische turntoestellen uitgeruste
hal krijgen ze initiatie van de Atlastrainers
Caroline Baekelandt, Margot Baekelandt,
Oele Demeulemeester, Ann De Vriendt, Lindy
Houttekier en Nancy Vanluchene.
In de loop van dit voorjaar proefden vijf
Atlassers reeds van het eerste deel van
de opleiding “Initiator Gymnastiek”. Die
lessenreeks krijgt nu een vervolg met de module
“recreatieve gymnastiek”. Hoofdleider Margot
Baekelandt slaagde erin deze weekendcursus
van de “Vlaamse Trainersschool” naar Tielt
te halen. De Atlassers Oele Demeulemeester,
Kelly en Lindy Houttekier, An Van Damme,
Sarah Vandekerckhove volgen, samen met
lesgevers van andere West-Vlaamse clubs,
aandachtig de aangeboden leerstof (vanaf
09 november 2003 liefst 4 zaterdagen na
elkaar). Op 14 december 2003 slagen Kelly,
Lindy, An en Sarah met glans in hun examen.
Oele verkeert in de onmogelijkheid deze
proeven bij te wonen, één maand later kan
ook hij zijn kennis laten beoordelen en dat
gebeurt met goed gevolg. De vijf Atlassers
zijn nog twee lessenreeksen (en evenveel
examens) verwijderd van het diploma Initiator
Gymnastiek, deze van de précompetitieve- en
die van de kleutergymnastiek.
De eet- en feestzaal van het Koninklijk
Atheneum is volgelopen als bingomaster
Franky Martens om 20 uur het startsein geeft
van de bingospelavond (15 november 2003).
Een klopboormachine, een haardroger,
een elektrisch mes, een Senseo, een
koffiezetapparaat, een wokset, een hogedrukreiniger, een DVD-speler en een heuse kleuren
T.V. zijn de te winnen prijzen. De zowat 280
bingospelers gaan op hun bingokaarten een
hele avond lang steeds opnieuw op zoek naar
de nummers die Franky heeft omgeroepen.

15.11.2003 Tielt, Koninklijk Atheneum. Bingomaster Franky en
zoon Arne achter de te winnen naturaprijzen.

15.11.2003 Tielt, Koninklijk Atheneum. De Atlasbingospelavond kan opnieuw rekenen op veel belangstelling.

De prijzen vliegen de deur uit, na ruim drie uur
speelgenot kan de bingomaster, bijgestaan
door z’n zoon Arne Martens, de avond
afvlaggen. Uiteraard is het voltallige bestuur
ingeschakeld (bediening bar, bestelling
drank, tombolaverkoop), zij kunnen rekenen
op de helpende hand van Rudi Bossouw, Ria
De Brabandere, Freddy De Coninck, Lindy
Houttekier, Miranda, Luc Penninck, Jeanine
Verbeke, Anja Vermeersch, Jenny Warnez,
Nathalie Wiebouw en last but not least, hun
steun en toeverlaat Herlinda Casteleyn.
Op vraag van de Tieltse sportraad
organiseert de sportdienst een informatieavond m.b.t. boekhouding en fiscaliteit (17
november 2003). De info richt zich tot clubs
met een v.z.w.-statuut. De Atlasbestuursleden
Margot Baekelandt en Marc Degroot volgen
die maandagavond met aandacht de geboden
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cursus van de Sportac-opleidingen.
Zonder
maandenlang
allerhande
cursussen volgen toch het diploma “Initiator
Gymnastiek” binnen rijven, het kan mits de
leeftijd van 25 jaar is bereikt én minstens vijf
jaar ervaring in de recreatieve- en beginnende
wedstrijdgymnastiek kan voorgelegd worden.
Atlastrainster Ann De Vriendt beantwoord
taan die voorwaarden, stort zich avonden lang
in de studiematerie en legt voor de centrale
examenjury van de Vlaamse trainersschool
haar theoretisch en praktisch examen af.
Ann slaagt en wordt Atlas’ eerste initiator
gymnastiek (29 november 2003).
Op uitnodiging van het Atlasbestuur bezoekt
Sinterklaas en twee van z’n zwarte Pieten de
afdelingen kleuters en benjamins (6 december
2003). Het is elf uur als het hoog bezoek die
zaterdag de sporthal betreedt, de Sint gaat
vervolgens langs bij de diverse groepjes jonge
gymnasten. De zwarte Pieten tonen hun
kunsten aan de gymtoestellen, kleuters en
benjamins (en hun trainers) ontvangen een
zakje vol met lekkers.
Met de verkoop van een serie pittige
jenevers, zoete advocaat, lekkere koffie en
ijskoude cola trachten leden van leiding en
bestuur de kringkas aan te dikken tijdens de
Tieltse kerstmarkt (6 en 7 december 2003).
’s Zaterdags wordt de verkoop afgeblazen
om 23 u., ’s zondags loopt de uitbating uit tot
omstreeks 22 u. Dankzij de inzet van trainers
en bestuursleden (Caroline Baekelandt,
Margot Baekelandt, Letje Blondia, Martine
Christiaens, Gilbert Debie, Marc Degroot,
Oele Demeulemeester, Gerda Desmet, Ann
De Vriendt, Ludo Gelaude, Marleen Heytens,
Lindy Houttekier, Petra Vande Velde, Greta
Van Keirsbulck, Anja Vermeersch, Rita Warnez)
en de vrijwillige hulp van gastverkoper
Dennis Desmet leidt de uitbating van de
Atlaskerststand in de Tramstraat tot een
financieel succes.
Tijd voor ontspanning: op 20 december 2003
trekt een volle buslading Atlassers naar het
“Antwerp Olympic Gymgala Flanders”, een
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06.12.2003 Sporthal Tielt. Sinterklaas en zijn zwarte Pieten
bezoeken de jonge Atlassers tijdens de zaterdagtrainingen.

organisatie van de GymFed. In het Sportpaleis
zien ze met o.a. Anna Bessanova (UKR),
Chelsie Memmel (USA), Paul Hamm (USA),
Catalina Ponor (USA), Marian Dragulesco
(ROM), Daiana Dos Santos (BRA) de wereldtop
van de artistieke gymnastiek aan het werk. De
aanwezigheid van de specialisten ritmische
gymnastiek (met de Russische kampioene
Alina Kabaeva), trampoline, tumbling
en acrogym maken de affiche nog meer
aantrekkelijk.
Het is reeds enkele jaren geleden dat de
turnzaal van het Textielhuis met een grondige
opkuisbeurt werd bedacht. Niet dat Atlas er het
vuil zomaar laat ophopen, bestuurslid/trainer
Greta Van Keirsbulck reinigt immers zowat
wekelijks de turnvloer, maar gymnastieksport
beoefenen impliceert het gebruik van
(vederlicht) magnesiumpoeder en net dat
product heeft de eigenschap zich aan alles te
hechten, ook aan de hoge muren en zoldering
van de gymzaal. In de loop van de avond
van 29 december wordt de turnzaal volledig
ontruimd, een metershoge stelling wordt
opgetrokken. Daags nadien, op donderdag
30 december 2003, gaan de bestuursleden
Margot Baekelandt, Martine Christiaens,
Gilbert Debie, Marc Degroot, Gerda Desmet,
Ludo Gelaude, Marleen Heytens, Greta Van
Keirsbulck en Rita Warnez, samen met
medewerker Luc Penninck, reeds om 8 u.
aan het werk. De zoldering, dakgebinten
en wanden worden ontstoft op de meest
efficiënte wijze: door veelvuldig gebruik van
water. Ook de TL-lampen, turntoestellen,
kleedkamers,
materiaalruimte,
toiletten

en bekerkasten krijgen een poetsbeurt, de
arbeidsintensieve klus kan pas om 16u30
worden afgerond. Dan ademen de gymzaal en
aanpalende ruimtes opnieuw één en al frisheid
uit.
De Atlasnieuwjaarsreceptie heeft een vaste
plaats verworven op de kalender en ook
voor de editie van deze jaargang tekenen
tal van bestuursleden, trainers, ereleden en
medewerkers present in de turnzaal van het
Textielhuis (11 januari 2004). De bestuursleden
Martine Christiaens, Gerda Desmet, Marleen
Heytens, Greta Van Keirsbulck en Rita Warnez
staan in voor de preparatie van de hapjes. Naar
jaarlijkse gewoonte brengt de Atlasvoorzitter
z’n nieuwjaarsbrief, de toehoorders zijn één
en al oor voor Marleen Heytens. Het is 13
uur als de receptie wordt beëindigd, heel
wat medewerkers hebben opnieuw hun
steun beloofd voor in de toekomst geplande
activiteiten.
Bestuurslid Lucien Baekelandt beslist een
einde te stellen aan zijn mandaat (januari
2004). Lucien is sinds 1963 lid van turnkring
Atlas, z’n aansluiting kwam er onder impuls
van zijn broer wijlen Arsène Baekelandt,
tevens stichter van de club. In het begin
was Lucien Baekelandt ettelijke jaren actief
als turner, vervolgens maakte hij zich erg
verdienstelijk als lesgever van de toenmalige
afd. knapen, een taak die hij combineerde met
zijn opdrachten voor Atlas als bestuurslid en
(in latere instantie) voorzitter. Lucien merkt
dat het Atlasbestuur, na het rampzalige jaar
2000, inmiddels aan een echte revival toe is.
Dat stemt hem uiteraard tevreden, hij acht de
tijd rijp om, na gedurende vier decennia van
het verenigingsleven te hebben geproefd, de
fakkel door te geven aan een nieuwe generatie
bestuursleden.
De Tieltse sportraad zet nog maar eens
de schouders onder de organisatie van de
kampioenenhulde en de verkiezing van
de “Sport(l)ieveling” (16 januari 2004).
Voorgedragen door de Tieltse volleybalclub
Tievolley wordt Hans Verkest in een
barstensvolle Europahal verkozen tot sport(l)

ieveling. Voor de kampioenenhulde tekenen
heel wat Atlassers present. Van turnkring
Atlas worden als provinciale kampioenen
de “groepsturners” Sien Debrouwere, Sofie
Debrouwere, Tineke Desmet, Elisah Moncarey,
Annelies Vanderbeke (lange mat miniemen/
beloften B), Lien Braeckevelt, Annelies Gelaude,
Heleen Goeminne, Heleen Raes (benjamins
C lange mat en trampolinespringen), Letje
Blondia, Sien Debrouwere, Lieselot Gelaude,
Sarah Vandekerckhove en Tim Vande Walle
(trampoline-springen junioren/senioren C)
gelauwerd. Ook voor de huldiging van de
nationale kampioenen slaagt Atlas erin een
verzameling “groepsturners” (toestelturnen)
naar voor te schuiven. Sandra Clinckaert, Tine
Delaere, Elisah Moncarey, Sarina Sagaert
(junioren/senioren C - balk), Justine Debeil,
Kim De Bruyne, Stefanie De Smet, Ragna
Hellebuyck, Stefanie Neirinck (miniemen
/ beloften B – barre), Sien Debrouwere,
Sofie Debrouwere, Tineke Desmet, Annelies
Vanderbeke (miniemen / beloften A – barre),
Hilde Quintijn, Hilde Vandevijvere, Christine
Vandewalle, Jenny Warnez (masters B – bank),
Katelijne Meulebrouck, Sylvie Van Hauwaert,
Nancy Vanluchene, Christine Van Maele
(masters B – bank), Carine De Roo, Marleen
Vandewalle, Greta Van Keirsbulck, Rita
Warnez (masters A –bank), Emelie Defour,
Steffi Dooms, Fran Duthoit, Marjoke Lanckriet
(miniemen / beloften C – paard-sprong),
Lien Braeckevelt, Annelies Gelaude, Heleen
Goeminne en Heleen Raes ( benjamins B –
bok) zijn de Atlassers die voor deze ceremonie
in aanmerking komen.
In samenwerking met turnkring Atlas
organiseert de GymFed een provinciale
“kleuter-doe-dag” (24 januari 2004). Voor
deze gelegenheid huurt Atlas de drie beuken
van de sporthal af, op de beschikbare
indrukwekkende oppervlakte worden niet
minder dan zeven omlopen gebouwd. Elk
parcours heeft een ander bewegingsdoel
voor ogen, aldus kan het tuimelen, rollen,
schommelen, klimmen en klauteren, gooien
en ook het beheersen van het evenwicht
worden beoefend. Tot uit De Panne komen
de kleuters opdagen voor deze kleuter-doe389

dag, de Atlaskleuterleiding (met Marleen
Heytens, Anne Lannoo, Caroline Penninck,
Anja Vermeersch en Liesbeth Viane) hebben
de handen vol om de enthousiaste kleuters
te begeleiden. Deelnemen kost drie euro
per kleuter, voor de Atlaskleuters neemt de
clubkas deze kost ten laste. Na afloop van deze
activiteit krijgen alle jeugdige deelnemers van
de GymFedmascotte “Gymbo” een kleurboek
mee naar huis.
Met als doel de jonge leden gratis een
namiddag ontspanning te bieden, zet het
Atlasbestuur een activiteit met “Piekenot” op
poten (15 februari 2004). Die zondagnamiddag
loopt het Textielhuis zowat vol met leden van
de afdelingen kleuters en benjamins. Ook hun
broers en zusjes krijgen gratis toegang tot dit
spektakel, vele ouders vergezellen hun kroost.
Piekenot (alias Marc Dupont) brengt vanaf
15 uur een denderende “meespeelshow”
die zowaar een carnavalesk tintje meekrijgt.
Kinderen die actief deelnemen, ontvangen
een passend geschenkje van Piekenot. Jong
en oud vermaken zich opperbest tijdens deze
al te gekke activiteit.
Om de kringkas te spijzen verleent Atlas
wederom zijn medewerking aan de Tieltse
carnavalstoet (14 maart 2004). Gehuld in
nonnenkledij verdelen Filip Ameye, Rudi
Bossouw, Danny Fraeyman, Herman Declercq,
Pedro Galle, Alain Debie, Davy Baekelandt,
Jeroen Van Wanseele, Freddy De Coninck
en de Atlasbestuursleden Gilbert Debie,
Marc Degroot, Oele Demeulmeester, Ludo
Gelaude en Filip Houttekier een karrenvracht
Wodka onder de vele toeschouwers langs het
parcours. Mede door de prikkelende alcohol
zijn de Atlasnonnen een meer dan welgekomen
gast bij het talrijk opgekomen publiek.
De GymFed organiseert de tweede
editie van “Megagym” (8 mei 2004). Aan
de watersportbaan, in de reusachtige
topsporthal, te Gent tekent turnkring Atlas
present met twee busladingen deelnemers.
Tussen de paar duizend gymnasten gaan de
tachtig Atlassers hun kans in de wedstrijden
“toestelturnen”, “toestelspringen”, “lange
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24.01.2004 Sporthal Tielt. Het parcours voor de ‘Kleuter-doedag’ wordt aangelegd.

24.01.2004 Sporthal Tielt. De ‘Kleuter-doe-dag’ kan op heel wat
belangstelling rekenen.

24.01.2004 Sporthal Tielt. Tijdens de ‘Kleuter-doe-dag’ is
ook de Atlas-kleuterleiding paraat: Liesbeth Viane, Caroline
Penninck, Anne Lannoo, Marleen Heytens en vooraan Anja
Vermeersch.

15.02.2004 Tielt, turnzaal Textielhuis. Piekenot zet de zaal op
stelten!

08.05.2004 Gent, Megagym. Atlasdeelnemers in
beeld

15.02.2004 Tielt, turnzaal Textielhuis. Ambiance troef tijdens de
‘meespeelshow’ van Marc Dupont, alias Piekenot.

mat-turnen”, “minitrampoline” en “recreademonstratieturnen” (dat laatste is uniek voor
Atlas). Atlas laat zich niet onbetuigd, in elk van
de disciplines toestelturnen, lange mat-turnen,
toestelspringen en minitrampolinespringen
worden één tot twee gouden medailles
behaald, in totaal mogen de Atlasgymnasten
niet minder dan vijftien keer het podium
beklimmen! Caroline Baekelandt, Margot
Baekelandt, Peter Baekelandt, Letje Blondia,
Sandra Clinckaert, Oele Demeulemeester,
Kelly Houttekier, Lindy Houttekier, Sarina
Sagaert, Ann De Vriendt, Emma Dooms, An
Van Damme en Sarah Vandekerckhove waren
de trainers die instonden voor de begeleiding
van de Atlasdeelnemers. De Atlassers
Martine Christiaens, Marc Degroot, Oele
Demeulemeester, Ludo Gelaude, Greta Van
Keirsbulck en Rita Warnez zijn maar enkele van
de vele (gebrevetteerde) juryleden die in Gent
instaan voor het beoordelen van de gebrachte
oefeningen. Aan wedstrijden deelnemen is
niet gratis, per deelnemer betaalt Atlas vijf
euro aan de GymFed, ook aan het inhuren van
de twee bussen hangt natuurlijk een stevig
prijskaartje voor de clubkas.
De Tieltse zusterstad Szamotuly (Polen)
fungeert als gast voor de Europafeesten. In
het kader van deze grensoverschrijdende
feestelijkheden wordt turnkring Atlas, net als in
1999, verzocht een aantal sportievelingen aan
te leveren voor deelname aan een zeskamp.
Algemeen leider Margot Baekelandt kan
enkele Atlassers ertoe bewegen hun koffers te
pakken, Letje Blondia, Ben De Bruyne, Monika
Degroot, Lindy Houttekier, Mathieu Lanckriet,
Nele Van Ryckeghem en vriend David Demey
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08.05.2004 Gent, Megagym. Atlasdeelnemers in beeld
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reizen af naar Polen met de door stad Tielt
ingelegde autocar. De Atlassers beleven een
gezellige tijd in Polen (13 tot 17 mei 2004),
hoofdactiviteit is uiteraard de deelname aan
de plaatselijke zeskamp en daarin eindigen ze
uiteindelijk tweede.
Op het einde van het turnseizoen 20032004 laat turnkring Atlas een getalsterkte van
221 leden optekenen. Met de kleuters (18),
benjamins (67), miniemen (25), beloften (18),
junioren (15), senioren (19), blijf-fitters (26),
jazz-dancers (3), trainers en bestuursleden
(12) vormt turnkring Atlas een vrij imposante
groep. Diverse trainers zijn eveneens actief als
gymnast, enkele bestuursleden staan tevens
in de turnzaal voor het verzorgen van het
turnonderricht.
De grote zomervakantie staat opnieuw
voor de deur, de normale turnlessen worden
opgeschort vanaf 1 juli 2004, het ogenblik
waarop de “onderhoudstrainingen” opnieuw
hun intrede doen. Elke woensdag, van 19 uur
tot 20u30, kunnen de leden van de afdelingen
miniemen, beloften, junioren en senioren
terecht in de turnzaal van het Textielhuis
voor een portie onderhoudsgymnastiek.
Caroline Baekelandt, Margot Baekelandt
en Oele Demeulemeester staan in voor het
turnonderricht. Door de jaren heen is het
onderhoudsturnen tijdens de maanden
juli en augustus een traditie bij turnkring
Atlas geworden, destijds nog ingezet door
wijlen stichter en algemeen leider Arsène
Baekelandt. Dergelijke mogelijkheden worden
vandaag als normaal en vanzelfsprekend
beschouwd, maar niets is minder waar, deze
aanvullende oefenstonden zijn er enkel door
de inzet vanwege de trainers.
De “Tieltse stedelijke sportraad” bestaat
25 jaar en die krachttoer zetten ze met
talrijke activiteiten (terecht) in de verf. Op 2
juli 2004 start de viering met een sportieve
happening: fietsen op rollen. Op de parking
van de Europhal, in een reuzevrachtwagen,
staan ettelijke fietsen opgesteld en het is
daar dat de Atlassers (met Lien Braeckevelt,
Stefanie De Smet, Steffi Dooms, Heleen Raes,

13 tot 17.05.2004 De Atlasdeelnemers aan de ‘Zeskamp’ te
Szamotuly (Polen): David Demey, Nele Van Ryckeghem, Monika
Degroot, Letje Blondia, Lindy Houttekier, Ben De Bruyne en
Mathieu Lanckriet.

Angelique Verheecke en Heleen Verheecke)
het opnemen tegen jongeren van andere
Tieltse sportverenigingen. Aan de plaatselijke
bar kunnen deelnemers en toeschouwers de
dorst lessen, de Atlassers Margot Baekelandt,
Martine Christiaens, Gilbert Debie, Marc
Degroot, Oele Demeulemeester, Gerda
Desmet, Steffi Dooms, Ludo Gelaude, Lindy
Houttekier en Greta Van Keirsbulck tappen er
de glazen vol.
De Atlasfietstocht wordt gereden onder
een prachtige zomerzon (28 augustus 2004).
De uurwerken wijzen 9u30 aan als de 42
deelnemers de pedalen beginnen ronddraaien,
langs landelijke wegen gaat het richting “de
torens” in Ruiselede. Na een pitstop in café
De Pondarosa wordt de terugrit naar Tielt
aangevat. In het recreatiedomein Watewy
komt de rook van de voorziene barbecue de
deelnemers als het ware tegemoet. Door
de ochtendlijke fietsrit (26 km) is de appetijt
flink aangescherpt, in afwachting van het
verorberen van de heerlijk uitziende spijzen
genieten de fietsers eerst nog van een
verfrissend drankje op het met zonovergoten
terras. Consternatie alom als het scherpe
en doordringende geluid van loeiende
sirenes de rust doorbreekt, brandweerlui
uit hun bluswagens springen en zich naar de
plaatselijke cafetaria reppen. Blijkt dat de
rook van de bijna etensklare barbecue een
rookdetector stimuleerde die op zijn beurt
automatisch een alarmmelding naar de Tieltse
brandweerkazerne zond. Maar eind goed, al
goed, zonder vuurhaard kan de interventie
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worden afgeblazen. De barbecue smaakt
overheerlijk en na nog wat nagenieten wordt
de fietstocht verder afgewerkt, de deelnemers
hebben nog een luttele zestien km voor de
boeg. Pittem wordt aangedaan, ten huize
van de Atlasbestuursleden Martine en Ludo
genieten de fietsers van een drankje en een
ijsje. Vervolgens wordt naar Tielt (Textielhuis)
gefietst, het voorziene eindpunt van deze
uitstap. Zowel de deelnemers aan deze
fietstocht als organisator Gilbert Debie kijken
met tevredenheid terug op deze geslaagde
dag.
Ingevolge
recent
gewijzigde
arbeidsomstandigheden kan Marleen Heytens
haar taken als Atlasvoorzitter en lid van de
kleuterleiding niet meer waarmaken. Met pijn
in het hart stelt ze daarom een einde aan die
functies. Een voorzitterswissel is dus aan de
orde, het is “ancien” Gilbert Debie die voortaan
het voorzitterschap zal opnemen. Gilbert,
lid sinds 1956 en dus Atlaspionier, is gezien
zijn ruime ervaring binnen turnkring Atlas
een man die respect afdwingt bij de overige
bestuursleden. Gymnastiek is niet de meest
evidente sport, toch kan Atlas een ledenlijst
van 221 sporters voorleggen en behoort
aldus tot de grote Tieltse sportverenigingen.
Voorzitter Gilbert Debie zal, samen met
zijn bestuursleden, blijven ijveren voor een
degelijke werking van zijn vereniging opdat
turnkring Atlas ook in de toekomst die vele
sporters blijvend onderdak kan verlenen.
Voormalig voorzitter Marleen Heytens wenst
de met turnkring Atlas opgebouwde band
niet los te laten, zij en haar echtgenoot Luc
Penninck treden toe tot de selecte club van
ereleden.
Bij de afdeling kleuters verlaat, naast
Marleen, ook dochter Caroline Penninck
het trainerskorps. Daarmee is de kous
niet af, want leidster Liesbeth Viane stopt
eveneens met het trainerschap van de
afdeling kleuters. Slotsom: alleen Anne
Lannoo en Anja Vermeersch resten om de
kleuterafdeling van het nodige turnonderricht
te voorzien en met z’n tweeën is dat heus
niet voldoende.
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09-2004. Gilbert Debie, Atlaspionier, is de nieuwe voorzitter.

09-2004 Tielt, Textielhuis. Duimen voor het nieuwe
turnseizoen.

09-2004 Nieuwe trainers. Lieselot Gelaude gaat aan de slag in
de kleuterafdeling.

Iedere twee jaar steekt turnkring Atlas
zijn leden in een nieuw Atlas-t-shirt, voor de
komende twee seizoenen wordt het een rood
shirt met een illustraties van een turner aan
het paard-met-bogen en een turnster op de
balk, beiden in blauwe uitvoering. De leden
krijgen het t-shirt gratis toegekend van zodra
ze in orde zijn met de betaling van het jaarlijkse
lidgeld (50 euro).
Op 17 augustus 2004 wordt het turnseizoen
op gang getrokken door de jazz-danceafdeling, de dames-gym-fit-afdeling starten
op 23 augustus, de afdelingen kleuters,
benjamins, miniemen, beloften, junioren
en senioren krijgen hun eerste training
geserveerd op zaterdag 4 september
2004. Aan de inschrijvingstafel schrijven de
bestuursleden Margot Baekelandt, Gerda
Desmet en Marc Degroot niet minder dan 32
nieuwe leden in (inschrijvingssessies van 4, 11
en 18 september). Econome Rita Warnez is
er eveneens, zij staat in voor de verkoop van
turnmaillots en trainings.
Ook de (her)inschrijving van oud-turnster
Maaike Devos wordt geacteerd, zij maakt haar
rentree als lesgeefster bij de afd. benjamins. En
het lesgeverskorps krijgt met Tineke Desmet
(turnster bij de junioren) nog meer versterking,
ook Tineke neemt een groep benjamins onder
haar hoede. Annelies Gelaude (turnster bij de
afd. beloften) is eveneens bereid de handen uit
de mouwen te steken, zij gaat als lesgeefster
aan de slag in de kleuterafdeling.

09-2004 Nieuwe trainers. Stefanie De Smet neemt een ploeg
benjamins onder haar hoede.

09-2004 Nieuwe trainers. Tineke Desmet traint de
benjaminsafdeling.

Bij de start van het turnseizoen 20042005 heeft turnkring Atlas een “airtrack”
ter beschikking in de stedelijke sporthal. Het
verend acrobatisch luchtkussen, een aankoop
van de Tieltse sportdienst, meet 3 bij 15 meter
en is –opgeblazen- een 40-tal centimeter hoog.
Turnen op het airtracktoestel is een nieuwe
discipline waar de leden van turnkring Atlas
zich nu ook in kunnen bekwamen.
Het Atlasturnkamp is een jaarlijks
terugkerende activiteit, ook nu trekt een
gezelschap Atlassers naar Buizingen voor
het volgen van deze intensieve turnactiviteit
(29 oktober tot 3 november 2004). In de met

09-2004 Nieuwe trainers. Maaike Devos zal de kleuters de
basisbewegingen bijbrengen.
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09-2004 Sporthal Tielt. Start v.h. nieuwe turnseizoen.

Letje Blondia, Oele Demeulemeester, Lindy
Houttekier en Nele Vergote. Deelnemen aan
deze activiteit kost 163 euro (maaltijden en
logies), de huur van de gymzaal wordt door de
clubkas ten laste genomen.

alle olympische toestellen geëquipeerde
turnhal van “gymclub Start ‘65” leven
de deelnemers zich uit. Lien Braeckevelt,
Justine Debeil, Sien Debrouwere, Kim De
Bruyne, Irmlind Deman, Stefanie Desmet,
Tineke Desmet, Emma Dooms, Steffi
Dooms, Fran Duthoit, Michelle Everaert,
Annelies Gelaude, Hanne Gelaude, Lieselot
Gelaude,
Heleen Goeminne, Liesbeth
Goeminne, Ragna Hellebuyck, Eva Heyde,
Mieke Latruwe, Elisah Moncarey, Stefanie
Neirinck, Heleen Raes, Sarina Sagaert, An
Van Damme, Sarah Vandekerckhove, Lisa
Weyts en Tim Vande Walle krijgen in deze
topturnhal hun initiatie van de Atlastrainers
Caroline Baekelandt, Margot Baekelandt,
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In de bestuursvergadering van 7 september
2004 wordt een “Atlas-Gymgala” in het
vooruitzicht gesteld n.a.v. het 50-jarig bestaan
van de turnkring. Het weekend van 21, 22 en 23
april 2006 wordt vooruit geschoven als tijdstip
voor dit gala. Op 15 juli 2006 bestaat Atlas
exact een halve eeuw, er wordt geopperd
omstreeks dat ogenblik een receptie en tevens
een retrospectieve tentoonstelling te houden.
De bingospelavond is een jaarlijks
terugkerende activiteit om geld in het laatje te
brengen (13 november 2004). Met een radiocd-speler, een cirkelzaag, een stoomkoker,
een digitale personenweegschaal, een haakse
slijpmachine, een zesdelige reisset, een
senseo, een 5-delige kookset en een heuse
kleurentelevisie kan bingomaster Franky
Martens in de loop van de avond leuke prijzen
overhandigen aan de winnaars van de diverse
bingospelen.

Gezien de goedkeuring van een nieuwe vzwwetgeving dienen alle verenigingen zonder
winstoogmerk hun statuten af te stemmen
op de nieuwe regelgeving. Voor “Turnkring
Atlas Tielt v.z.w.” ontfermt bestuurslid Oele
Demeulemeester zich over dit omvangrijk
werk, op 17 november wordt de hele
bundel overgemaakt aan de Rechtbank van
Koophandel te Brugge. Door publicatie in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad worden
de statuten van Turnkring Atlas Tielt v.z.w.
geofficialiseerd (30 november 2004).
Sinterklaas en twee van zijn zwarte Pieten
bezoeken de afdelingen kleuters en benjamins
(4 december 2004). Het is iets over 11 uur, in de
beuken 2 en 3 van de Tieltse sporthal ontplooit
zich het volgende tafereel. Anne Lannoo en
Lieselot Gelaude loodsen een groep kleuters
doorheen een heus parcours, langs het
klimrek gaat het over de banken waarna een
trapezezwaai aan de olympische ringen volgt.
In snel tempo vervaardigt Anja Vermeersch
papieren hoedjes in de meest uiteenlopende
kleuren, de ene kleuter na de andere krijgt
een gele, blauwe, witte, rode, paarse, groene
of oranje muts opgezet. Lindy Houttekier
en Sarine Sagaert leiden een flink aantal
benjamins in een lange rij over de 4 balken,
in voorwaartse stap verloopt dat vlot, de
zijdelingse pas zorgt voor meer problemen, er
volgt een opstopping, oei, file op de balk! Emma
Dooms en Sarah Vandekerckhove brengen
hun omvangrijke groep erg jonge gymnastes
de eerste beginselen bij van het werk aan het
rek, blijkt dat de voorwaartse buikrol een stuk
makkelijker gaat dan het achterwaarts rond
de rekstok draaien. Bij Caroline Baekelandt
razen de jeugdige turnsters na een fikse
aanloop over een springblok, veelal gebeurt
dat middels een koprol, enkelen doen dat
evenwel met een niet onaardige overslag.
Op de airtrack neemt Tineke Desmet een
uitgebreid gezelschap onder haar hoede, het
turnen van de radslag en rondat behoren
er tot de opdracht. Kelly Houttekier houdt
er terecht een oogje in het zeil, kwestie
van de kinderen niet te onbezonnen over
dit luchtkussen te laten bewegen. Even
nadien schuiven de diverse groepen met hun

11 en 12.12.2004. Ook Atlas werd opgenomen in de
tentoonstelling v.d. Tieltse persfotografen (n.a.v. 25 jaar Tieltse
Perskring).

trainers door naar een volgend gymtoestel,
nu raakt de lange mat ook ingepalmd, de
sprong over bok en paard is eveneens aan
de orde. De zaterdagvoormiddagtrainingen
draaien op volle toeren tot…, het is inmiddels
11u20, Sinterklaas plots in de deuropening
verschijnt. De Sint, geflankeerd door twee
zwarte Pieten, doet vervolgens zijn ronde
en legt nogal wat belangstelling aan de dag
voor hetgeen de jonge Atlassers presteren
tijdens hun training. Met de hulp van z’n
Pieten bezorgt Sinterklaas daarna iedereen
een zakje snoep, ook zaalverantwoordelijke
Etienne Vanpachtenbeke (van de sportdienst)
mag delen in al dat lekkers. Als afsluiter van
dit hoog bezoek troepen alle gymnasten en
hun trainers samen rond Sinterklaas voor een
groepsfoto.
Een 44-tal Atlassers wonen in het Antwerps
sportpaleis het “Olympic Gymgala” bij (17
december 2004). Deze organisatie van de
GymFed groeit uit tot een prachtig kijkstuk
waarin tal van vedetten uit de turnwereld hun
opwachting maken. In de Scheldestad worden
de Atlasser geconfronteerd met een wervelend
spektakel, een aantrekkelijke combinatie van
showelementen en hoogstaande gymnastiek
valt hen te beurt.
Het runnen van een gymnastiekclub kost
een pak geld, o.a. de regelmatige aankoop van
(peperdure) toestellen en materialen is daar
uiteraard niet vreemd aan. Eén Atlasactiviteit
van fundraising is een verkoopstand uitbaten
op de Tieltse kerstmarkt en ook dit jaar mikt
Atlas op het welslagen van dit evenement
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(11 en 12 december 2004). De weersgoden
zijn de 2-daagse kerstmarkt goed gezind, het
mooie, koude (maar droge) weer staat als
het ware garant voor een fikse opkomst van
de Tieltse bevolking. Caroline Baekelandt,
Margot Baekelandt, Letje Blondia, Martine
Christiaens, Sandra Clinckaert, Gilbert Debie,
Marc Degroot, Oele Demeulemeester, Gerda
Desmet, Ann De Vriendt, Ludo Gelaude, Filip
Houttekier, Lindy Houttekier, Sarah Vande
Kerckhove, Petra Vande Velde, Greta Van
Keirsbulck, Nele Vergote en Rita Warnez zijn
de bestuursleden en/of trainers die middels
een beurtrol de uitbating van de (jenever)
tent verzekeren, zij krijgen daarbij de hulp
van gastverkopers Dennis Desmet en Ronny
Peereboom.
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DEEL XX: 2005
De Tieltse stedelijke sportraad boekt
opnieuw een vol huis naar aanleiding van de
organisatie van de “Kampioenenhulde” annex
“Verkiezing van de Sport(l)ieveling” (21 januari
2005). Sportminnend Tielt verschijnt op de
afspraak, de Europahal is opnieuw the place to
be. Patrick Acx (Tieltse judoclub), Alain Gerard
(voetbalvereniging Tielt) en Franky Deconinck
(voetbalclub Dosko Kanegem) zijn de
kandidaten voor de titel van sport(l)ieveling,
het is de laatstgenoemde die uiteindelijk
het laken naar zich kan toetrekken. Voor de
huldiging van de nationale kampioenen kan
turnkring Atlas een resem gymnasten naar
voren schuiven, dit ingevolge de behaalde
winst tijdens Megagym van 8 mei ‘04. Voor
het lange-mat-turnen per ploeg zijn Lien
Braeckevelt, Kim Debruyne, Annelies Gelaude
en Heleen Goeminne (miniemen-beloften C),
Sien Debrouwere, Annelies Vanderbeke, Petra
Vander Velde en Nele Van Ryckegem (juniorensenioren C) de laureaten. In de discipline
toestelturnen zijn het de ploegen met Sien
Debrouwere, Sofie Debrouwere, Tineke
Desmet, Annelies Vanderbeke (juniorensenioren A), Jolien Defour, Lindsay Demeyer,
Lieselot Gelaude en Elisah Moncarey (juniorensenioren B) die in aanmerking komen voor deze
huldiging. Voor het minitrampolinespringen
worden Lien Braeckevelt, Kim Debruyne,
Annelies Gelaude en Heleen Goeminne
(miniemen-beloften C) gelauwerd, in de
discipline toestelspringen zijn het Jolien
Defour, Lindsay Demeyer, Stefanie Desmet,
Lieselot Gelaude en Sarina Sagaert (juniorensenioren C) die voor hun kampioenentitel in de
spotlights worden gezet.
Tweede kerstdag van vorig jaar ging de
wereldgeschiedenis in als de dag van de
tsunami in Zuidoost-Azië. Een aardbeving in
de Indische oceaan met een kracht van negen
op de schaal van Richter ontwikkelde een
reusachtige vloedgolf die over duizenden
kilometers uitdeinde. Indonesië, Sri Lanka en
de Maladiven werden het zwaarst getroffen
doch ook in India, Thailand, Bangladesh –tot
zelfs in Somalië en Kenia- is de schade groot.

De hevige zeebeving en de krachtige vloedgolf
die daarop volgden, zaaiden dood en vernieling
(meer dan 300.000 doden, ruim een miljoen
daklozen!). De dramatische beelden die ons
vanuit het getroffen gebied bereikten, laten
niemand onberoerd. In samenwerking met
de sport-, cultuur- en jeugdraad organiseert
het Tieltse stadsbestuur een fakkeltocht
ten voordele van de vele slachtoffers in het
rampgebied (29 januari 2005). De Atlasleden
werden omtrent dit initiatief bericht, ettelijken
stappen mee op in de stoet. Uit sociale
bewogenheid steken de Atlasbestuursleden
Margot Baekelandt, Gilbert Debie, Marc
Degroot, Gerda Desmet en Rita Warnez een
handje toe bij de uitbating van de cafetaria
in de Europahal die voor deze gelegenheid
dienst doet als vertrek- en eindpunt van deze
avondlijke manifestatie.
Voor het betwisten van een groepswedstrijd
“minitrampolinespringen” geeft turnkring
Atlas de tegenstand partij in de Provinciale
Technische School te Boom (23 januari 2005).
Tien personenwagens brengen de Tieltse
gymnasten ter plaatse. De Atlassers van de
afdeling miniemen-beloften strijden in de
C-categorie, de junioren-senioren kampen in
zowel de B- als de C-categorie.
Voor
het
bijwonen
van
de
Atlasnieuwjaarsreceptie nodigt secretaris
Marc Degroot alle trainers, bestuursleden,
ereleden en medewerkers uit. Naar aloude
gewoonte blazen de genodigden verzamelen
in de turnzaal van het Textielhuis (30 januari
2005). Met de hulp van medewerkster Jenny
Warnez tekenen de bestuursleden Martine
Christiaens, Gerda Desmet en Rita Warnez voor
een heel assortiment lekkere hapjes. Voorzitter
Gilbert Debie houdt zijn nieuwjaarstoespraak,
hij beklemtoont dat Atlas voor het jaar 2004
op alle vlakken een positief resultaat kan
voorleggen en prijst iedereen die instond voor
de geboekte vooruitgang.
Hilde De Rammelaere en Godfried
Verhamme zijn geen onbekenden voor
turnkring Atlas. Tot voor enkele jaren was Hilde
immers in de weer als Atlasbestuurslid, na die
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periode bleef ze een helpende hand toesteken
bij diverse manifestaties. Sinds vele jaren doet
turnkring Atlas tevens een beroep op de
steun van Godfried Verhamme, als de nood
aan medewerkers hoog is, kan Atlas ook bij
hem terecht. Hilde en Godfried, ouders van de
voormalige keurturnster An en oud turner Jan,
staken hun sympathie voor onze kring nooit
onder stoelen of banken, nu beklemtonen ze
die waardering door het onderschrijven van
het erelidmaatschap!
Om het peil binnen het lange-mat-turnen te
toetsen aan dat van de tegenstand, vaardigt
Atlas vijf ploegen af voor een wedstrijd in
Leuven (26 februari 2005). In de sporthal van
het Koninklijk Atheneum Redingenhof heeft
de concurrentie het niet onder de markt met
de tegenstand uit Tielt, de Atlassers gaan
met enkele overwinningen en meerdere
ereplaatsen aan de haal.
Het is bijtend koud, nu en dan valt er zelfs
sneeuw uit de lucht, als een zeventiental
Atlasadulten tijdens de Tieltse carnavalstoet
Wodka aan de toeschouwers aanbieden
(27 februari 2005). Kristof Beirnaert, Rudi
Bossouw, Martine Christiaens, Alain Debie,
Gilbert Debie, Sofie Debie, Herman Declercq,
Freddy De Coninck, Marc Degroot, Oele
Demeulemeester, Pedro Galle, Ludo Gelaude,
Filip Houttekier, Barbara Verhenne, Monique
Vermandere, Linda Warnez en Rita Warnez zijn
voor deze gelegenheid gehuld in nonnenkledij,
in die toch niet gewone outfit delen ze menige
druppels uit, uiteraard worden ze bij de toeschouwers enthousiast onthaald. Dankzij de
inzet van het zeventienkoppig nonneneskader
rijft de clubkas opnieuw wat centen binnen.
Vanaf maart 2005 kan turnkring Atlas
inkomsten putten uit de door Supermarkt
De Weerdt ter beschikking gestelde
“sponsorkaarten”. Door middel van aankopen
in de supermarkt, drankencentrale en passage
in het fitnesscentrum Deweerdt vallen er
stempels te verdienen. Per volgestempelde
sponsorkaart geniet turnkring Atlas van
een financiële tussenkomst van 1,25 euro.
Bestuurslid Gerda Desmet zal zich ontfermen
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26.02.2005 Leuven, K.A. Redingenhof. Podiumplaatsen voor
de ploeg met Petra Vande Velde, Lieselot Gelaude, An Van
Damme, Elisah Moncarey (2de) en deze met Tineke Desmet,
Sien Debrouwere, Kim Debruyne en Heleen Goeminne (1ste).

26.02.2005 Leuven, K.A. Redingenhof. De ploeg met Heleen
Goeminne, Lien Braeckevelt, Annelies Gelaude en Fran Duthoit
is primus.

26.02.2005 Leuven, K.A. Redingenhof. Klaar voor ‘lange mat’,
van achter nr voor: Hanne Devriese, Stephanie Neirinck,
Michelle Everaert, Steffi Dooms en Raes Heleen.

over het verzamelen en indienen van de
sponsorkaarten bij eigenaar Johan De Weerdt.
Voor turnkring Atlas een welgekomen bron
van inkomsten.

26.02.2005 Leuven, K.A. Redingenhof. De Atlasploeg met
Hanne Gelaude, Sara Dinneweth, Liesbeth Goeminne, Nele
Hullebusch en Kelly Biebuyck.

27.02.2005 Tielt, carnavalstoet. De Atlassers zijn opnieuw van
de partij.

In de pers (Het Nieuwsblad van 05.04.05)
verschijnt een artikel waaruit blijkt dat de
meerderheid binnen het stadsbestuur (CD&Ven SP.a-raadsleden) positief staat tegenover
de bouw van bijkomende sportaccommodatie,
inclusief de op- en inrichting van een topturnhal.
Specifiek met betrekking tot deze turnhal
voorziet het West-Vlaamse Provinciebestuur
in een toelage van 250.000 euro.
De sporthal Hekers te Zwijnaarde is de
locatie voor een wedstrijd “toestelturnen” (17
april 2005). Atlas is die namiddag ter plaatse
met een afvaardiging miniemen-beloften. De
passages aan de toestellen sprong, barre en
balk zorgen voor de schifting en het resultaat is
niet-weinig opmerkelijk: turnkring Atlas wordt
primus in alle kampen waarin ze aantreden!

24.04.2005 Leuven, K.A. Redingenhof, toestelturnen. De
miniemen-beloften Hanne Devriese, Steffi Dooms, Fran
Duthoit, Stephanie Neirinck en Hanne Gelaude.

Atlas levert strijd in een kamp
“toestelturnen” te Leuven (24 april 2005).
Enkel de toestellen balk, barre en sprong zijn
aan de orde. Het werk aan de barre verloopt
uitstekend, aan de balk worden er echter heel
wat afstappen genoteerd maar dat laatste
is bij de concurrerende ploegen niet anders.
In de sporthal van het Leuvense Koninklijk
Atheneum Redingenhof drukt Turnkring Atlas
zijn stempel op het wedstrijdgebeuren, zowel
bij de miniemen-beloften als de juniorensenioren verovert Atlas bijna alle eerste- en
ereplaatsen.

24.04.2005 Leuven, K.A. Redingenhof, toestelturnen. Op de
balk Kim Debruyne, op de bank Justine Debeil, Elisah Moncarey,
Stephanie Neirinck en Emma Dooms.

In
samenwerking
met
de
GymnastiekFederatie Vlaanderen organiseert
turnkring Atlas een “Benjamins Day”
(28 mei 2005). Deze activiteit richt zich
specifiek tot recreatieve gymnasten die
behoren tot de leeftijdscategorie van de
benjamins (geboortejaren 1998, 1997, 1996
en 1995). Daags voordien werd reeds een
pak turnmateriaal van de turnzaal van het
Textielhuis overgebracht naar de Tieltse
sporthal. Op de wedstrijddag wordt vanaf 7
uur ’s ochtends alles in gereedheid gebracht:
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24.04.2005 Leuven, K.A. Redingenhof, toestelturnen. Atlassers
aan het werk.

24.04.2005 Leuven, K.A. Redingenhof, toestelturnen. Emma
Dooms, Justien Debeil, Elisah Moncarey, Kim Debruyne en
Stephanie Neirinck.

24.04.2005 Leuven, K.A. Redingenhof, toestelturnen. Op het
hoogste podium de ploeg met Fran Duthoit, Hanne Devriese,
Steffi Dooms, Stephanie Neirinck en Hanne Gelaude. Tweede
wordt de ploeg met Liesbeth Goeminne, Joyce Truyaert, Eva
Vanthournout en Jana Colpaert.

28.05.2005 Tielt, Benjaminsday Vooraan Tinne Sambaer en
Kerenza De Brabandere. Achteraan Lisa Weyts, Griet Vervaeke
en Nele Billiet.
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28.05.2005 Tielt, Benjaminsday

28.05.2005 Tielt, Benjaminsday. Drie Atlasploegen met o.l.v.
trainer Ann De Vriendt met vooraan Janne Vandenberghe,
Judith Saelens, Cynthia Blancke en Louise Dendoncker,
achteraan Julie Persyn, Marie Warnez, Shirley Vercouillie,
Hanne Martens, Jolien Van Neste, Lauren Buyck, Leen
Braeckevelt en Anouk Paelinck.

28.05.2005 Tielt, Benjaminsday

28.05.2005 Tielt, Benjaminsday. Simon Van Biesbrouck, Angelo
Lanckriet, Shawn Goethals, Gerd Gelaude, Igor Haelvoet, Dylan
Lanckriet, Louis Raes, Oele Demeulemeester en Arne Mortelé.

gymtoestellen, landingsmatten en jurytafels
vinden hun plaats in de imposante ruimte van
de stedelijke sporthal. Die zaterdag komen
lange mat, bok, plint, minitrampoline, rek en
barre aan bod, voor de erg jonge gymnasten
een unieke ervaring want voor de eerste keer
komen ze terecht in een gymnastiekwedstrijd
waarin hun optreden wordt beoordeeld door
een jury. Turnkring Atlas brengt een 45-tal
benjamins in stelling, zij nemen het op tegen
evenveel jongeren van de clubs “Hoger op
Wevelgem,” “Turnkring Geraardsbergen”,
“Stos Schoten”, “Lenig en Vlug Nijlen”,
“Gymmax” en “Ontvoogding Antwerpen”. De
Atlassers geven voor eigen publiek het beste
van zichzelf. Cynthia Blancke, Lauren Buyck,
Louise Dendoncker en Judith Saelens brengen
een uitstekende balkoefening, ze worden
daarin vlot gevolgd door het kwartet Hanne
Martens, Janne Vandenberghe, Jolien Van
Neste en Marie Warnez. Aan de sprong doen
Leen Braeckevelt, Anouk Paelinck, Julie Persijn
en Shirly Vercouillie het dan weer bijzonder
goed. In deze groepswedstrijden krijgen
de toeschouwers eveneens een flitsende
prestatie geserveerd door Nele Billiet,
Kerenza De Brabandere, Tine Sambaer, Lisa
Weyts en Griet Vervaeke. Onder het oog van
hun trainers gaan vele Atlasbenjamins zowaar
voor medaillewinst! Aan het rek brengen Julie
Durieux, Lisa Icket, Eva Saelens, Jodie Truyaert
en Sien Truyaert een oefening die door de
jury terecht hoog wordt gekwoteerd, aan
datzelfde toestel laten ook Liesbeth Devolder,
Elisabeth Fraeyman, Yasmine Monton, Emma
Vandewalle en Kjenta Vangampelaere zich
verre van onbetuigd! Met hun sprongen
vanuit de minitrampoline laten Lisa Icket,
Lore Rogge, Jana Sambaer, Febe Tack, Louise
Vanhoucke en Larissa Werbrouck eveneens
fraaie prestaties optekenen.
De Atlasboys zijn eveneens van de partij en
dat laten Gerd Gelaude, Igor Haelvoet, Angelo
Lanckriet, Louis Raes, Goethals Shawn en Simon
Van Biesbrouck niet ongezien voorbij gaan.
Integendeel, op de respectievelijke toestellen
brengen ze erg gesmaakte demonstraties van
hun kunnen. Voor de wekelijkse oefenstonden
van de Atlasbenjamins tekenen de trainers

28.05.2005 Tielt, Benjaminsday

28.05.2005 Tielt, Benjaminsday

Caroline Baekelandt, Oele Demeulemeester,
Stefanie De Smet, Tineke Desmet, An De
Vriendt, Emma Dooms, Kelly Houttekier, Lindy
Houttekier, Sarina Sagaert, An Van Damme
en Sarah Vandekerckhove, allen zijn ze in hun
nopjes met de prestaties die hun benjamins
vandaag leveren. Het Atlasbestuur heeft
een vette kluif aan de organisatie van deze
activiteit, naast de hulp van het trainerskader
krijgen ze ook een helpende hand van de
medewerkers Herman Declercq, Freddy De
Coninck, Gonda Dooms, Marleen Heytens, Luc
Penninck, Sabine Schaubroeck, Chris Sagaert,
Christa Staelens, Dominiek Vanderpiek,
Inge Vandewalle, Marleen Vandewalle,
Sylvie Vanhauwaert, Johnny Vanhove en
Jenny Warnez. Mevrouw Sonia Vanden
Broeck, directeur van de GymFed, en haar
coördinatoren Jean Herrel en Frederic Pivotti,
zijn vol lof over de afgeleverde organisatie.
Op vraag van het Atlasbestuur maakt
webmaster Kristof Beirnaert de site “www.
turnkringatlas.be” aan, op 14 juni 2005 staat
de website online. Naast een korte kijk op
het verleden levert de Atlassite info omtrent
de uurregeling van de wekelijkse trainingen,
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de afdelingen, leeftijdscategorieën, het
verschuldigd lidgeld, het trainerskorps en de
bestuursleden.
Turnkring Atlas blijft groeien, op het einde
van het turnseizoen (30 juni 2005) telt turnkring
Atlas 218 effectieve leden. Die imposante groep
omvat 29 kleuters, 59 benjamins, 29 miniemen,
16 beloften, 16 junioren, 20 senioren, 3 jazzdancers, 24 dames-gym-fit, 24 trainers (incl.
hulptrainers) en 11 bestuursleden. Diverse
trainers zijn tevens actief als turner/turnster,
sommige bestuursleden maken eveneens deel
uit van het trainerskader.
Terwijl
Middeleeuwse
krijgers
hun
wapens smeden (anno 1120) wordt vijftig
meter verderop de Amerikaanse Civil
War uitgevochten (anno 1863). Er valt nog
meer wapengekletter te horen in de velden
te Kanegem want daar maakt de Duitse
Wehrmacht zich al op voor een blitsaanval
(anno 1942). Het zijn maar enkele van de
vele taferelen die zich voor de ogen van de
toeschouwers ontvouwen tijdens “Historia
Mundi”, een kampement van historische
verenigingen (18 juni 2005). Op de nabijgelegen
terreinen gaat het er een pak vreedzamer aan
toe, onder een brandende zon begeleiden
17 Atlassers de auto’s van de bezoekers
van het spektakel Historia Mundi naar hun
parkeerplaats. Samen met de atlasbestuursleden
Margot
Baekelandt,
Martine
Christiaens, Gilbert Debie, Marc Degroot,
Oele Demeulemeester, Gerda Desmet, Ludo
Gelaude, Greta Van Keirsbulck, en Rita Warnez
loodsen de medewerkers Filip Ameye, Johan
Haelvoet, Christa Staelens, Dirk Vanderbeke,
Johnny Vanhove, Christa Verhaeghe, Godfried
Verhamme en Monique Vermandere die
zomerse zaterdag 304 wagens naar een
parkeerplaats. Op die manier slagen ze er in
de kringkas flink te spijzen.
Het seizoenseinde komt in zicht, de
gewone turnactiviteiten worden opgeschort,
tijdens de maanden juli en augustus
wordt het “onderhoudsturnen” (steeds
woensdagavond) opnieuw ingevoerd. Op 16
augustus 2005 schiet de jazz-dance-afdeling
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18.06.2005 Kanegem, Historia Mundi: Marc Degroot, Dirk
Vanderbeken en Gilbert Debie op een dan nog zo goed als lege
parkingruimte.

18.06.2005 Kanegem, Historia Mundi: Gerda Desmet, Greta
Van Keirsbulck, Rita Warnez, Christa Staelens, Ludo Gelaude,
Monique Vermandere en Oele Demeulemeester zijn eveneens
paraat om de wagens naar een parkeerplaats te leiden.

18.06.2005 Kanegem, Historia Mundi: parkeerwachter Marc
Degroot vergezeld van enkele ‘soldiers of the American great
civile war’.

Zomer 2005. Onderhoudsturnen in het Textielhuis met vooraan
Jana Colpaert, ……?…... en Eva Vanthournout. Achteraan Lisa
Weyts, Liesbeth Goeminne en ……?…….

Zomer 2005. Onderhoudsturnen in het Textielhuis. Vooraan
Nele Hullebusch, Joyce Truyaert en Annelies Gelaude.
Achteraan Lien Braeckevelt en Hanna Devriese.

Zomer 2005. Onderhoudsturnen in het Textielhuis met vooraan
Emma Dooms, Sarina Sagaert en Lieselot Gelaude. Achteraan
An Van Damme, Mieke Latruwe, Elien Houtteman en Sarah
Vandekerckhove.

27.08.2005 Atlasfietstocht. Gilbert Debie neemt het peleton op
sleeptouw (Ontvangerstraat).

reeds terug uit de startblokken, eind augustus
leggen de gym-fit-dames er opnieuw de pees
op en begin september starten alle andere
afdelingen hun normale oefenstonden terug
op.
Het echte zomerweer blijft achterwege
maar dat kan de pret niet drukken: om 9u30
neemt Gilbert Debie het deelnemersveld van
de Atlasfietstocht op sleeptouw (27 augustus
2005). De tocht verloopt in hoofdzaak langs
ruilverkavelings-wegen, de 52 Atlassers fietsen
bijna ononderbroken door een open agrarisch
landschap. Aan de taverne-bistro De Nieuwe
Sneppe te Ardooie wordt even halt gehouden
om te genieten van een verfrissend drankje,
vervolgens worden de mountenbikes, stads- en
koersfietsen opnieuw in gang getrapt en gaat
het richting “Hof ter Velde” in Meulebeke. In
dat etablissement, waar cowgirls en cowboys
thuis zijn, genieten de fietsers van een heerlijke
barbecue. Na afloop van die uitgebreide
smulpartij wordt een bezoek gebracht aan
het houten cowboydorp en kennis gemaakt

27.08.2005 Atlasfietstocht langs landelijke wegen…

27.08.2005 Atlasfietstocht. Smullen van een heerlijke
barbecue. Links Jeannine Verbeke, rechts Marleen en Christine
Vandewalle.
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met enkele van z’n bewoners. ’s Namiddags
leidt het parcours naar Pittem, uiteraard
wordt nadien terug naar Tielt gefietst. Om
16u. meldt de Atlaskaravaan zich terug aan het
Textielhuis.
Tijdens de laatste dagen van de maand
augustus 2005 posten de atlasbestuursleden
atlasfolders in meerdere Tieltse stadswijken.
De Weekbode publiceert op datzelfde tijdstip
een artikel omtrent Atlas m.b.t. de start
van het nieuwe turnseizoen en in de Tieltse
Freinetschool verdeelt oud-Atlasser Nele
Vergote, nu turnjuf, tientallen folders onder
haar leerlingen. Tijdens de inschrijvingssessies,
in de inkomhal van de stedelijke sporthal,
schrijven Margot Baekelandt, Marc Degroot,
Gerda Desmet en Greta Van Keirsbilck niet
minder dan 52 nieuwe leden in (10 en 17
september 2005, steeds van 10u tot 12u).
Het lidgeld, tot dusver 50 euro/jaar, wordt
verhoogd tot 55 euro voor de leden van
de afdelingen die 1 keer per week trainen
(kleuters, benjamins en gym-fit-dames) en
tot 65 euro voor deze die twee keer per week
oefenstonden krijgen aangeboden (miniemen,
beloften, junioren en senioren).
Eva Heyde en Mieke Latruwe, beiden
turnster binnen de afdeling senioren, zullen
voortaan hun ervaring ter beschikking stellen
van jongere gymnasten. Vanaf september
maken ze deel uit van het lesgeverskorps,
als assistent-trainer nemen ze iedere
zaterdagvoormiddag een groep benjamins
onder hun hoede.
In de Kontakteditie van september-2005
worden de atlasleden attent gemaakt op de
organisatie van een “Atlasgymgala” n.a.v.
“50 jaar turnkring Atlas”. Meer bepaald
worden de leden verzocht zich beschikbaar
te houden op vrijdag 21 april 2006 vanaf
16u30 (algemene repetitie in de sporthal), op
zaterdag 22 april (algemene repetitie tijdens
de voor- en namiddag en het 1ste gymgala ‘s
avonds) en op zondag 23 april (2de gymgala
’s namiddags). De leden krijgen tevens de
melding dat ze verplicht zijn deel te nemen.
Met deze communicatie neemt de organisatie
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09-2005. Start v.h. seizoen 2005-2006. De inschrijvingstafel
met bestuursleden Greta Van Keirsbulck, Gerda Desmet, Marc
Degroot en Rita Warnez, deze laatste zorgt voor de gepaste
turnkledij.

09-2005 Start v.h. turnseizoen in de turnzaal v.h. Textielhuis.

09-2005 Start v.h. turnseizoen in de turnzaal v.h. Textielhuis.
Met Dieter Demeulenaere, Sven Depondt, trainer Peter
Baekelandt en Ben De Bruyne.

09-2005 Start v.h. turnseizoen in de turnzaal v.h. Textielhuis. De
dames Gym-Fit o.l.v. Greta Van Keirsbulck.

van de gymshow n.a.v. 50 jaar turnkring Atlas
een definitieve start. Eveneens naar aanleiding
van dit jubileum wordt op zaterdag 1 en zondag
2 juli 2006 een retrospectieve tentoonstelling
in het vooruitzicht gesteld.
Erelid Angèle Claerhout overlijdt (Pittem,
8 september 2005), ze steunde turnkring
Atlas gedurende ettelijke jaren. Atlas kan
verder beroep doen op de zowel morele- als
financiële steun van de ereleden Daniel De
Vriendt, Annie Sander, Marcel Linclau, Noël
Callens, Luc Penninck, Marleen Heytens, Eric
Segers, André Baekelandt, Agnes Bekaert,
Hilde De Rammelaere en Godfried Verhamme.
De afdeling miniemen-beloften kregen tot
dusver gymnastiektraining in de turnzaal van
het Textielhuis en dit op woensdag (van 17u30
tot 19u00) en zaterdag (van 13u30 tot 15u15).
Het ledenaantal van deze afdeling kende
in de voorbije jaren evenwel een dermate
explosieve groei dat turnen in de (benepen)
ruimte van het zaaltje van het Textielhuis
onhoudbaar werd. Na samenspraak met
de sportraad en de sportdienst kan deze
afdeling voortaan (oktober 2005) op zaterdag
in de stedelijke sporthal terecht (13u30 tot
15u15). ’s Woensdags blijft het probleem
inzake plaatsgebrek zich stellen, binnen het
Atlasbestuur wordt gehoopt op termijn ook
daarvoor een oplossing te vinden.
In het Brabantse Buizingen wordt opnieuw
een turnkamp georganiseerd (28 oktober tot
2 november 2005). In de met alle olympische
toestellen uitgeruste turnhal gaan de
Atlassers hun gang. Kelly Biebuyck, Lien
Braeckevelt, Jana Colpaert, Sara Dinneweth,
Hanne Devriese, Steffi Dooms, Fran Duthoit,
Michelle Everaert, Annelies Gelaude, Lieselot
Gelaude, Heleen Goeminne, Nele Hullebusch,
Marjoke Lanckriet, Elisah Moncarey, Stephanie
Neirinck, Joyce Truyaert trainen er intensief
onder de leiding van Caroline Baekelandt,
Margot Baekelandt, Letje Blondia, Oele
Demeulemeester, Ann De Vriendt en Lindy
Houttekier. In Buizingen worden tevens
enkele nummers samengesteld (en ook
ingeoefend) voor de gymshows van april

09-2005 Start v.h. turnseizoen in de sporthal met benjamins
o.l.v. Kelly Houttekier.

09-2005 Start v.h. turnseizoen in de sporthal met benjamins
o.l.v. An Van Damme.

09-2005 Start v.h. turnseizoen in de sporthal met benjamins
o.l.v. Maaike Devos.

09-2005 Start v.h. turnseizoen in de sporthal met benjamins
o.l.v. Tineke Desmet.
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2006. Gewoontegetrouw neemt de clubkas
van turnkring Atlas de kost voor het gebruik
van de turnaccommodatie ten laste, de
deelnemers bekostigen hun maaltijden en het
logement.
Voor de Bingospelavond duiken in de eeten feestzaal van het Koninklijk Atheneum
ruim 350 spelers op (12 november 2005). Jong
en oud voelt zich duidelijk aangesproken tot
deze spelformule, de Atlas-bingospelavond
leent zich immers uitstekend tot een familieuitstap. Uiteraard vallen er opnieuw een pak
naturaprijzen te winnen, door toedoen van
bingomaster Franky Martens krijgen ze die
avond allemaal een nieuwe eigenaar. Tijdens
het verloop van het spel worden er tevens
drank en hapjes verkocht en die dragen, samen
met de tombola altijd prijs!, bij tot een mooi
financieel resultaat dewelke integraal naar de
clubkas wordt afgeleid.
In Gent nemen de reeds gediplomeerde
Atlasjuryleden Rita Warnez en Greta
Van
Keirsbilck
verplicht
deel
aan
een
opfrissingscursus
“beoordeling
minitrampoline-springen” (12 november
2005).
Sinterklaas werd uitgenodigd door het
Atlasbestuur en die zaterdag, tijdens de
trainingen van de kleuters en de benjamins,
doet hij zijn intrede in de stedelijke sporthal
(3 december 2005). Geflankeerd door twee
zwarte Pieten doet de sint zijn ronde langs de
diverse groepen, overal wordt hij enthousiast
onthaald. Voor alle jeugdige gymnasten en
hun trainers heeft Sinterklaas een zakje met
snoepgoed mee. Als tegenprestatie wordt (uit
vele tientallen kelen) een sinterklaaslied ter
hore gebracht. De Atlasmedewerkers Pedro
Galle, Filip Ameye en Arne Ameye laten zich
deze dankbetuiging welgevallen.
Zaterdagvoormiddag 10 december zijn
Gilbert Debie, Marc Degroot en Ludo Gelaude
in de weer met de aanvoer van een viertal statogen en evenveel tafels. Even over de middag
slepen Gilbert, Gerda Desmet, Marc en Rita
Warnez het resterend deel van het materiaal
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2005 Atlas-Jazz-Dancers in hart en nieren Rita Langeraert,
Ingrid Devos en Monique Vermandere, vergezelt van Letje
Blondia (ter voorbereiding Atlas-gymshow van 2006).

aan tot in de Tramstraat, recht tegenover de
ingang van het stadhuis waar de Atlasstand
staat opgesteld ter gelegenheid van de
Tieltse kerstmarkt (10 en 11 december 2005).
Het uitgebreid assortiment Filliers-jenevers,
het bier, de frisdrank en de koffie gaan vlot
over de toonbank tijdens die twee dagen, er
wordt een mooi financieel resultaat geboekt.
Die positieve belans is uiteraard te wijten aan
de vrijwillige inzet van tal van Atlastrainers
en bestuursleden. Bij deze gelegenheid zijn
dit Caroline Baekelandt, Margot Baekelandt,
Letje Blondia, Martine Christiaens, Gilbert
Debie, Marc Degroot, Oele Demeulemeester,
Gerda Desmet, Ann De Vriendt, Ludo Gelaude,
Lindy Houttekier, Sarah Vandekerckhove,
Petra Vande Velde, Greta Van Keirsbilck, Nele
Vergote en Rita Warnez. Twee gastverkopers,
Roos Van Parijs en –hij doet het ieder jaar
opnieuw- Dennis Desmet doen door hun
medewerking eveneens een duit in het zakje.
In de Gentse wielerbaan ’t Kuipke organiseert
de GymFed zijn jaarlijks “Gymgala” (16
december 2005). Een 45-tal Atlassers wonen
deze activiteit bij, zij zijn de bevoorrechte
getuigen van spetterende optredens die er
door de internationale topgymnasten worden
gebracht.

DEEL XXI: 2006

voldoende fondsen bij elkaar te rapen.

Het bestuur van de Tieltse stedelijke
sportraad aarzelt ook nu weer niet de
“Kampioenenhulde” annex de “Verkiezing
van de Sport(l)ieveling” op de sportkalender
te plaatsen (20 januari 2006), een dubbele
activiteit te bestempelen als de jaarlijkse
hoogmis voor sportminnend Tielt. In de loop
van de met diverse optredens volgestouwde
avond wordt Paul Duthoit (Paradijsschutters)
tot sportlieveling verkozen. Voor de
ceremonie nationale kampioenen worden de
Atlasgymnastes Justine Debeil, Kim Debruyne,
Heleen Goeminne, Ragna Hellebuyck en
Elisah Moncarey als ploeg gelauwerd. Bij de
ceremonie van de provinciale kampioenen
behoren een paar tientallen Atlassers tot de
gegadigden!

Goede gewoontes moet je in stand houden,
is het devies van de atlasvoorzitter Gilbert
Debie en zijn bestuur. Opnieuw wordt een
nieuwjaarsreceptie georganiseerd en ruim
vijftig genodigden verschijnen op de afspraak
in de turnzaal van het Textielhuis (29 januari
2006). Die zondagvoormiddag heffen
occasionele medewerkers, ereleden, trainers
en bestuursleden niet enkel het glas op het
voorbije succesrijk jaar, nog meer wordt
geklonken op het jubileumjaar 2006!

2006 Turnen in het Textielhuis. De ‘Dames-Gym-Fit’ met Hilde
Devos, Rita Warnez, Veronique Callewaert, Jenny Warnez,
Christine Debrabandere, Martine Christiaens, Linda Parmentier,
Sonja Ackx, Rita Lava, Gerda Desmet en Clodine Lagaeysse
onder toezicht van Greta Van Keirsbulck.

De publicatie van het driemaandelijks
ledenblad Kontakt kost een aardige duit.
Teneinde de kosten te dekken worden
meerdere pagina’s publiciteit ingelast. Die
advertenties zijn dus een noodzaak want
papier, drukwerk en gebeurlijk verzenden
van de ruim 1200 exemplaren die jaarlijks
worden verspreid, kosten handenvol geld.
De aanvang van een nieuw jaar is voor de
atlasbestuursleden het vast tijdstip om op
zoek te gaan naar adverteerders die bereid
zijn een (te betalen) advertentie te plaatsen
in het ledenblad. Ook nu, voor sponsoring van
de uitgifte van de vier Kontaktedities van het
jaar 2006, slagen de bestuursleden er in ruim

Op vraag van hoofdleider Margot Baekelandt
wordt in de bestuursvergadering van 7
februari 2006 beslist de trainersvergoeding
van 1,50 euro/uur te brengen op 2 euro. Deze
verhoging wordt retroactief toegepast vanaf
het kalenderjaar 2005. Het blijft uiteraard een
minieme vergoeding voor zoveel inzet…
Voor de deelname aan de Tieltse
carnavalstoet kan turnkring Atlas rekenen op
een schare medewerkers (19 maart 2006). Als
opener van de stoet stappen de atlassers, allen
gehuld in een donkerbruine paterspij, langs het
parcours met een karrenvracht jeneverflessen.
De toeschouwers van een druppel voorzien is
de opdracht en daar ontfermen Filip Ameye,

19.03.2006 Tielt, carnavalstoet. De Atlaspaters met hun vracht
alcohol.

Alain Debie, Freddy De Coninck, Arne Martens,
Franky Martens, Michael Raedt, Barbara
Verhenne en de bestuursleden Gilbert Debie,
Marc Degroot, Oele Demeulemeester, Martine
Christiaens, Ludo Gelaude, Filip Houttekier en
Rita Warnez zich uitstekend over. Met gulle
hand schenken de paters de jeneverglazen
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vol, vele belangstellenden krijgen een portie
prikkelende alcohol overhandigd, nogal
wiedes dat de horde bruine paters overal ‘met
open armen’ wordt ontvangen.
Atlas wordt vijftig jaar! It’s showtime! Zowel
op zaterdagavond als zondagnamiddag tonen
de Atlaskleuters, gymnasten, gym-fitters en
jazz-dancers zich van hun beste zijde tijdens
de Atlas-Gymshow (22 en 23 april 2006), voor
de ogen van zo’n 830 kijkers brengen ze een
wervelend spektakel.
Rudi Ailliet is gastheer en presentator, hij
opent de show met de begroeting van de
toeschouwers, onder hen ook atlaspioniers,
voormalige leden en Tieltse prominenten.
Twaalf junioren-senioren steken het vuur aan
de lont. Gehuld in zwarte stoffen brengen ze
het openingsnummer op de meeslepende
muziek van Vangelis. Vervolgens beweegt de
kleuterafdeling zich springend, huppelend,
dansend en duikelend in het toverbos. Alle
kleuters zijn vermomd, op de tonen van
diverse melodieën brengen giraffen een
evenwichtsoefening op de balk, klauteren
apen, springen kangoeroes en galopperen
zebra’s doorheen het decor. Voor dit (en
vele andere) nummers leverde bestuurslideconome Rita Warnez een enorme inspanning
voor het fabriceren van de gepaste outfit
voor de optredende artiesten. De algemene
warming-up wordt gehouden door de zowat
150 benjamins, miniemen, beloften, junioren en
senioren. Op de tonen van “Yellow Lemon Tree”
worden synchroon opwarmingsoefeningen
gebracht, dit massa-optreden groeit uit tot
een indrukwekkend kijkstuk. Aansluitend
daarop leveren de benjamins-jongens een
guitig nummer gymnastiek af. De benjaminsmeisjes moeten met hun resem flitsen uit de
kindergymnastiek niet onderdoen: op het liedje
“Je t’adore” wordt er gewerkt op de banken,
sprongen over bok en plint zijn eveneens aan
de orde. Op de melodie “Popcorn” voeren ze
-als afsluiter- een pittig dansje uit. Sportieve
ritmische gymnastiek is een gymnastiektak die
niet binnen turnkring Atlas wordt beoefend,
toch brengen een 8-tal juniores-turnsters
een met deze discipline verwante oefening
(met de olympische linten) en dat levert een
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De Atlasgymshow (22 en 23.04.2006) in beeld

De Atlasgymshow (22 en 23.04.2006) in beeld
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De Atlasgymshow (22 en 23.04.2006) in beeld
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aantrekkelijk schouwspel op.

De Atlasgymshow (22 en 23.04.2006) in beeld

De jazz-dans-afdeling levert uiteraard ook
z’n bijdrage aan dit evenement en op de tonen
van “Five foot two” wordt de olympische
vloer ingepalmd voor een stevige danspartij.
Het toestel balk komt nadrukkelijk in beeld
als 24 miniemen en beloftes hun sprongen en
reeksen op dit toestel afwerken. Met kniekip,
molendraai voor- en achterwaarts, kaats,
knieëndraai, buikdraai voor- en achter-waarts
en ondersprong naar af demonstreren daarop
aansluitend de miniemen en beloftes hun
kunnen aan de brug met ongelijke leggers.
Ook bij de sprong is synchroonturnen aan de
orde, op niet minder dan vier plinten worden
met op- en tussenhurken, afspreiden, kop-kip,
rondat, overslag en zweefrol diverse sprongen
gebracht. Het hoog ritme wordt in deze
oefening gevoed door djembégeroffel, life
gebracht door de occasionele medewerkers
Leen, Christa, Lieve, Caroline, Thijs en Tom. Met
de “regendans”, het sluitstuk van het eerste
deel van de gymshow, bevolken de kleuters
en benjamins opnieuw de turnvloer. Na de
pauze krijgen de toeschouwers opnieuw waar
voor hun geld: zestien miniemen- beloftes-,
juniores- en seniores-airtrackers staan in voor
een wervelend optreden dat bol staat van
de overslagen, flik flacs en salto’s. Ook voor
de daarop volgende groepsoefening met de
knotsen (seniores) leveren de toeschouwers
een fiks applaus en dat is niet anders als een
viertal gymnasten (seniores) een individuele
oefening aan de barre brengen. Vervolgens
staat de balk in de schijnwerpers als een ploeg
junioren-senioren dat toestel inpalmt voor
het brengen van diverse sierlijk geturnde
oefeningen onder de noemer de balk
anders. De oefeningen worden synchroon
op drie balken afgewerkt, op de muziek van
“Vangelis” krijgen de kijklustigen met de katteen hurksprongen, spagaten, overslagen- en
salto’s naar af opnieuw flitsende gymnastiek
te zien. De afdeling dames-gym-fit komt in
actie: op het deuntje van “The Pink Panther”
verrassen ook deze dames het publiek met
een mooie oefening. Een twintigtal miniemen,
beloftes, juniores en seniores brengen
vervolgens een tempo-oefening op de lange
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mat, nadien brengt de jazzploeg een tweede
keer een mix van bewegingen op swingende
muziek. En zo gaat het aan een snel tempo
door, juniores en seniores-turnsters leveren
een prachtprestatie met de aan de barre
synchroon uitgevoerde bewegingen. Daarop
aansluitend oogsten veertien turnsters
(junioren-senioren) succes met een moderndance oefening. Met “space-gym” wordt
de Atlas-Gymshow afgesloten: miniemen,
beloften, juniores en seniores brengen
tal van uiteenlopende sprongen vanuit de
minitrampoline en ook met dat spectaculair
optreden weet turnkring Atlas het publiek
te bekoren. Het welslagen van de beide
voorstellingen is niet minder dan een opsteker
voor de atlastrainers, de bestuursleden kunnen
dan weer een pluim op de hoed steken voor
het betoonde organisatietalent. De enkele
tientallen occasionele medewerkers zorgen
eveneens voor een niet-gering aandeel in het
succesrijk verloop van de twee gymshows. Het
financieel resultaat van dit evenement dient
evenwel met rode inkt worden geschreven, om
het kostenplaatje enigszins binnen de perken

22 & 23.04.2006 Tielt, 50 jaar turnkring Atlas: de afd. Gym-Fit
leverde zonet een verrassende oefening af. V.l.n.r. en van boven
naar onder: Sylvie Van Hauwaert, Stephanie Wostijn, Rita Lava,
Marleen Vandewalle, Claudia Duthoit, Christine Vandewalle,
Jenny Warnez, Rita Warnez, Hilde Quintyn, Martine Christiaens,
Hilde Vande Vyvere, Jeanine Verbeke, Sonja Acx, Greta Van
Keirsbulck, Katja Vande Velde en Gerda Desmet, allen met
fluoriserende hoed.

22 en 23.04.2006 Tielt: De deelnemers aan de Atlas-Gymshow ‘50 jaar turnkring Atlas’.
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2006 Turnen in het Textielhuis. Petra Vande Velde begeleidt
Cynthia Blancke aan de barre.

2006 Turnen in het Textielhuis. Trainer Oele Demeulemeester
begeleidt Elien Houtteman.

2006 Turnen in het Textielhuis. Liselotte Deroo in
‘Pelikaanstand’.

2006 Turnen in het Textielhuis. Vooraan ……?......... , …….?.........
wacht haar beurt af. Op de achterste balk staat …..?....... klaar
voor een radslag..

2006 Turnen in het Textielhuis. Lien Braeckevelt in actie.
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2006 Turnen in het Textielhuis. ……?......... op de barre, trainster
Petra Vande Velde is in de buurt.

2006 Turnen in het Textielhuis. Michiel De Meyere, Timmy
Cloet, Tim Vande Walle en trainer Peter Baekelandt.
2006 Turnen in het Textielhuis. Handenstand van Emma Dooms.

2006 Turnen in het Textielhuis. Turnen o.l.v. Margot Baekelandt.
Een drukte van jewelste!

2006 Turnen in de Tieltse sporthal: Caroline Baekelandt traint
de seniores.
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2006 Turnen in de Tieltse sporthal. Ann De Vriendt traint een
afdeling ‘benjamins’.

2006 Turnen in de Tieltse sporthal. De jongens-benjamins aan
het werk.

2006 Turnen in de Tieltse sporthal. Benjamins onder de leiding
van trainer Sarina Sagaert.

2006 Turnen in de Tieltse sporthal. Benjamins oefenen o.l.v.
Sofie Debrouwere.

2006 Turnen in de Tieltse sporthal.

2006 Turnen in de Tieltse sporthal.

te houden kon gelukkig worden gerekend op
de sponsoring van tal van firma’s en bedrijven.
Anderzijds werd met de gymshows een breed
publiek bereikt en juist daar was het ‘m om te
doen.

flink wat jaarlijkse (financiële) steun.

Erelid van turnkring Atlas wordt je door
storting van minimaal 25 euro per jaar. Rosa
Pattyn, moeder van de voormalige Atlasleden
Marianne en Eric Verhamme, raakte erg
gecharmeerd door de Atlasgymshow en
sluit zich aan bij het kransje atlasereleden.
Ook André Heytens, turner in de beginjaren
van turnkring Atlas, onderschrijft –samen
met zijn echtgenote Anne Marie De Buysserhet erelidmaatschap. En nog is het lijstje
niet afgewerkt, Monique Vermandere, lid
van turnkring Atlas sinds 1980 en moeder
van de voormalige keurturnster Christine
Verdonck, tekent eveneens in op het
erelidmaatschap. Dankzij Rosa Pattyn, André
Heytens, Anne Marie De Buysser, Daniel De
Vriendt, Anny Sander, Marcel Linclau, Noël
Callens, Luc Penninck, Marleen Heytens,
André Baekelandt, Agnes Bekaert, Monique
Vermandere, Godfried Verhamme en Hilde De
Rammelaere kan turnkring Atlas rekenen op

Ten behoeve van een tentoonstelling “50
jaar Atlas” worden in de grote vergaderzaal
van het Textielhuis foto’s gehecht op grote
bladen (20 en 27 juni 2006). Het vergt het
Atlasbestuur twee lange avonden om het
reeds geselecteerd fotomateriaal ordentelijk
per onderwerp te presenteren. Met verenigde
krachten wordt in het Tielts cultureel centrum
Gildhof, in de loop van de avond van vrijdag 30
juni, de volledige tentoonstelling opgebouwd.
Op vrijdag 30 juni 2006 wordt het
turnseizoen 2005-2006 afgesloten, toch
kunnen de Atlasleden in de periode juliaugustus blijven genieten van turnonderricht,
een traditie die destijds werd ingezet door
Arsène Baekelandt. Tijdens de zomervakantie kunnen de meisjes en jongens van
de afdelingen miniemen, beloften, junioren
en senioren iedere woensdagavond terecht in
de turnzaal van het Textielhuis voor een portie
“onderhoudsturnen”. Deze trainingen hebben
tot doel de schade te beperken die ontstaat
door een te lange periode van inactiviteit. Door
de techniek en (zeker) de lenigheid op peil
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Vergaderzaal Textielhuis. Voorafgaand aan de “Tentoonstelling
50 jaar Atlas” worden de voorbereidingen getroffen. Hier de
bestuursleden Gerda Desmet, Margot Baekelandt en rechts
Martine Christiaens, Greta Van Keirsbulck en (verdoken) Rita
Warnez.

01 en 02.07.2006 C.C. Gildhof, Atlastentoonstelling. Het
publiek luistert naar de gelegenheidsspeech van Rudi Ailliet.
Oud-turner Eric Verhamme (vooraan rechts) verdiept zich in het
fotomateriaal.

01 en 02.07.2006 C.C. Gildhof, Tentoonstelling 50 jaar Atlas.
Petra Vande Velde en haar ouders hebben ogen te kort.

01 en 02.07.2006 C.C. Gildhof, Tentoonstelling 50 jaar Atlas.
Oud turnster-trainster-voorzitter Marleen Heytens, Els Vanden
Daele en Lien Braeckevelt kijken met belangstelling naar het
Atlasverleden.
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01 en 02.07.2006 C.C. Gildhof, Tentoonstelling 50 jaar Atlas.
Oud-bestuurslid Geneviève Robberecht en trainer Peter
Baekelandt zijn (uiteraard!) ook van de partij.

01 en 02.07.2006 C.C. Gildhof, Tentoonstelling 50 jaar Atlas.
Spilfiguren uit de pionierjaren en daarna: oud-voorzitter
Noël Callens, mecenas Marcel Linclau en sterke man André
Baekelandt.

01 en 02.07.2006 C.C. Gildhof, Tentoonstelling 50 jaar Atlas.
Twee generaties Atlasgymnasten: Annie Sander (ten tijde van
de pioniersjaren van Atlas) en haar dochters Ann en Sabine De
Vriendt.

01 en 02.07.2006 C.C. Gildhof, Tentoonstelling 50 jaar Atlas.
Muren vol fotomateriaal geven een licht op het Atlasverleden.

01 en 02.07.2006 C.C. Gildhof, Tentoonstelling 50 jaar Atlas.
Nog meer bekende gezichten: bestuurslid Gerda Demet,
oud-turner en bingomaster Franky Martens, trainer Peter
Baekelandt met zoontje Pepijn en Rita Vanryckegem met
dochter-turnster Hanne Martens.

te houden zal in september het turnseizoen
kunnen worden aangevat zonder veel verlies
aan kwaliteit.
Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan
van turnkring Atlas wordt een retrospectieve
tentoonstelling gehouden (1 en 2 juli 2006). In
de “Vander Plaetsezaal” van het C.C.Gildhof
belicht
de
indrukwekkende
expositie
turnkring Atlas op het vlak van wedstrijden,
gymdemonstraties, gouw- en bondsfeesten,
uitstappen, feestelijkheden, deelnames aan
stoeten, turnkledij enz. Ook de in de loop
van een halve eeuw geleverde bijdrage aan
de Tieltse Europafeesten komt bijgevolg
uitgebreid aan bod. De tentoonstelling
illustreert middels ettelijke honderden foto’s
een periode die start met het prille begin in
1956 en eindigt met het fotomateriaal omtrent
de Atlas-gymshow van april laatstleden. Voor
de receptie (zaterdag 1 juli van 10u. tot 12u.)
tekenen een 100-tal genodigden present,
onder hen burgemeester Van Daele en diverse
schepenen. Ter plaatse is eveneens een TVscherm geïnstalleerd, beelden die onze vriend
Roger Wouters schoot ter gelegenheid van
uiteenlopende optredens en wedstrijden
worden er op het scherm gebracht. De oude
en recente turnkledij, trainings, diverse
diploma’s, enkele trofeeën, de (bijna)
volledige reeks Kontakten (ledenblad) en
ook het Atlasvaandel krijgen hun plaats
in de expositieruimte. Op vraag van het
Atlasbestuur proclameert Rudi Ailliet (hij
presenteerde ook de gymshow’s n.a.v. 50 jaar
turnkring Atlas) op zaterdag 1 juli een speech

01 en 02.07.2006 C.C. Gildhof, Tentoonstelling 50 jaar Atlas.
Luc Verbrugge met links o.a. de eerste 18 jaar uitgeschreven
Atlashistoriek.

omtrent deze expositie. De Weekbode wijdt
een volledige pagina aan de tentoonstelling
en ook het maandelijks Tieltse Stadsmagazine
bericht eveneens uitvoerig over deze
retrospectieve. Tijdens die tweedaagse krijgt
het Atlasbestuur veel belangstellenden over
de vloer, allen vergapen ze zich aan het oude
en meer recent materiaal. Flink wat oud-leden
(van gymnast over trainer tot voorzitter)
halen hun hart op tijdens deze terugblik op 50
jaar Atlaswerking. Oude verhalen borrelen op,
vage herinneringen worden terug levendig.
De reacties zijn unaniem lovend, na de twee
gymshows van april laatstleden wordt ook dit
evenement een schot in de roos!
Op zondag 3 september 2006 organiseert
atletiekclub A.V. Molenland zijn jaarlijkse
fietshappening de sneukelroute. Deze
activiteit staat, net als de vorige edities, in het
teken van fondsen verzamelen ten voordele
van de actie “Kom op tegen Kanker”. Een
kleine atlasdelegatie (Martine Christiaens,

03.09.2006 Aarsele, fietsen voor ‘Kom op tegen kanker’ met
vooraan Gilbert Debie, Anja Vermeersch, Lieselot Gelaude,
Steffi Dooms, Annelies Gelaude en achteraan Rita Warnez,
Gerda Desmet, Gert Gelaude, Ludo Gelaude, Marc Degroot en
Martine Christiaens.
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Gilbert Debie, Marc Degroot, Gerda Desmet,
Steffi Dooms, Annelies Gelaude, Gerd
Gelaude, Lieselot Gelaude, Ludo Gelaude, Anja
Vermeersch en Rita Warnez) tekent present
voor deze rit van veertig km. Op het laatste
traject (van Kanegem naar Tielt) herleid
hardnekkige stormwind de fietstocht tot een
ware uitputtingsslag.
Juli – augustus 2006: het ‘onderhoudsturnen’ in de turnzaal v.h.
Textielhuis kan op flink wat belangstelling rekenen. Vooraan
Sarina Sagaert, Lieselot Gelaude, Sarah Vandekerckhove, Nele
Hullebusch, Lisa Weyts en Wencke Nuyt. Op de 2de rij Petra
Vande Velde, Emma Dooms, Letje Blondia, An Van Damme en
Sara Dinneweth. Achteraan Elien Houtteman, Lien Braeckevelt,
Heleen Goeminne, Marjoke Lanckriet (verdoken), Marlies
Van Renterghem, Eva Vanthournout, Liesbeth Goeminne en
Aaike Hoedt.

Bij de start van het nieuwe turnseizoen
worden er tijdens de inschrijvingssessies
(inkom sporthal) van 2, 9 en 16 september
2006 niet minder dan 41 nieuwe leden
ingeschreven. De grootste ledenaanwinst valt
te noteren binnen de kleuter-afdeling (15) en
deze van de benjamins (17). Nadien, tijdens de

02, 09 en 16.09.2006 Inkom sporthal Tielt. De bestuursleden
Ludo Gelaude, Gerda Desmet en secretaris Marc Degroot
ontfermen zich over de inschrijvingen v.d. nieuwe leden.
Staand: vaste hulp Jenny Warnez en bestuurslid Rita Warnez
voorzien iedereen v.d. gepaste turnkledij.

eerste helft van het turnseizoen, worden nóg
20 nieuwkomers ingeschreven.
Juli – augustus 2006: Onderhoudsturnen in de zaal v.h.
Textielhuis. Letje Blondia, Lien Braeckevelt, An Van Damme,
Sarah Vandekerckhove, Elien Houtteman, Sarina Sagaert en
Emma Dooms op de turnmat.

Juli – augustus 2006: Onderhoudsturnen in de zaal v.h.
Textielhuis. Lien Braeckevelt en Nele Hullebusch slaan de
oefening van een medegymnaste gade.
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De afdeling miniemen-beloften kampt
met overbevolking. In de turnzaal van het
Textielhuis troepen ‘s woensdagnamiddags
vanaf 17u. niet minder dan 55 leden samen. Niet
te doen! Er wordt met onmiddellijke ingang
voor deze afdeling een aanwervingsstop
ingevoerd doch dit lost het probleem niet op.
Uitwijken naar de stedelijke sporthal kan niet,
op dat ogenblik gebruikt de atletiekclub AVMolenland daar alle beuken. Het Atlasbestuur
denkt in de richting van het Tielts O.C.M.W.
dat eigenaar is van twee sites in de Deken
Darraslaan: deze van de voormalige “garage
Ford” (voorzien voor het optrekken van sociale
appartementen) en deze van de voormalige

Citroëngarage (voorzien voor de inplanting
van een kringloopcentrum). Normaliter is
er op beide sites ruimte zat maar mag daar
tijdelijk worden geturnd? Misschien wél als
deze locaties als voldoende veilig worden
verklaard. Maar meer dan waarschijnlijk
is er in deze leegstaande gebouwen geen
verwarming meer voorhanden. Meer vragen
dan antwoorden borrelen op. Ook de site
van het voormalig Sint-Jozefscollege ligt
er sinds geruime tijd verlaten bij. De Tieltse
sportraad geeft turnkring Atlas de raad
bij het stadsbestuur op die site de eerste
verdieping van de studiezaal te claimen en
aldaar de drukbezochte woensdagnamiddagen avondtrainingen te laten doorgaan. Per
16.09.06 richt het bestuur hieromtrent
een schrijven aan het Tieltse stadsbestuur.
Een antwoord valt niet onmiddellijk te
verwachten, daarom dat algemeen leider
Margot Baekelandt beslist de trainingen voor
de miniemen-beloften reeds om 16u. (i.p.v.
17u. tot dusver) te laten aanvangen. Aldus
kan de te drukbevolkte afdeling opgesplitst
worden: een eerste groep traint voortaan van
16u. tot 17u30, een tweede doet dit van 17u30
tot 19u., tijdstip waarop de junioren-senioren
hun oefenstonden starten.
De trainingspakken van onze trainers zijn
uiteraard onderhevig aan slijtage, daarom dat
ze gratis over een nieuw exemplaar kunnen
beschikken.
Met Ana Paula Gadoni krijgt turnkring
Atlas een Braziliaanse turnster “ritmische
gymnastiek” over de vloer. Miss Gadoni
is afkomstig van de stad São Bernardo
do Campo en verblijft ingevolge een
uitwisselingsprogramma voor haar studies
een 5-tal maanden in Tielt. Haar lenigheid
en zodoende ook haar peil in de ritmische
gymnastiek bijschaven doet ze tijdens de
Atlasoefenstonden.
Voor deelname aan het turnkamp te
Buizingen (27 oktober tot 1 november 2006)
zijn er heel wat gegadigden. De turnhal van de
locale club Start 65 leent zich uitstekend tot het
houden van een turnkamp, hun accommodatie
is volgestouwd met olympische turntoestellen.

09.10.2006: Turnkring Atlas is voortaan een ‘Koninklijke’
vereniging.

2006 Oud-voorzitter Noël Callens, toen erg betrokken met de
opmaak van de Atlashistoriek.

09.12.2006 Sporthal Tielt. De Braziliaanse turnster ‘ritmische
gymnastiek’ Ana Paula Gadoni vertoeft bij Atlas.
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Lien Braeckevelt, Jana Colpaert, Kim De
Bruyne, Tineke Desmet, Hanne Devrieze,
Sara Dinneweth, Emma Dooms, Steffi
Dooms, Zaza Dupont, Fran Duthoit, Michelle
Everaert, Annelies Gelaude, Hanne Gelaude,
Lieselot Gelaude, Heleen Goeminne, Liesbeth
Goeminne,
Nele Hullebusch, Marjoke
Lanckriet, Elisah Moncarey, Stephanie Neirinck,
Wencke Nuyt, Emily Raedt, Heleen Raes, Sarah
Vandekerckhove, Tim Vande Walle, Eva Van
Thournout, Lisa Weyts en Dana Yde turnen er
vijf dagen lang voluit onder het toeziend oog
van de trainers Caroline Baekelandt, Margot
Baekelandt, Letje Blondia en Ann De Vriendt.
De verkoop van atlassteunkaarten verliep
als een trein, een activiteit die uitmondt in
de groots opgezette Atlas-bingospelavond
(4 november 2006). Een 360-tal bingospelers
verzamelen voor deze vijftiende editie in de
feestzaal van het Koninklijk Atheneum van Tielt.
Bingomaster Franky Martens, geassisteerd
door zijn dochter Hanne, leidt als vanouds
de spelavond waarin talrijke naturaprijzen te
winnen vallen. Spanning is troef in de zaal, jong
en oud vervelen zich geen ogenblik, tijdens
niet minder dan negen bingospelen is er steeds
die dolle rush naar winst. Een powerstation,
een toaster, een electrische boorhamer, een
zestigdelige starterset voor jonggehuwden,
een mp3-speler, een verlengsnoer met
automatisch oprolsysteem, een friteuse, een
stoomstrijkijzer en een kleuren-T.V. krijgen in
de loop van die denderende avond een nieuwe
eigenaar. De atlasleden Sarah Vandekerckhove,
Petra Vande Velde en Greta Van Keirsbulck
krijgen elk een presentje overhandigd, zij
worden aldus bedankt omwille van het feit dat
zij het hoogst aantal steunkaarten aan de man
brachten, kaarten die rechtstreeks toegang
geven tot meespelen voor de prijzenpot in
het bingospel. De financiële opbrengst van
de bingospelavond is niet minnetjes en komt
integraal ten goede van de clubkas.
Het huidig atlas-fotoapparaat laat het
dikwijls afweten, om die reden wordt een
nieuw (nu digitaal) toestel aangekocht. De
aankoop gebeurt bij adverteerder “Foto
Vercruysse” en is goed voor een uitgave van
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27.10.06 tot 01.11.06. Turnkamp Buizingen. Zijn ook van de
partij: Liesbeth Goeminne, Marjoke Lanckriet, Hanne Devriese,
Kim De Bruyne, Lieselot Gelaude, Fran Duthoit, Michelle
Everaert, Emma Dooms, Heleen Raes en Lien Braeckevelt.

28.10.2006 Turnkamp Buizingen. Evenwichtstoestanden…,
Elisah Moncarey torst Zaza Dupont onder het goedkeurend oog
van trainster er Margot Baekelandt.

27.10.06 tot 01.11.06 Turnkamp Buizingen. Met z’n allen aan
het werk.

387,00 euro.
Sinterklaas is in het land en op zaterdag 2
december 2006 brengt hij een bezoek aan de
jeugdige Atlasleden tijdens de oefenstonden
in de sporthal. Die voormiddag is hij vergezeld
van twee van zijn zwarte Pieten. De Sint
en zijn gevolg gaat langs bij alle groepjes,
zowel kleuters als benjamins zijn verrukt

27.10.06 tot 01.11.06 Turnkamp Buizingen. Bijna klaar om te
gaan slapen: Lisa Weyts, Jana Colpaert, Wencke Nuyt, Liesbeth
Goeminne en Eva Van Thournout.

27.10.06 tot 01.11.06 Turnkamp Buizingen. De trainers Ann
De Vriendt, Margot Baekelandt, rechtstaand Letje Blondia en
Caroline Baekelandt.

27.10.06 tot 01.11.06 Turnkamp Buizingen. De deelnemers (in willekeurige volgorde) Lien Braeckevelt, Kim De Bruyne, Hanne
Devriese, Steffi Dooms, Fran Duthoit, Michelle Everaert, Annelies Gelaude, Liesbeth Goeminne, Marjoke Lanckriet, Heleen Raes,
Tinneke Desmet, Emma Dooms, Hanne Gelaude, Lieselot Gelaude, Heleen Goeminne, Nele Hullebusch, Elisah Moncarey, Stephanie
Neirinck, Sarah Vandekerckhove, Tim Vandewalle, Jana Colpaert, Sarah Dinneweth, Zaza Dupont, Wencke Nuyt, Emily Raedt, Eva
Van Thournout, Lisa Weyts en Dana Yde.

02.12.2006 Sporthal Tielt. Sinterklaas en zwarte Piet rengen
een bezoek aan de jonge Atlassers.
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02.12.2006 Sporthal Tielt. De op de sportvloer aanwezige Atlassers zwaaien het ‘hoog bezoek’ uit.

de kindervriend in hun midden te hebben.
De Atlasjongeren aarzelen niet een extra
inspanning te leveren en als beloning ontvangt
elkeen een zakje snoep uit handen van de
zwarte Pieten. Het zijn Pedro Galle, Filip Ameye
en Arne Ameye die -naar jaarlijkse gewoontedie dag in de sporthal verantwoordelijk zijn
voor zoveel kinderplezier.
Sarah Vandekerckhove, voormalig turnster
en sinds enige tijd in de weer als trainster,
rijft het diploma van Initiator-Gymnastiek
binnen. Aan de Vlaamse Trainerschool (V.T.S.)
volgen nog meer Atlassers (Letje Blondia,
Oele Demeulemeester, Kelly Houttekier, Lindy
Houttekier, An Van Damme) deze cursus.
Dat is allemaal niet gratis, het volgen van de
diverse lessen kost 90 euro per deelnemer,
een bedrag dat door de kringkas ten laste
wordt genomen.
De voorbereiding voor de uitbating van de
atlasstand begon zowat een maand voordien,
echt menens wordt het pas op het ogenblik
dat de verkoopswaren tijdens de kerstmarkt
effectief aan de man moeten worden gebracht
(9 en 10 december 2006). De bestuursleden Rita
Warnez, Gerda Desmet, Gilbert Debie en Marc
Degroot staan de zaterdagmiddag opnieuw in
voor de inrichting van de stand, gezien de jaren
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ervaring verloopt dat uitermate gesmeerd.
Voorzitter Gilbert fabriceerde een viertal statogen, ideaal om de klanten van de atlasstand
op te vangen. De diverse jenevers, Hasseltse
koffie, chocolademelk en bieren gaan vlot
over de toonbank tijdens die 2-daagse. Niet
verwonderlijk, mede dankzij het excellente
weer (koud maar droog!) krijgt de atlasstand
een massa bezoekers te verwerken. Gelukkig
verscheen turnkring Atlas goed voorbereid aan
de start van de kerstmarkt, in de beurtrol voor
uitbating van de atlasstand stonden de namen
van gastverkopers (Anne-Marie Delangre,
Viki Dupont, Piet Van Renterghem, Tim Vande
Walle en habitué Dennis Desmet), trainers en
bestuursleden (Caroline Baekelandt, Margot
Baekelandt, Martine Christiaens, Gilbert Debie,
Marc Degroot, Gerda Desmet, Ludo Gelaude,
Ann De Vriendt, Sarah Vandekerckhove,
Petra Vande Velde, Greta Van Keirsbulck, Anja
Vermeersch en Rita Warnez) genoteerd. Met
z’n allen stonden ze garant voor een prima
uitbating, de kringkas raakt opnieuw flink
gespijsd.
Paul Breyne, Gouverneur van WestVlaanderen, ontvangt een atlasafvaardiging
in de prachtige vertrekken van het Provinciaal
Hof te Brugge (20 december 2006). Tijdens
een plechtige ceremonie ontvangen de

09 en 10.12.2006 Tielt, kerstmarkt. De Atlastent is zojuist
geïnstalleerd. Marc Degroot, Gerda Desmet, Gilbert Debie,
Caroline Baekelandt, Greta Van Keirsbulck, Rita Warnez en
Anne-Marie Delangre ‘openen’ de Atlasstand…

09 en 10.12.2006 Tielt, kerstmarkt. De Atlasstand kan op heel
wat klandizie rekenen, links ‘vaste klant’ Franky Martens.

bestuursleden Gerda Desmet, Rita Warnez,
Gilbert Debie en Marc Degroot de machtiging
om turnkring Atlas de “Koninklijke titel” te
laten voeren. Heel dit verhaal startte in de
maand oktober van 2005 toen secretaris Marc
Degroot zich bij het “Kabinet van Zijne Majesteit
de Koning Albert II” informeerde omtrent de
mogelijkheid tot toekenning van deze eretitel.
Na het afronden van heel wat administratieve
formaliteiten krijgt turnkring Atlas deze titel
nu in Brugge toegekend uit handen van de
gouverneur. “Koninklijke Turnkring Atlas Tielt
v.z.w.”, het zou dus gekund hebben maar toch
ligt het niet onmiddellijk in de bedoeling deze
titel effectief te gaan gebruiken.
De inzet die de trainers en bestuursleden
zich getroosten werpt vruchten af, Atlas
blijft groeien, eind 2006 beschikt de club
over 238 leden (27 kleuters, 78 benjamins,
29 miniemen, 25 beloften, 17 juniores, 18

09 en 10.12.2006 Tielt, kerstmarkt. Petra Standaert (m) en
Peter Baekelandt bezoeken de Atlasstand in de ‘late uurtjes’.

09.12.2006 Tielt, kerstmarkt. De Atlasstand klaar voor
uitbating. Gilbert Debie, Rita Warnez, Gerda Desmet, Caroline
Baekelandt, Greta Van Keirsbulck en Martine Christiaens
en achteraan de eerste gasten Monika Degroot en Kristof
Rosseeuw.

20.12.2006 Brugge, Provinciaal Hof. De Atlasbestuursleden
Rita Warnez, Gerda Desmet, Gilbert Debie en Marc Degroot
ontvingen zoeven uit handen van Gouverneur Breyne de
machtiging voor Atlas de Koninklijke titel te dragen.

seniores, 3 jazz-dancers, 24 dames-gym-fit en
17 trainers en bestuursleden waarvan enkelen
ook actief zijn op de turnvloer). Nochtans
heeft turnkring Atlas het met z’n ondermaatse
trainingaccommodatie niet onder de markt.
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Op maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag wordt immers geoefend in de veel
te kleine turnzaal van het Textielhuis, iedere
dinsdag (jazz-dance) en zaterdag vinden
de oefenstonden plaats in de stedelijke
sporthal. Op beide locaties is versjouwen
van onnoemelijk veel turnmateriaal steeds
aan de orde, zowel bij de aanvang als bij het
beëindigen van de trainingen.
We schrijven eind 2006, het Atlasbestuur
klopte inmiddels herhaalde keren aan bij
het Tielts stadsbestuur voor het verkrijgen
van een betere en meer functionele
turninfrastructuur… Eindelijk krijgt Atlas
zeer formele beloften van de Tieltse overheid
omtrent de realisatie van een nieuwe stedelijke
turnaccommodatie, bij turnkring Atlas kijkt
men halsreikend uit naar ‘betere tijden’ op dit
vlak…
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DEEL XXII: 2007.
N.a.v. de “Kampioenenhulde” annex
“verkiezing van de Sportl(l)ieveling” tekent
turnkring Atlas present op deze organisatie
van de Tieltse stedelijke sportraad (19 januari
2007). In de loop van deze sportavond brengt
Atlas een optreden met sprongen over de
plint, maar het zijn vooral de (hoge) sprongen
op de airtrack die het publiek in vervoering
brengen. Op het imposante luchtkussen
demonstreren Nele Hullebusch, Liesbeth
Goeminne, Sara Dinneweth, Annelies Gelaude,
Michelle Everaert, Marjoke Lanckriet,
Petra Vande Velde, Lieselot Gelaude, Sarah
Vandekerckhove, Heleen Goeminne, Lien
Braeckevelt, Emma Dooms, Sien Debrouwere
en Tim Vande Walle met veel bravoure de
strek- en hurksprong, zweefrol, rad, flik-flak,
overslag, overslag salto voorwaarts, rondat
flik-flak, rondat salto en reeksen flik-flak salto
rugwaarts. Diezelfde avond kunnen, gezien
hun provinciale- en nationale overwinningen,
vele Atlassers op het podium voor de huldiging.
Voor de titel van de “Sportl(l)ieveling” gaat
het tussen Marc Bethune (lid Tieltse sportraad
en tevens bestuurslid van De Wielervrienden
Kanegem) Marcel Bral (AV Molenland) en
Freddy Baert (Judoclub), allen hebben ze
hun sporen verdiend binnen de sport. Op het
einde van de avond blijkt dat Freddy Baert er
in slaagde het laken naar zich toe te trekken,
sportminnend Tielt is opnieuw een Sportl(l)
ieveling rijker.
Monique Vermandere maakt sinds 1
september 1980 deel uit van turnkring Atlas,
ze was één van de eerste leden van de
afdeling “huismoeders-gym-fit”. Toen Arsène
Baekelandt de afd. Jazz-Dance uit de grond
stampte was ze er als de kippen bij om ook
in die afdeling aan te treden. Als moeder van
oud-keurturnster Christine Verdonck heeft
Monique sinds nog méér jaren een hechte
band met de kring. Zij acht het ogenblik
gekomen om voortaan turnkring Atlas ook als
erelid te steunen, nu dus ook met een jaarlijkse
financiële bijdrage (januari 2007).
Via de Nationale Loterij ontvangt de

19.01.2007 Tielt, Europahal. Atlas demonstreert op de airtrack
t.g.v. de verkiezing van de Sport(l)ieveling.

20.01.2007 Sporthal Tielt. De rugzakken van de GymFed.
worden verdeeld. Lien Braeckevelt, Hanne Devriese en Steffi
Dooms ontvangen hun exemplaar.

20.01.2007 Sporthal Tielt. Ook Daphne Van Paemel ontvangt
een gratis rugzakje van de GymFed. (Gymnastiekfederatie
Vlaanderen).

Gymfed. een partij rugzakken, turnkring Atlas
komt in aanmerking voor het verkrijgen van
zo’n 170-tal gratis rugzakjes. Alle leden, met
uitzondering die van de afdelingen kleuters,
dames-gym-fit en jazz-dance, krijgen een
Nationale Loterij-rugzakje overhandigd (20
januari 2007).
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Voor de Atlas-nieuwjaarsreceptie komen een
pak medewerkers, trainers en bestuursleden
opdagen in de turnzaal van het Textielhuis
(28 januari 2007). Voorzitter Gilbert Debie
brengt zijn nieuwjaarsboodschap, voor de
overheerlijke hapjes ‘van eigen makelij’ tekent
bestuurslid Rita Warnez die, samen met Linda
Warnez, Jenny Warnez, Filip Ameye en Arne
Ameye, de aanwezigen met heel wat lekkers

weet te bekoren. Na afloop van de receptie
trekken die zondagmiddag bestuursleden en
trainers naar restaurant Berkenhof (te Pittem)
voor een gezamelijk etentje.
Het drukwerk van het 3-maandelijks
ledenblad Kontakt kost flink wat geld,
daarom dat er nogal wat publiciteit wordt in
opgenomen. Ieder jaar opnieuw, steeds in
de loop van de maanden januari en februari,
gaan Atlasbestuursleden bij de plaatselijke
middenstand langs om adverteerders aan te
trekken.
Voor het stofferen van de Tieltse
carnavalstoet
doet
het
stadsbestuur
beroep op turnkring Atlas, net als in het
verleden schenken Atlasadulten en (vooral)
Atlasmedewerkers, sterke drank aan de
toeschouwers (11 maart 2007). Gehuld in

28.01.2007 Tielt, Textielhuis. Voor Gilbert Debie, Marc Degroot,
Jenny Warnez, Rita Warnez, Gerda Desmet en Martine
Christiaens mag de Atlas-nieuwjaarsreceptie beginnen!

11.03.2007 Carnavalstoet Tielt. De Atlaspaters klaar voor de
start (centraal Franky Martens).

28.01.2007 Turnzaal Textielhuis. De Atlas-nieuwjaarsreceptie is
in volle gang.

28.01.2007 Tielt, Textielhuis. Voorzitter Gilbert Debie brengt
zijn nieuwjaarsboodschap voor een aandachtig publiek.
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11.03.2007 Carnavalstoet Tielt. Pater Gilbert Debie gul met het
uitdelen van ‘druppels’.

paterkledij doen de 14 Atlassers hun ding, de
jenever vloeit rijkelijk, de dichte drommen
belangstellenden bedienen is een hele klus.
Voor deelname aan “Megagym”, de
jaarlijkse nationale wedstrijd recreatieve
gymnastiek ingericht door de Gymfed, is
turnkring Atlas met 2 busladingen deelnemers
ter plaatse (Topsporthal Gent, 5 mei 2007).

De 99 Atlassers kwijten zich uitstekend van
hun opdracht in de wedstrijden per ploeg.
Bij de miniemen-benjamins turnt het kwartet
Laura Defauw, Eva Vanthournout, Dana Yde
en Emily Raedt zich op de lange mat naar een
1ste plaats! De Atlasbestuursleden Greta Van
Keirsbulck en Rita Warnez zetelden aan één
van de vele juryledentafels.

05.05.2007 Gent. Megagym in beeld
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05.05.2007 Gent. Megagym in beeld

Georges La Force, sinds jaar-en-dag leider
van turnvereniging “Voorwaarts Gent”,
organiseert de 19de editie van zijn wedstrijd
minitrampolinespringen in de sporthal
Rozebroeken te St. Amandsberg (13 mei 2007).
Met Zaza Dupont, Anneleen Vanderheyden,
Janne Vandenberghe, Laura Defauw, Kerenza
De Brabandere, Lisa Weyts, Emily Raedt,
Dana Yde, Aaike Hoedt, Nele Hullebusch,
Sara Dinneweth, Liesbeth Goeminne, Tineke
Desmet, Heleen Goeminne, Marjoke Lanckriet,
Sien Debrouwere, Michelle Everaert, Stephanie
Neirinck, Annelies Gelaude en Steffi Dooms
beschikt Atlas over een fikse delegatie om het
op te nemen tegen de afvaardigingen van de
clubs “Voorwaarts Gent”, “Esthetica Gymteam
Brecht”, “Gymclub Klawieter Steendorp”,
“Vrijheid door Broederschap Gent”, “Willen is
Kunnen Ledeberg” en “V.G.L. Niel”. Onder de
leiding van de Atlastrainers Lindy Houttekier
en Margot Baekelandt halen de Tieltse
turnsters ettelijke keren het hoogste podium
in de ploeg- en individuele wedstrijden!
Ingevolge de gestage groei van het
ledenaantal werd de toestand in de gymzaal
van het Textielhuis zowat onhoudbaar:
de wijze waarop de trainingen dienden te
verlopen in de te kleine turnzaal was inderdaad
niet meer aanvaardbaar. In het verleden kwam
het Tieltse Schepencollege zich reeds over
de toestand vergewissen en na ook diverse
interpelaties van de S.P.a in de gemeenteraad
kon Schepen van Sport Luc Van Nieuwenhuyse
het licht op groen zetten om een leegstaande
zaal (de studiezaal) op de site van het
voormalig St. Jozefscollege permanent te
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13.05.2007 Mariakerke. Minitrampolinespringen. Stephanie
Neirinck, Michelle Everaert, Annelies Gelaude en Steffi Dooms
worden 2de (junioren-senioren B).

13.05.2007 Mariakerke. Minitrampolinespringen per ploeg en
individueel, de volledige ploeg Atlassers.

13.05.2007 Mariakerke. Minitrampolinespringen. Lisa Weyts,
Kerenza De Brabandere, Dana Yde, Emily Raedt en Aaike Hoedt
worden 3de (miniemen-beloften B)

13.05.2007 Mariakerke. Minitrampolinespringen. Zaza Dupont,
Anneleen Vanderheyden, Janne Vandenberghe en Laura
Defauw zijn primus (miniemen-beloften B).

reserveren voor turnkring Atlas. Deze locatie
meet zowat 13 bij 20 meter en is bijgevolg
qua oppervlakte bijna dubbel zo groot als de
turnzaal van het Textielhuis. Voor turnkring
Atlas een merkelijke verbetering op het vlak
van accommodatie. Op Pinkstermaandag 28
mei 2007 komt een imposante verhuis van
turntoestellen en –materialen op gang. Gezien
alleen Peter Baekelandt, trainer van de afd.
junioren-senioren-jongens, zijn lessenpakket
verder zal geven in de turnzaal v.h. Textielhuis,
dient het gros van het turnmateriaal worden
overgebracht naar de nieuwe site. Een zeer
arbeidsintensieve opdracht!
De jazz-dance afdeling blijft iedere
dinsdagavond verder gebruik maken van de
polyvalente zaal in de stedelijke sporthal, op
diezelfde locatie blijven ’s zaterdags ook de
kleuter- en benjaminafdeling actief.
Evenwel, gezien er in de stedelijke sporthal
(Sportlaan)
onderhoudswerken
starten
vanaf juni 2007, zullen de Atlasoefenstonden
tijdelijk nog alleen doorgaan in de volgende
locaties: de nieuw toegekende turnzaal en een
sporthal, beiden gelegen op de site van het
voormalige St. Jozefscollege, beiden palend
aan het Minderbroedersplein.
Allemaal positief, maar aan de verzuchtingen
van turnkring Atlas is verre van volledig
voldaan. Er is immers ook nog het dossier van de
constructie van een nieuwe stedelijke sporthal,
incluis een topturnhal… De plannen van het
stadsbestuur daaromtrent worden alsmaar
concreter. Atlas volgt die zaak uiteraard met
meer dan normale belangstelling.
In één van de vergaderzalen van het
Textielhuis heeft opnieuw een “IK-Gymonderzoek” plaats (22 juni 2007), het
laatste dateerde van 2002. IK-Gym staat
voor “Instrument voor Kwaliteitsevaluatie
van Gymnastiekverenigingen”. Clubs die
ressorteren onder de koepel van de GymFed
worden op regelmatige basis geconfronteerd
met deze diepgaande doorlichting. In deze
is bestuurslid Oele Demeulemeester de
kontaktpersoon, Margot Baekelandt, Caroline
Baekelandt en Marc Degroot vergezellen
hem tijdens het bezoek van dhr. Coussement,
IK-Gym-auditeur van de Gymfed. In de loop
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28.05.2007 Tielt, Verhuis naar ‘nieuwe’ turnzaal in voormalig
St. Jozefscollege. Het materiaal wordt vanuit het Textielhuis
aangevoerd.

28.05.2007 Tielt, Verhuis naar ‘nieuwe’ turnzaal op de
site v.h. voormalig St. Jozefscollege. Het resultaat van de
werkzaamheden.

28.05.2007 Tielt, Verhuis naar ‘nieuwe’ turnzaal op de site
v.h. voormalig St. Jozefscollege. Het materiaal wordt vanuit
het Textielhuis aangevoerd (Hier met Gilbert Debie, Martine
Christiaens en Margot Baekelandt).

28.05.2007 Tielt, Verhuis naar ‘nieuwe’ turnzaal op de
site v.h. voormalig St. Jozefscollege. Het resultaat van de
werkzaamheden.

28.05.2007 Tielt, Verhuis naar ‘nieuwe’ turnzaal op de site v.h.
voormalig St. Jozefscollege. Al het materiaal moet via de trap
naar boven (hier met Marc Degroot, Gilbert Debie en Ludo
Gelaude).
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28.05.2007 Tielt, Verhuis naar ‘nieuwe’ turnzaal op de site v.h.
voormalig St. Jozefscollege. Freddy De Coninck, Luc Penninck,
Ludo Gelaude, Gilbert Debie, Bart Dooms, Peter Baekelandt,
Glenn Dooms en Marc Degroot zijn de ‘krachtpatsers van
dienst’.

28.05.2007 Tielt, Verhuis naar ‘nieuwe’ turnzaal op de site v.h.
voormalig St. Jozefscollege. Letje Blondia, Annelies Gelaude,
Caroline Baekelandt, Steffi Dooms, Greta Van Keirsbulck,
Martine Christiaens, Rita Warnez, Margot Baekelandt en Gerda
Desmet zorgen voor een vlot verloop v.d. werkzaamheden.

van de avond vraagt de auditeur de trainers
Lieselot Gelaude (afd. kleuters), Rita Warnez
(afd. dames-gym-fit) en Ingrid Devos (afd. jazzdance) de werking van hun respectievelijke
afdeling toe te lichten. Drie weken nadien
blijkt turnkring Atlas een totaalscore van maar
liefst 81% op z’n palmares te kunnen schrijven!
Het besluit van de IK-Gym-auditeur: “de
turnvereniging Atlas Tielt is een dynamische,
financieel gezonde en sterke club. De leden
sluiten aan in een goed gestructureerde club
met een ruim kwalitatief aanbod. Het ruime
ledenaantal wijst erop dat de leden het naar
hun zin hebben en het bestuur garant staat
voor een goede clubwerking”.
Tijdens de maanden juli en augustus 2007
kunnen de leden van de afdelingen beloften,
junioren en senioren, opnieuw terecht in
de turnzaal voor het “onderhoudsturnen”.
Caroline en Margot Baekelandt én Oele
Demeulemeester zijn de trainers van dienst.
Een 15 à 20-tal leden zijn wekelijks op post om
hun turnpeil tijdens de lange zomervakantie
toch op peil te houden.
Marcel Linclau, oud Provincieraadslid
en voormalig gemeenteraadslid voor de
Socialistische Partij, overlijdt op 31 juli 2007.
Na de 2de wereldoorlog speelde Marcel
een belangrijke rol in het sociaal, politiek
en cultureel leven van Tielt en omstreken.
Kenmerkend
was
zijn
gedrevenheid

Marcel Linclau, o.a. Ere-provincieraadslid W-Vl., Eregemeenteraadslid stad Tielt, Ere-voorzitter S.P.a.-Tielt en
Stichter van de Coöperatieve Vereniging ‘De Volharding’,
overlijdt op 31.07.2007. Zonder de steun van de sociaal
ingestelde Marcel Linclau had Atlas het nooit kunnen
bolwerken.

waarmee hij het opnam voor de zwakkeren
in de maatschappij. Zijn maatschappelijk
engagement voor een betere en rechtvaardige
samenleving liep als een rode draad door zijn
leven en werk. In 1949 stichtte Marcel Linclau
“De Volharding”, een v.z.w. die de stuwende,
coördinerende en dynamische kracht werd
van talrijke Tieltse socialistische verenigingen.
Arsène Baekelandt stichtte turnkring Atlas
op 15 juli 1956 en sinds die dag kreeg onze
vereniging de volle steun van De Volharding.
Sinds dat prille begin in 1956 genoot turnkring
Atlas zowel gratis onderdak, verlichting als
verwarming in het Textielhuis. Zonder die
uitzonderlijke en uitermate belangrijke steun
had Atlas het nooit kunnen bolwerken. Atlas
is deze integere en hardwerkende Marcel
Linclau heel veel verschuldigd…
De Atlasfietstocht van zondag 26 augustus
2007 krijgt een 40-tal fietsers aan de start.
Gilbert Debie stippelde het 40 km. lange
parcours uit. Aan het Textielhuis wordt om
9u15 verzamelen geblazen en kort daarna
gaat de tocht langs landelijke wegen richting
Ruiselede en Doomkerke. Onderweg, in
een hoeve, wordt een ijscrème verorberd.
‘s Middags krijgen de deelnemers een
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overheerlijk barbecue voorgeschoteld in het
etablissement Watewy te Tielt. ‘s Namiddags
wordt Pittem aangedaan. Daar, bij de
bestuursleden Martine Christiaens en Ludo
Gelaude, genieten de fietsers opnieuw van
een verfrissing. Omstreeks 16u. bereiken de
fietsers opnieuw het Textielhuis, naast beginook het eindpunt van deze mooie tocht.
Het nieuwe turnseizoen start eind augustus,
begin september 2007. De afdelingen damesgym-fit, jazz-dance, kleuters, miniemen,
beloften, junioren en senioren gaan opnieuw
aan de slag om er ook in het turnseizoen
2007-2008 iets moois van te maken. Aan het
enthousiasme van turnster Lien Braeckevelt
en turner Tim Vande Walle zal het alvast niet
liggen, die Atlassers zullen zich voortaan ook
inzetten als lesgever. Bestuurslid/lesgever
Oele Demeulemeester, geeft voortaan iedere
donderdagavond een extra trainingssessie
aan de jongens van de afdeling miniemenbeloften.
Tijdens de 3 inschrijvingssessies van de
maand september 2007 onderschrijven niet
minder dan 63 nieuwe leden hun lidmaatschap.
Uiteraard valt er jaarlijks ook een uitstroom
van (vooral zeer jonge) leden te noteren,
gymnastiek is immers een aartsmoeilijke sport,
maar het positief saldo blijft indrukwekkend!
Er staan voortaan 238 personen ingeschreven
in de Atlasledenbestanden. Sinds september
2007 is de sporthal (in de Sportlaan) opnieuw
beschikbaar, turnkring Atlas blijft dus ook
verder gebruik maken van die accommodatie.
Sinds 10 jaar worden, middels een beurtrol,
de bestuursleden Margot Baekelandt, Marc
Degroot, Ludo Gelaude en Gilbert Debie
ingeschakeld om iedere zaterdagvoormiddag,
samen met de dienstdoende trainers, het
arsenaal turnmateriaal te helpen opstellen in
de stedelijke sporthal (Sportlaan) en het na
afloop van de trainingen terug op te bergen. In
die beurtrol is ook medewerker Luc Penninck
opgenomen. Etienne van Pachtenbeke (hij
overleed in 2014), werknemer van de Tieltse
sportdienst, is dan weer iedere zaterdag
van de partij om eveneens de handen uit de
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16.08.2007 De Atlasfietstocht verloopt opnieuw langs landelijke
wegen.

16.08.2007 De deelnemers aan de Atlasfietstocht.

09-2007 Nieuwe Atlastrainers: Tim Vande Walle

09-2007 Nieuwe Atlastrainers: Lien Braeckevelt

2007 Sporthal Tielt. Luc Penninck, sinds meerdere decennia
Atlasmedewerker.

09-2007 Start v.h. turnseizoen 2007-2008. Op post aan de
inschrijvingstafel voor nieuwe leden. Vooraan Greta Van
Keirsbulck, Gerda Desmet en Marc Degroot. Achteraan Jenny
Warnez, Rita Warnez, Martine Christiaens en Gilbert Debie.

09-2007 Start v.h. nieuwe turnseizoen (sporthal Tielt)
2007 Sporthal Tielt. Sportdienstmedewerker Etienne
Van Pachtenbeke, altijd paraat voor het klaarzetten v.h.
gymmateriaal.

mouwen te steken bij die niet te onderschatten
opdracht.
De lesgevers Anja Vermeersch, Letje
Blondia en Caroline Baekelandt boksen een
verrassingstocht in elkaar voor bestuursleden,
trainers én hun eventuele partner (7 oktober
2007). Verrassing alom, het is slechts 9u. en
er is al een (dans)activiteit geprogrammeerd
in de stedelijke sporthal. Vervolgens leidt de
busreis de 34 deelnemers eerst naar Damme
en veel later ook naar Cadzant. Op beide
locaties dienen, op speelse wijze, allerhande
groepsproeven worden afgelegd. Als toetje
wagen de Atlassers zich in Sluis aan een
partij bowling. Het is al 22u. als de bus zijn
lading definitief lost aan de Tieltse stedelijke
sporthal. Meteen het einde van echt wel een
verrassende dag!

09-2007 Start v.h. nieuwe turnseizoen (sporthal Tielt)

09-2007 Start v.h. nieuwe turnseizoen (sporthal Tielt)
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09-2007 Start v.h. nieuwe turnseizoen (zaal site v.h. voormalig
St. Jozefscollege).

Het Atlas-turnkamp is jaarlijks een vast
gegeven, voor deze 12de editie doet
turnkringAtlas beroep op de accommodatie
van gymclub “Start ‘65” in het Brabantse
Buizingen (26 tot 31 oktober 2007). Deelnemen
aan het turnkamp kost 185 euro, dit bedrag
omvat de kost voor het verblijf in het
turncentrum (vol pension), de kost voor een
uitstapje en deze voor het vervoer van en naar
Buizingen. De huurprijs van de turnzaal wordt
integraal door de kringkas ten laste genomen.
Caroline Baekelandt, Margot Baekelandt,
Oele Demeulemeester, Ann De Vriendt, Kelly
Houttekier en Lindy Houttekier, deze laatste
louter tijdens het weekend, zijn de trainers
die de 31 Atlasdeelnemers een hoger turnpeil
moeten bijbrengen.

09-2007 Start v.h. nieuwe turnseizoen (sporthal Tielt)

26/10 tot 01/11/2007 Turnkamp te Buizingen. Oefenen baart
kunst…

26/10 tot 01/11/2007 Turnkamp te Buizingen. Ook deze 12de editie v.h. turnkamp kent veel bijval.
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De kleuter-, benjamins- en miniemenafdeling
zijn die zaterdagvoormiddag in hun gewone
doen tijdens de oefenstonden in de stedelijke
sporthal (24 november 2007). Het is 11u20 als
belgerinkel de jonge gymnasten opschrikt.
Sinterklaas en z’n twee Pieten betreden de
zaal en bezoeken alle aanwezige groepjes.
Voor de gelegenheid zijn de leden van de
kleuterafdeling allen uitgedost met een
kleurrijke (papieren) “Pietenmuts”. Iedereen
is braaf geweest, alle aanwezigen krijgen een
zakje snuisterijen uit de handen van de Sint.
Voor deze gelegenheid kropen Pedro Galle en
zijn helpers Filip en Arne Ameye in de huid van
de kindervrienden…
Ingevolge ingrijpende werken aan de
Markt en verbouwingen aan het stadhuis
kan de Tielst kerstmarkt niet plaatshebben
rond de Hallentoren. Er wordt uitgeweken
naar het Rameplein en gezien de
weersomstandigheden kan deze editie van
de kerstmarkt als memorabel omschreven
worden (8 en 9 december 2007). Tijdens die
2-daagse valt de regen bijna onophoudelijk
met bakken uit de lucht. De Atlasstand, met
in het aanbod een hele rist jenevers, Hasseltse
koffie, bier en koffie, slaagt er desondanks in
voldoende volk te lokken en, belangrijk, de
uitbating met een (weliswaar klein) positief
saldo af te sluiten.
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DEEL XXIII: 2008
De Tieltse sportverenigingen blazen
opnieuw verzamelen in de Europahal voor een
editie van de jaarlijkse “kampioenenhulde”
en verkiezing van de “sport(l)ieveling” (18
januari 2008). Voor deze laatste titel schoof
het bestuur van turnkring Atlas hun lid Ann De
Vriendt naar voor, tegenkandidaten zijn Adiel
De Winter (Keizer Karel Boys) en Eric Wandels
(Okra), beiden veteranen in de sport. Ann
De Vriendt maakt sinds september 1977 deel
uit van turnkring Atlas en stapte als 7-jarige
voor het eerst op de turnmat. Haar turnpeil
ging met rasse schreden vooruit en in relatief
korte tijd manifesteerde de jonge Atlasser zich
nadrukkelijk als lid van de keurgroep. In die
hoedanigheid turnde ze een mooi palmares bij
elkaar. Op het ogenblik dat Ann haar turnmaillot
aan de haak hing (06-2001) trad ze toe tot het
trainerskorps van Atlas. In 2003 behaalde ze
het diploma van “Initiator Gymnastiek”, met
haar kennis en ervaring staat ze tot op vandaag
de Tieltse gymnastes bij. Voor die jarenlange
trouw aan de vereniging diende Atlas Ann’s
kandidatuur in bij de stedelijke sportraad.
Na de achtereenvolgende stemrondes komt
Ann De Vriendt als primus uit de bus in de
Europahal. Atlas juicht want is opnieuw een
Sport(l)ieveling rijker!
Ook tijdens de kampioenhulde werkt Atlas
zich in de kijker. Voor hun overwinning in het
‘trampolinespringen per ploeg’ op nationaal
vlak mogen de ‘miniemen-beloften B’ Laura
Defauw, Emily Raedt, Eva Vanthournout en
Dana Yde op het podium. Gezien hun winst in
diezelfde discipline, evenwel op provinciaal
niveau, ontvangen de ‘junioren-senioren
B’ Tineke Desmet, Marjoke Lanckriet, Sien
Debrouwere en Heleen Goeminne eveneens
een aandenken. En nog is het niet gedaan want
ook de ‘miniemen-beloften B’ Zaza Dupont,
Laura Defauw, Anneleen Vanderheyden en
Janne Vandenberghe worden in de spotlights
gezet gezien hun behaalde provinciale titel.
Atlas tekende ook voor 2 individuele titels
in het minitrampolinespringen, Kerenza De
Brabandere bij de ‘Miniemen B’ en Annelies
Gelaude in de afd. ‘Junioren B’.
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18.1.2008 Tielt, verkiezing Sport(l)ieveling. En de winnaar is
Ann De Vriendt!

Atlaspionier
Florent
‘Flor’
Wouters
overlijdt op 23 januari 2008. Flor was één
van de (socialistische) Atlaspioniers die in de
beginjaren van Atlas zijn nek uitstak voor de
club, hij nam het eerste voorzitterschap van
turnkring Atlas waar.
Voor de Atlas-nieuwjaarsreceptie troepen
medewerkers, trainers en bestuursleden vanaf
19u. samen in de turnzaal van het Textielhuis,
het is de eerste keer dat deze receptie ‘s
avonds wordt gehouden (26 januari 2008).
Zeer snel vult de zaal zich met Atlasgetrouwen,
ze worden overladen met heerlijke hapjes -van
de hand van Linda Warnez, Sabine Tack, Hilde
Vandevyvere, Jenny Warnez en Rita Warnezen pittige drank. In zijn nieuwjaarsboodschap

26.01.2008 Turnzaal Textielhuis, Atlas-nieuwjaarsreceptie. Tijd
om te keuvelen…

drukt voorzitter Gilbert Debie zijn tevredenheid
uit over de inzet die de vele medewerkers zich
getroostten tijdens het voorbije jaar. Gilbert
vertelt tevens dat hem vanuit de stedelijke
sportraad en de Tieltse sportdienst het nieuws
bereikte dat de constructie van de nieuwe
sporthal, inclusief een turnhal, meer concreet
wordt: de bouwplannen liggen op tafel!

23.02.2008 Sporthal Tielt. Clubkampioenschap

In 2007 jaar werd geen Bingospelavond
gehouden, nu, aan het einde van de
Krokusvakantie, gaat deze editie opnieuw
door in de volgelopen feest- en eetzaal van
het Koninklijk Atheneum (9 februari 2008).
Voormalig Atlaslid en medewerker Franky
Martens leidt de avond nog maar eens
in goede banen in zijn hoedanigheid van
“bingomaster”. Zonder medewerkers geen
bingo en daarom zijn, naast de bestuursleden
Caroline Baekelandt, Gerda Desmet, Oele
Demeulemeester, Gilbert Debie, Martine
Christiaens, Ludo Gelaude, Rita Warnez,
Greta Van Keirsbulck, Filip Houttekier en
Marc Degroot, ook Jeanine Verbeke, Stefanie
Dejaegher, Ann De Vriendt, Marleen Heytens,
Nathalie Wiebouw, Lieselot Gelaude, Rita
Lava, Gerd Gelaude, Lindy en Kelly Houttekier,
Sonja Ackx, Freddy De Coninck, Luc Penninck,
Rudi Bossouw, Alain Debie, Filip Ameye, Johny
Vanhove en oud bestuurslid (en lesgeefster)
Herlinda Casteleyn in de weer om van deze
avond een succes te maken… Niet minder dan
360 spelers gaan hun kans tijdens de diverse
bingospelen.
In de stedelijke sporthal houdt Atlas Tielt
z’n “clubkampioenschap” (23 februari 2008).
Vanuit de turnzaal op de site van het voormalig
St. Jozefscollege wordt daags voordien
heel wat turnmateriaal overgebracht. Peter
Baekelandt, Filip Houttekier, Freddy De
Coninck, Ludo Gelaude, Gilbert Debie en Marc
Degroot zijn de verhuizers van dienst. Voor
de afd. benjamins wordt een “brevetdag”
gehouden (brons, zilver, goud), zij doen
hun turnproeven aan de balk, grond, plint,
trampoline en barre. Uiteraard zijn ook
bij hen de betoonde lenigheid en kracht
van doorslaggevende aard. De leden van
de afd. miniemen, beloften, junioren en
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senioren nemen het in deze recreatieve
gymnastiekwedstrijd tegen elkaar op. De
meisjes turnen lange mat, sprong (plint), barre
en balk. Voor de jongens staat rek, lange mat,
sprong (plint) op het programma. Na afloop
van de vlot verlopen wedstrijden komt er
opnieuw een fikse verhuis van turntoestellen
op gang, nu richting turnzaal van de site v.h.
voormalig St. Jozefscollege.
Februari 2008 is een erg koude wintermaand
en net nu laat de centrale verwarming in
de turnzaal het afweten. Vergevorderde
corrosie is de oorzaak van het falen van de
ondergrondse toevoer van het warm water.
De herstelling dreigt een dure aangelegenheid
voor stad Tielt te worden tot Gilbert Debie,
voorzitter en materiaalmeester van turnkring
Atlas, aanbiedt zich over het probleem te
buigen, gratis uiteraard… Het buizenstel
wordt door het stadspersoneel blootgelegd,
handige Gilbert vervangt de kapotte toevoer
door nieuwe ijzeren leidingen. In ruim één dag
klaart hij de klus. Gilbert Debie maakt zich nóg
maar eens nuttig ten behoeve van turnkring
Atlas!
Voor de Tielse carnavalstoet komen niet
alleen de Atlaspaters opnieuw op straat
(voor verdeling van alcoholische drank onder
de toeschouwers), ook een 15-tal leden
van de afd. kleuters en benjamins, allen in
zebra-, aap-, giraf-, leeuw- of olifantenpak,
defileren vandaag in de centrumstraten van
Tielt (24 februari 2008). Kleuterleidster Anja
Vermeersch, Martine Christiaens, Annelies
Gelaude en Steffi Dooms (allen eveneens in
carnavaloutfit) begeleiden de jonge Atlasleden
doorheen het carnavaleske Tielt.
Voor het bekostigen van de uitgifte van de
Kontaktedities 2008 gaan de bestuursleden
op pad voor het ronselen van publiciteit
bij de plaatselijke middenstand en grotere
ondernemingen. Daarnaast blijven de
ereleden Annie Sander - Daniel De Vriendt,
Hilde De Rammelaere - Godfried Verhamme,
Noël Callens – Isabella Verhelle, Monique
Vermandere, Marleen Heytens - Luc Penninck,
Agnes Bekaert - André Baekelandt, Madeleine
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23.02.2008 Sporthal Tielt, Clubkampioenschap.

Bouckaert (wwe. Marcel Linclau), André
Heytens en Rosa Pattin op post: allen
leveren ze jaarlijks een financiële bijdrage ter
ondersteuning van de clubwerking.
Naar aanleiding van het nieuwe jaar
trakteren bestuursleden en trainers zichzelf
op een etentje (16 maart 2008), restaurant
Berkenhof (Pittem) krijgt 23 Atlassers over de
vloer.
Op uitnodiging van “Turngroep Voorwaarts
Gent” tekent Atlas present op de wedstrijd
minitrampolinespringen (10 mei 2008). In
de sporthal Rozebroeken (St. Amandsberg)
leveren 36 Atlassers, allen leden van de
afdelingen miniemen, beloften, junioren en
senioren, strijd in zowel de ploegen- als de
individuele kampen. Deelnemen aan een
wedstrijd is nooit gratis, voor dit toernooi
bedraagt het inschrijvingsgeld 3 euro/
deelnemers, goed voor een totaaluitgave
van 108 euro voor de clubkas. Het vervoer
gebeurt opnieuw met personenwagen, naast
enkele bestuursleden en trainers springen
voor deze taak ook ouders van gymnasten in
de bres. Atlasser Greta Van Keirsbulck zetelt
in één van de jurypanels. In de individuele
kampen haalt Atlas meerdere keren het
hoogste schavotje: Kerenza De Brabandere
(miniemen B), Annelies Gelaude (junioren
B) en Sien Debrouwere (senioren A). In de
groepswedstrijden scoort Atlas tweemaal het
hoogst: Judith Saelens, Laura Defauw, Marthe
De Doncker en Liselotte Deroo (miniemen-

beloften B) en Nele Hullebusch, Annelies
Gelaude, Lieselot Gelaude, Hanne Devriese
en Stephanie Neirinck (junioren-senioren B).
Atlas laat overigens nog tal van ereplaatsen
optekenen in Sint Amandsberg.

10.05.2008 Gent, wedstrijd minitrampoline. De ploeg met Lisa
Weyts, Janne Vandenberghe, Hanne Martens en Griet Vervaeke
wordt 2de (miniemen-beloften B).

10.05.2008 Gent, wedstrijd minitrampoline.Lisa Weyts, Janne
Vandenberghe, Hanne Martens en Griet Vervaeke, o.l.v. Sarina
Sagaert, zijn aan de beurt.

10.05.2008 Gent, wedstrijd minitrampoline. Eva Saelens
en Kerenza De Brabandere zijn respectieveleijk 3de en 1ste
(miniemen B individueel).
10.05.2008 Gent, wedstrijd minitrampoline. Greta Van
Keirsbulck als jurylid.

10.05.2008 Gent, wedstrijd minitrampoline. Even wachten,
iedereen komt aan de beurt…

10.05.2008 Gent, wedstrijd minitrampoline. De
Atlasafvaardiging.
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Voor de editie van “Megagym”, een
organisatie van de GymFed., brengt Atlas
opnieuw veel volk op de been. De wedstrijd
verloopt over 2 dagen (17 en 18 mei 2008). De
12 pupillen, 55 benjamins, 42 beloften-juniorensenioren, 10 trainers en 6 bestuursleden
zijn ’s zaterdags samen goed voor twee
busladingen, ’s zondags dient 1 autobus
worden ingeschakeld. Voor deelname aan de
diverse wedstrijden betaalt Atlas een bedrag
van 695 euro, het inschakelen van de bussen
kost de kringkas eveneens een stevige duit. In
de immense Gentse topsporthal kampen de
17 en 18.08.2008 Megagym
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Atlassers per ploeg aan de toestellen, lange
mat, airtrack, minitramp en het D-niveau van
de algemene gymnastiek. Enkel de pupillen
komen individueel in actie in een poging een
brevet brons, zilver of goud te behalen. Gezien
de talrijke disciplines is het voor de trainers
een hele klus om hun ploegen steeds op het
vooropgesteld tijdstip op de juiste plaats te
krijgen tijdens dit nationaal turntreffen. De
gymnasten van turnkring Atlas turnen een
prachtig parcours tijdens deze 2-daagse, voor
hun trainers en het Atlasbestuur een meer dan
fameuse opsteker.

443

444

445

Op vraag van de organisatoren van de
wijkfeesten van de St. Jozefsparochie geeft
turnkring Atlas een demonstratie pal voor
de (kleine) kerk (29 juni 2008). Gilbert Debie,
Ludo Gelaude en Marc Degroot brachten het
turnmateriaal ter plaatse. Het is een zonnige
dag, de demonstratie start om 2 uur en kan
buiten plaatsgrijpen. Miniemen, beloften,
juniorn en senioren tekenen present onder
het toeziend oog van de trainers Letje
Blondia, Ann De Vriendt, Caroline Baekelandt
en Margot Baekelandt. Ondanks het vroege
aanvangsuur dagen veel toeschouwers op.
Eerst is “airtrack” aan de orde maar reeds
tijdens de opwarmingsoefeningen aan dit
toestel loopt het grondig fout voor turnster
Annelies Gelaude... Tijdens een rotatie
van haar flik-flak maakt Annelies te weinig
snelheid en komt pal op de pols en onderarm
naar beneden… Zowél spaakbeen als ellepijp
breken door al dat geweld, Annelies wordt
terstond naar het St. Andriesziekenhuis
gevoerd. Ietwat verbouwereerd werken de
overige gymnasten hun warming up verder
af en geven vervolgens een met salto’s
en flik-flak’s doorspekt optreden op het
airtracktoestel. Ook met de gezamelijke
grond- en groepsoefening, gebracht op de
aanstekelijke muziek van “Lemon Tree”, weet
het 2 dozijn Atlassers het publiek te bekoren.
Als afsluiter demonstreert Atlas een stevige
portie trampolinespringen. Na het showen van
enkele basisbewegingen gaan de turnsters,
samen met turner Tim Vande Walle, alras over
naar het moeilijkere werk. De diverse salto’s en
barani’s zijn niet uit de lucht, de toeschouwers
krijgen als afsluiter echt wel een spectaculair
optreden geserveerd. Op het ogenblik dat
de gymnasten na de ruim één uur durende
demonstratie het publiek groeten, ontvangen
zij –en ook hun trainers- een daverend applaus
van het publiek. Op datzelfde ogenblik
ondergaat de onfortuinlijke Annelies Gelaude
een heelkundige ingreep aan de onderarm…
Na 28 juni 2008 gaat het turnverlof opnieuw
in. Voor het volgen van ‘onderhoudstrainingen’
kunnen de leden van de miniemen miniemen,
beloften, junioren en senioren tijdens de
zomervakantie opnieuw iedere woensdag
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29.05.2008 Tielt. Demo St.-Jozefswijk.

29.05.2008 Tielt. Demo St.-Jozefswijk.

06.02.2008; Tielt, Europafeesten. Ann De Vriendt, Lien
Brackevelt, Gerda Desmet, Marc Degroot, nóg een Lien
Braeckevelt, Ludo Gelaude, Martine Christiaens, Rita Warnez,
Nele Hullebusch en Oele Demeulemeester dragen de Europese
vlag in de Tieltse straten.

23.08.2008 De Atlasfietstocht. Even halthouden vooraleer een
straat te oversteken.

(19u tot 20u30) terecht in de gymzaal. Deze
trainingen hebben tot doel de schade te
beperken op het vlak van lenigheid en techniek
door een te lange periode van non-activiteit.
Caroline Baekelandt, Margot Baekelandt
en Oele Demeulemeester verzorgen deze
specifieke oefenstonden.
Onder het thema “Europa in beweging”
gaat de Europastoet uit (6 juli 2008). Atlas
engageerde zich voor het dragen van de grote
Europese vlag. Martine Christiaens, Gerda

Desmet, Ann De Vriendt, Lien Braeckevelt,
Nele Hullebusch, nóg een Lien Braeckevelt,
Rita Warnez, Marc Degroot, Ludo Gelaude en
Oele Demeulemeester loodsen het grote stuk
textiel door de centrumstraten van Tielt. De
10 Atlassers treden aan in de ‘oude’ blauwe
trainingsbroek en het geel Atlas-T-shirt, een
outfit die perfect aansluit met de kleuren van
de Europese vlag.
De Atlasfietstocht start aan de turnzaal
en leidt de 53 deelnemers eerst naar het
Pittemse platteland, vervolgens wordt langs
landelijke wegen richting ’t Vissershoveke in
Oostrozebeke gefietst (23 augustus 2008).
Gilbert Debie neemt als parcourskenner het
peloton op sleeptouw, in zijn zog zorgen de
seingevers Martine Christiaens, Johnny Van
Hove, Oele Demeulemeester en Marc Degroot
voor een veilige oversteek aan de enkele
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meer drukbereden wegen. ’s Middags wordt
in ’t Vissershoveke een heerlijke barbecue
verbruikt, op het plaatselijk TV-scherm
zien de Atlassers even nadien de Belgische
hoogspringster Tia Hellebaut goud behalen
tijdens de O.S. te Peking. De druilregen schrikt
niemand af, ’s namiddags wordt het restererd
deel van het uitgestippeld traject afgehaspeld.
Ingevolge een 5-tal fietspannes raakt de
volgwagen van Ludo Gelaude aardig gevuld.
Na een rit over Pittemberg en een ingelaste
stop bij de bestuursleden Martine Christiaens
en Ludo Gelaude worden de laatste paar
kilometer richting Tielt overbrugd.

Greta Van Keirsbulck (dames-gym-fit), An
Van Damme (benjamins) en Tim Vande Walle
(benjamins). Daarmee is de kous niet af
want als assistent-lesgevers fungeren Nele
Hullebusch, Heleen Goeminne, Tineke Desmet,
Lien Braeckevelt, Lieselot Gelaude, Annelies
Gelaude, Mieke Latruwe, Eva Heyde, Hanne
Devriese, Steffi Dooms en Stephanie Neirinck.
In de trainers-invallersploeg staan Sarina
Sagaert, Monika Degroot, Anne Lannoo, Rita
Warnez, Sien Debrouwere, Emma Dooms
en Nancy Vanluchene dan weer klaar om, in
geval van afwezigheid van een trainer, deze te
vervangen.

Wijzigingen in de samenstelling van het
bestuur. Wegens ‘te weinig tijd’ geeft Filip
Houttekier zijn ontslag als Atlasbestuurslid (juni
2008). Daar tegenover staat dat Letje Blondia
en Ann De Vriendt, beiden sinds vele jaren
actief als turnster en vervolgens als trainer,
toetreden tot het bestuur (september 2008).
Het bestuurskader ziet er vandaag uit als volgt;
Gilbert Debie (voorzitter & materiaalmeester),
Margot Baekelandt (Technisch voorzitter
Algemene Gymnastiek, algemeen leider en
penningmeester), Marc Degroot (secretaris)
en de logistieke medewerkers Caroline
Baekelandt, Letje Blondia, Martine Christiaens,
Oele Demeulemeester, Gerda Desmet, Ann De
Vriendt, Ludo Gelaude, Greta Van Keirsbulck
en Rita Warnez (econome).

De trainers Emma Dooms, Tineke Desmet,
Lindy Houttekier en Letje Blondia volgden
tijdens de afgelopen maanden de cursus
“Initiator Gymnastiek” aan de “Vlaamse
trainersschool” (V.T.S.). Die inspanningen
werpen hun vruchten af, dankzij de opgedane
theoretische- en praktische kennis slagen ze
er allen in het diploma “Initiator Gymnastiek”
te behalen. Anja Vermeersch, trainster van de

Het trainerskorps is als volgt samengesteld
(met vermelding van de afdelingen waarin ze
actief zijn): Margot Baekelandt (miniemen,
beloften, junioren, senioren en dit naast het
algemeen leiderschap), Caroline Baekelandt
(selectiegroep,
benjamins,
miniemen,
beloften, junioren en senioren), Oele
Demeulemeester (benjamins, miniemen,
beloften, junioren en senioren), Peter
Baekelandt (junioren en senioren-jongens),
Sarah Vandekerckhove (benjamins), Anja
Vermeersch (kleuters), Ingrid Devos (jazzdance), Ann De Vriendt (benjamins, junioren,
senioren), Lindy Houttekier (benjamins,
miniemen, beloften), Letje Blondia (miniemen,
beloften), Petra Vande Velde (miniemen,
beloften), Kelly Houttekier (benjamins),
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2008. Emma Dooms, Lindy Houttekier en Letje Blondia behalen
met z’n allen het diploma ‘Initiator Gymnastiek’.

1008 Anja Vermeersch volgt en slaagt voor het brevet
‘Kleutergymnastiek’.

afd. Kleuters, schoolde zich eveneens bij aan de
V.T.S., zij beperkte zich evenwel tot de module
“kleutergym”. Turnkring Atlas zet weeral een
stap vooruit op het vlak van kennis vergaren!
De aan deze opleiding verbonden kosten
vallen volledig ten laste van de kringkas.
Sofie Debie, dochter van bestuurslid Rita
Warnez en voorzitter Gilbert Debie, maakt een
volledig nieuwe Atlas-website. Vormgeving
en inhoud worden opgefrist om de leden nog
beter te informeren. Sofie zal zelf het beheer
van de site waarnemen.
Tijdens de inschrijvingssessies voor nieuwe
leden op 6 en 13 september 2008 worden
meerdere tientallen inschrijvingen genoteerd.
Het gros van die aanwinsten zal de kleuter- en
de benjaminafdeling bevolken. Rita Warnez,
trouw bijgestaan door haar zus Jenny, heeft
de handen vol met het leveren van nieuwe
turnmaillots en trainingspakken.
Met de start van het turnseizoen 20082009 wordt het jaarlijks lidgeld verhoogd
met 10 euro. De leden van de afdelingen
kleuters, benjamins, gym-fit en jazz-dance
betalen bijgevolg voortaan 65 euro. Voor de
afdelingen miniemen, beloften, junioren en
senioren beloopt de bijdrage vanaf dit nieuwe
seizoen 75 euro. De logica is eenvoudig:
de afdelingen die 2 maal per week trainen
betalen meer dan deze waarvoor slechts
1 wekelijkse oefenstond is voorzien. Alle
afdelingen gaan opnieuw aan de slag. De gymfitters bijten de spits af op 25 augustus, vanaf
die dag wordt hen terug wekelijks een stevige
portie conditiegym geserveerd in de turnzaal
(site v.h. voormalig “College”). De leden
van de afd. jazz-dance starten hun mooie
danspartijen op 2 september in de polyvalente
zaal van de stedelijke sporthal. Op woensdag
3 september gaan de afdelingen miniemen,
beloften, junioren en senioren terug aan
de slag (turnzaal site v.h. voormalig St.
Jozefscollege). De miniemen-jongens starten
daags nadien terug op in diezelfde turnzaal. De
turners v.d. afdelingen beloften, junioren en
senioren geven er vanaf vrijdag 5 september
opnieuw een ferme lap op. De kleuter- en de

benjaminsafdeling zetten de grote zaal van de
stedelijke sporthal opnieuw op stelten vanaf
zaterdag 6 september 2008.
Het ledenaantal van turnkring Atlas klimt
tot 251 eenheden. Deze zijn o.a. verspreid in
de afdelingen kleuters (25), benjamins (94),
miniemen (38), beloften (21), junioren (17),
senioren (10), jazz-dance (3) en gym-fit (25).
Daarnaast zijn er nog de 12 bestuursleden en
34 trainers (inclusief hulptrainers en invallers)
waarvan in totaal een 18-tal niet actief zijn
als gymnast in de onderscheiden afdelingen.
Ook zij zijn uiteraard opgenomen in het forse
ledenaantal.
Margot Baekelandt, hoofdtrainer van
turnkring Atlas, zal voortaan ook zetelen in de
“Commissie Product- en Doelgroepen” van de
Gymnastiekfederatie Vlaanderen (september
2008). Margot voelt immers aan dat de
recreatieve gymnatiek binnen de GymFed
in de verdrukking komt van de artistieke
gymnastiek. Door haar aanwezigheid in die
cel van de Gymfed. kan ze het beter opnemen
voor de recreatieve gymnastiek.
Ter gelegenheid van het “Kaderweekend”
van de GymFed. kunnen opnieuw tal van
infosessies gevolgd worden. Caroline
Baekelandt gaat in op de uitnodiging en volgt
in Gent de modules “fysieke testen artistieke
gym voor heren” en “leerlijntesten” (18
oktober 2008).
Voor het 13de turnkamp van turnkring
Atlas schreven zich 34 deelnemers in. De
5-daagse intensieve training wordt opnieuw
georganiseerd in de met gymtoestellen
volgestouwde turnhal van de club “Start ‘65”
te Buizingen ( 24 tot 29 oktober 2008). De
Atlastrainers Caroline Baekelandt, Margot
Baekelandt, Oele Demeulemeester, Letje
Blondia, Ann De Vriendt en Lindy Houttekier
leiden er het ganse gebeuren in goede banen.
Er wordt intens geoefend. Belofte Wenke Nuyt
loopt na een “salto vw met 1/2de schroef” een
breuk aan het scheenbeen op. Desondanks
is de sportieve balans van dit turnkamp
uitermate positief.
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Van 24 tot 28.10.2008 Turnkamp Buizingen. De deelnemers.

Van 24 tot 28.10.2008 Turnkamp Buizingen. De trainers.
Vooraan Oele Demeulemeester, Ann De Vriendt, Caroline
Baekelandt en Margot Baekelandt. Achteraan Letje Blondia en
Lindy Houttekier.

In een algemene vergadering van de Tieltse
stedelijke sportraad vernemen Gilbert Debie
en Marc Degroot dat de bestaande Vlaamse
subsidiereglementering werd uitgebreid met
de “impulssubsidies” (17 november 2008).
Het daaraan gekoppeld extra subsidiebudget
gaat grotendeels naar verenigingen die
werken met “jeugdsportbegeleiders” en
“jeugdsportcoördinatoren” (enkel voor zover
deze gediplomeerd zijn). Binnen Atlas is
Caroline Baekelandt de hoogst gekwalificeerde
met sport gerelateerde trainster (bachelor
L.O.), zij is bereid de (nieuwe) functie van
“jeugdsportcoördinator” in te vullen. Een
niet te onderschatten opdracht. In de feiten
ligt Caroline’s taak in het verlengde van het
‘algemeen leiderschap’ van haar zus Margot.
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29.11.2008 Ledeberg. Wedstrijd toestelturnen met de beloften
Kiara Degrendele, Kerenza De Brabandere, Eva De Baets en
Louise Dedoncker.

Turnkring Atlas neemt deel aan de
“gymwedstrijd D-niveau” te Ledeberg met
een beperkte delegatie (29 november 2008).
In deze organisatie van “Willen is Kunnen
Ledeberg” laten de 10 Atlassers zich evenwel
van hun beste zijde zien. Bij de beloften
zorgen Kerenza De Brabandere (2de), Eva
Debaets (3de), Louise Dedoncker (6de) en
Kiara Degrendele (8ste) voor de ereplaatsen.
De junioren Liesbeth Goeminne (1ste) en Zaza
Dupont (2de) doen het perfect binnen hun
categorie. Deze laatsten krijgen navolging van
hun mede-gymnasten bij de senioren: Heleen
Goeminne (1ste), Nele Hullebusch (2de), Lien
Braeckevelt (3de) en Sara Dinneweth (5de)
eindigen allen voorin de rangschikking. Een
prachtig resultaat!

06.12.2008 Sporthal Tielt. Sinterklaas op bezoek tijdens de
trainingen.
29.11.2008 Ledeberg. Wedstrijd toestelturnen met de senioren
Sara Dinneweth, Heleen Goeminne, Lien Braeckevelt en Nele
Hullbusch.

06.12.2008 Sporthal Tielt. Sinterklaas op bezoek tijdens de
trainingen.

29.11.2008 Ledeberg. Wedstrijd toestelturnen met de junioren
Liesbeth Goeminne en Zaza Dupont.

De jongste gymnasten (kleuters en
benjamins) van turnkring Atlas krijgen het
bezoek van de Sint en twee van zijn zwarte
Pieten in de stedelijke sporthal (6 december
2008). Iedereen is blijkbaar braaf geweest,
allen ontvangen ze een zakte snoep, de
trainers incluis (bestuurslid Greta Van
Keirsbulck prepareerde niet minder dan 135
snoepzakjes!). Als extra krijgen de leden van de
kleuterafdeling een strandsetje overhandigd,
de benjamins ontvangen dan weer elk een
paar tennispaletten uit de handen van een
zwarte Piet. Voorwaar een mooie attentie
om mee naar huis te nemen. Turnkring Atlas
kon bij deze gelegenheid beroep doen op
de onbaatzuchtige medewerking van Rudi
Bossouw en zijn companen Filip Ameye en
Filip Geerolf…
De Tieltse kerstmarkt palmt terug het

13 en 14.12.2008. Kerstmarkt Tielt. Alles wordt in gereedheid
gebracht voor de uitbating v.d. Atlasstand. Hier Marc Degroot.

13 en 14.12.2008. Kerstmarkt Tielt. Alles wordt in gereedheid
gebracht voor de uitbating v.d. Atlasstand. Hier Rita Warnez,
Gerda Desmet, Caroline Baekeklandt, Martine Christiaens en
Gilbert Debie.

451

marktplein in (13 en 14 december 2008). Atlas
reserveerde opnieuw een stand en tijdens die
2-daagse gaan de jenevers, Hasseltse koffie,
pils, hotdogs en chocomelk vlot over de toog.
De dagelijkse opbouw, uitbating en afbraak
van de kerststand vraagt een flinke portie
energie, gelukkig waren Gilbert Debie, Rita
Warnez, Gerda Desmet, Caroline Baekelandt,
Sarah Vandekerkhove, Martine Christiaens,
Ludo Gelaude, Margot Baekelandt, Tineke
Desmet, Letje Blondia, Eva Heyde, Mieke
Latruwe, Petra Vande Velde, Anne Marie
Delangre, Marc Degroot, samen met de
occasionele medewerkers Roos Van Parijs
en Dennis Desmet, bereid de handen uit de
mouwen te steken. Een uitstekende zaak voor
de clubkas want die wordt dankzij deze actie
goed gespijsd.
Voor het bijwonen van het “Gymgala
van Vlaanderen” toonden 55 Atlassers
belangstelling, de GymFed organiseert dit
topturnevenement voor de 13de keer. In een
zinderend Gents Kuipke maken Europese-,
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13 en 14.12.2008. Kerstmarkt Tielt. ’s Nachts, na de ‘afbraak’
v.d. stand. Martine Christiaens, Ludo Gelaude, Gerda Desmet,
Rita Warnez, Gilbert Debie en Marc Degroot brengen de
resterende goederen terug weg.

wereld- en olympische turnkampioenen
hun opwachting (20 december 2008). De
5000 gymfans, en dus ook de Atlasvrienden,
gaan uit de bol op het ogenblik dat de vele
topgymnasten hun kunnen demonstreren.

DEEL XXIV: 2009
Vlamertinge is de locatie waar Atlas zowel
turnsters van de afdelingen beloften, junioren
als senioren in een individuele strijd werpt (18
januari 2009). Deze provinciale kamp geldt als
voorronde voor de “AGD finale’s niveau D”.
Griffin Braeckevelt, Kerenza De Brabandere,
Eva De Baets, Louise Dendoncker (beloften),
Liesbeth Goeminne, Zaza Dupont, Marthe De
Doncker, Kiara Degrendele, Eva Vanthournout
(junioren),
Heleen
Goeminne,
Hanne
Devriese, Nele Hullebusch, Lien Braeckevelt
en Sara Dinneweth (senioren) laten zich niet
onbetuigd in de turnhal van Vlamertinge.
De zussen Goeminne behalen beiden goud,
dankzij die prestatie stoten ze door naar de
AGD-finales te Nazareth op 17 mei e.k. De
overige Atlasturnsters kunnen met zilver of
brons naar huis.
Het bestuur van de Tieltse stedelijke
sportraad, steeds onder het voorzitterschap
van Hans Verkest, organiseert z’n jaarlijks
evenement “Kampioenenhulde en Verkiezing
van de sport(l)ieveling” (23 januari 2009).
Turnkring Atlas deed het op het sportieve
vlak uitstekend in 2008, getuige daarvan het
groot aantal Atlassers dat op het podium
wordt geroepen voor de huldiging van
de laureaten in de competitiesporten. De
provinciale kampioenen zijn de volgende:
Nele Hullebusch, Annelies Gelaude, Lieselot
Gelaude, Stephanie Neirinck en Hanne Devriese
(minitrampolinespringen per ploeg, junioren/
senioren B), Judith Saelens, Laura Defauw,
Marthe Dendoncker en Liselotte Deroo
(minitramp. per ploeg, miniemen/beloften
B), Kerenza De Brabandere (minitramp.
individueel miniemen meisjes B), Annelies
Gelaude (minitramp. individueel junioren
meisjes B) en Sien Debrouwere (minitramp.
individueel junioren meisjes A). Ook op een
nog hoger niveau leverden de Atlasturnsters
knalprestaties, allen worden ze gehuldigd
voor hun nationale winst: Stephanie Neirinck,
Heleen Raes, Hanne Devriese, Sven Depondt
en Steffi Dooms (lange mat per ploeg,
junioren/senioren B), Sien Debrouwere, Tineke
Desmet, Heleen Goeminne en Lieselot Gelaude

(minitrampoline per ploeg, junioren/senioren
B), Eva De Baets, Kerenza De Brabandere,
Eva Saelens, Louise Defauw, Mathilde Coghe,
Elisa Coghe, Liesl Clauwaert, Larissa Verfaillie,
Emma Deklerck, Lisa Debie, Stephanie De Roo,
Justine Vanbavinckhove, Daphne Van Pamel,
Lieze Ravelingien, Louise Dendoncker, Griffin
Braekevelt, Emma Vandenberghe, Emmelie
Deswarte, Cynthia Blancke, Elise De Grande,
Nele Tits, Julie Durieux, Elisabeth Fraeyman,
Marie Ailliet, Cato Tyberghien, Flore Duyck,
Liesbeth Devolder, Kelly Vroman, Emmely
Durieux, Emma Bossuyt, Celeste Icket en
Laurena De Brabandere (artistieke gymnastiek
dames per ploeg, benjamins/miniemen D),
Nele Hullebusch, Heleen Goeminne, Annelies
Gelaude, Lieselot Gelaude en Hanne Devriese
(artistieke gymnastiek dames per ploeg,
junioren/senioren D), Eva Janssens, Parel
Baekelandt, Edith Du Cheyne, Marieke Verduyn

17 en 18.01.2009 Vlamertinge. Prov. Voorronde toestelturnen.
Hanne Devriese aan het werk.

en Kyenta De Vriese (algemene gymnastiek
per ploeg (brevetten pupillen).
Op het sportieve vlak is 2009 al aan de
gang, maar om het nieuwe werkingsjaar
meer formeel in te zetten organiseert Atlas
zijn nieuwjaarsreceptie (24 januari 2009). De
lekkere hapjes zijn opnieuw van de hand van de
ploeg rond Linda Warnez, de schuimwijn vloeit
rijkelijk. Voorzitter Gilbert Debie is tevreden op
diverse vlakken, dit zijn z’n woorden;

“Vrienden,
In naam van het bestuur heet ik jullie allen
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van harte welkom, het stemt me tevreden
dat jullie in grote getale ingingen op onze
uitnodiging.
In vergelijking met voorgaande jaren was
2008 niet echt een uitschieter… maar daarom
natuurlijk niet minder mooi.
Op sportief vlak liep het opnieuw van
een leien dakje, onze turnsters en turners
kunnen terugblikken op een jaar waarin tal
van overwinningen, ereplaatsen en mooie
prestaties konden worden opgetekend.
Het is een succes dat blijkbaar aanstekelijk
werkt, jongeren vinden immers steeds
makkelijker de weg naar Atlas. Dat
weerspiegelt zich dan weer in het groot aantal
namen –het zijn er 254- die vandaag op onze
ledenlijst staan opgetekend.
Onze leden lichamelijk opvoeden was niet
enkel de doelstelling bij het oprichten van onze
kring, ook vandaag blijft dit het streefdoel
van trainers en bestuur. Er over waken dat
het aantal leden steeds in verhouding staat
met het aantal beschikbare lesgevers en de
beschikbare plaats, blijft dus aangewezen…
Op vier personen na ben ik het oudste lid
van turnkring Atlas, om die reden ben ik des
te meer verheugd dat het leiderskader in
de loop van de laatste jaren aanzienlijk kon
worden uitgebreid met jongeren die zich aan
het trainerschap wagen. Dat is een verdienste
van onze algemeen leider Margot, waarvoor
mijn dank. Die evolutie is uiteraard niet zonder
belang, de jongeren binnen onze leiding zijn
immers onze wissel op de toekomst, de bijnagarantie dat Atlas ook op lange termijn zijn
plaats binnen het Tielts sportlandschap zal
opeisen…
Mijn uitdrukkelijke dank en sympathie gaat
daarom uit naar onze trainers, bestuursleden,
ereleden, medewerkers en sympathisanten
die Atlas vandaag en ook in de toekomst zullen
blijven steunen met hun inzet!
En om af te sluiten… graag het volgende
omtrent de realisatie van de stedelijke turnhal.
Vanuit de sportraad ontvingen we bericht dat
de ‘eerste steenlegging’ zou plaatsgrijpen in
de loop van de maand maart e.k. De werken
454

24.01.2009 Textielhuis, Atlas-nieuwjaarsreceptie. Jenny Warnez
als producent van lekkere hapjes.

24.01.2009 Textielhuis. Atlas-nieuwjaarsreceptie. Tijd voor een
gezellige babbel…

dienen dus nog worden aangevat. Toch
stellen we onze hoop op 2010, om in dat jaar
over de beloofde accommodatie te kunnen
beschikken. Mijn dank aan onze stedelijke
sportraad en de Tieltse sportdienst als
drijvende kracht achter de realisatie van dit
project!
Vrienden, ik ben er vast van overtuigd dat
turnkring Atlas het ook dit jaar opnieuw zal
waarmaken, we zullen evenwel enkel kunnen
slagen met jullie hulp. Daarom nogmaals dank
voor de steun en de medewerking die we ook
in de toekomst van jullie verwachten!
Dank u….en….santé !”
De Atlasbestuursleden bezoeken de Tieltse
middenstand en plaatselijke ondernemingen
teneinde publiciteit te ronselen voor publicatie

in het ledenblad Kontakt (1ste trim. 2009).
Bedoeling is de kost voor uitgifte van de in 2009
voorziene 4 edities met publiciteitsinkomsten
te dekken. En dat laatste lukt… De ereleden
dragen ook opnieuw hun jaarlijks financieel
steentje van 25 euro (of meer) bij.

21.02.2009 Sporthal Tielt. Atlas’ clubkampioenschap.

Het Atlas-clubkampioenschap kent opniew
z’n verloop (21 februari 2009). In de stedelijke
sportthal nemen 95 Atlasgymnasten het
tegen elkaar op onder het toeziend oog van
een 210-tal toeschouwers. De leden van de
afd. benjamins strijden voor de “brevetten”
brons, zilver of goud. De afdelingen miniemen,
beloften, junioren en senioren kampen aan de
toestellen balk, grond, barre en airtrack. Er
wordt heus wel vinnig geturnd. De herenbrug
staat opgesteld voor de jongens van de afd.
benjamins en miniemen, ook turner Tim
Vande Walle maakt er van gebruik. Er worden
mooie duels uitgevochten. Voor het verloop
van het kampioenschap wordt een volledige
dag uitgetrokken, voor de leden -zeker de
meest jonge kampers- een middel om het
wedstrijdgevoel aan te scherpen. Anderzijds
levert deze medaillestrijd een uitstekend
beeld op van het binnen de respectievelijke
afdelingen bereikte turnpeil, een waardemeter
die kan tellen in de voorbereiding van de
wedstrijden die zich binnenkort aandienen.
Vanuit de turnzaal (site College) diende heel
wat materiaal worden overgebracht, de
mannelijke Atlasbestuursleden krijgen voor
die verhuis medewerking van Franky Martens,
Filip Houttekier en turner Tim Vande Walle.
Aan de inkom krijgt Gerda Desmet dan weer
versterking van Els Vanden Daele. Dieter Maes
(echtg. Lindy Houttekier) is opnieuw bereid
het rekenbureel te beredderen en krijgt
prompt assistentie van Martine Christiaens. ’s
Avonds kan Atlas terugblikken op een uiterst
geslaagde organisatie!
Ingrijpende werken ter uitbreiding van de
Tieltse sportinfrastuctuur (lees: oprichten
van een nieuwe stedelijke sporthal, inclusief
topturnhal!) noopt Atlas de sporthal
in de Sportlaan te verlaten en voor het
turnonderricht van alle afdelingen uit te wijken
naar de accommodatie op de site van het
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voormalig St. Jozefscollege (14 maart 2009).
Op deze site staat naast de reeds in gebruik
genomen turnzaal (= voormalige studiezaal),
ook de sporthal (palend aan het Minder
Broedersplein) ter beschikking van turnkring
Atlas.
Net als voorheen in de stedelijke sporthal
(Sportlaan) zal er ook in de sporthal v.h.
voormalig
college
iemand
wekelijks,
samen met de aanwezige trainers, het
turnmateriaal helpen opstellen. Op de
beurtrol dienaangaande staan de namen van
Luc Penninck, Ludo Gelaude, Gilbert Debie en
Marc Degroot genoteerd.
De Tieltse carnavalstoet gaat weer uit,
opnieuw bevolken Atlassers de groep die
kwistig alcohol mag verdelen onder de
toeschouwers (15 maart 2009). De 14 bruine
paters laten zich verre van onbetuigd, in de
Tieltse centrumstraten schenken ze meerdere
tientallen liters jenever uit. Uiteraard staat ook
deze medewerking in het teken van fondsen
verzamelen ten behoeve van de kringkas. Des
te meer is Atlas tevreden op veel medewerkers
te kunnen rekenen, voor deze activiteit waren
dit Franky Martens, Martine Christiaens, Filip
Geerolf, Alain Debie, Stefanie De Jaegher,
Gert Janssens, Freddy De Coninck, Barbara
Verhenne, Rudi Bossouw, Rita Warnez, Wim
Daeninckx, Gilbert Debie, Andy Goeminne en
Oele Demeulemeester.

15.03.2009 Carnaval Tielt. Atlaspaters Rudi Bossouw en Alain
Debie laven de dorstigen…

15.03.2009 Carnaval Tielt. Gilbert Debie, Freddy de Coninck,
Franky Martens, Stefanie De Jaegher, Rita Warnez, Rudi
Bossouw, Alain Debie, Barbara Verhenne, Gert Janssens,
Martine Christiaens, Oele Demeulemeester, Filip Geerolf, Wim
Daenincks en Andy Goeminne zijn er klaar voor.

De Atlastrainers Caroline Baekelandt, Ann
De Vriendt, Sarah Vandekerckhove en Oele
Demeulemeester nemen het voortouw bij
de organisatie van een “Leffe-kaartavond”
(27 maart 2009). In het Tielts “Jeugd- en
Ontmoetingscentrum” (JOC) springen die
avond nog vele andere trainers in de bres om
deze organisatie vlot te laten verlopen. Er
dagen flink wat kaartspelers op, het JOC loopt
vol. Naast kaarten kan men ook z’n kans gaan
in diverse oude volksspelen. De financiële
opbrengst van deze activiteit, en die is niet
minnetjes, komt volledig ten goede van de
clubkas.
Een wedstrijd “toestelturnen” brengt Atlas
naar Bazel, deelgemeente van Kruibeke (28
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27.03.2009 Tielt, JOC. De Leffekaarting vraagt uiteraard ook
inzet.

27.03.2009 Tielt, JOC. De Leffekaarting

28.03.2009 Bazel. Toestelturnen.

28.03.2009 Bazel. Toestelturnen. Hanne Devriese, Lieselot
Gelaude, Annelies Gelaude en Tinene Desmet zijn primus
(ploegenwedstrijd).
27.03.2009 Tielt, JOC. De Leffekaarting

maart 2009). Margot Baekelandt, bijgestaan
door Stephanie Neirinck, verschijnt met een
uiterst beperkte afvaardiging in sporthal De
Dulpop. In de individuele kampen hebben
onze miniemen en beloften het niet onder
de markt, de tegenstand blijkt veel meer
wekelijkse trainingsuren op de teller te hebben
dan de Atlassers en dat merk je uiteraard in
de resultaten: Kerenza De Brabandere (5de),
Louise Dendoncker (8ste) en Eva Debaets
(11de) bij de beloften, Eva Saelens (5de), Liesl
Clauwaert (11de), Febe Vandevoorde (27ste)
en Cato Tyberghien (30ste) bij de miniemen.
Voor de senioren verloopt de confrontatie
een stuk beter: Annelies Gelaude (2de), Tineke
Desmet (3de), Lieselot Gelaude (4de) en Hanne
Devriese (7de). Dit laatste kwartet haalt zelfs
de overwinning binnen in de groepswedstrijd
voor senioren!
Turnkring is nog maar eens present in
sporthal Rozebroeken te St. Amandsberg

28.03.2009 Bazel. Toestelturnen. Stephanie Neirinck en Margot
Baekelandt wachten met hun deelnemers de wedstrijd af.

28.03.2009 Bazel. Toestelturnen.
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09.05.2009 St. Amandsberg. Minitrampolinespringen.

voor een wedstrijd “minitrampolinespringen”
(9 mei 2009). Net als tijdens vorige edities
turnt Atlas zich die namiddag meerdere keren
naar de overwinning tijdens de groeps- en
individuele kampen. De ploeg miniemenbeloften B met Eva Debaets, Louise Defauw
en Louise Dendoncker wordt primus, Eva
Saelens (miniemen B), Kerenza De Brabandere
(beloften B) en Lieselot Gelaude (senioren
B) halen individueel het hoogste schavotje.
Andere Atlasturnsters bezetten, ook in andere
leeftijdscategoriën, in veel gevallen eveneens
een podiumplaats.
Op 9 mei is turnkring Atlas nog actief op een
ander front. “Megagym” staat immers op de
kalender en dan kan je er gif op nemen dat ook
Atlas zijn opwachting maakt in de topsporthal
te Gent (9 en 10 mei 2009). Tijdens die
2-daagse zijn er 92 atlasturnsters en -turners
van de partij, allen gaan ze aan de slag in de
diverse wedstrijden recreatieve gymnastiek.
Meer dan 1000 gymnasten dingen naar de
prijzen tijdens Megagym, turnkring Atlas weet
zich uitstekend te handhaven tijdens al dat
turngeweld.
Deelnemen aan de “Gymfinales AGD niveau
D” is niet voor iedereen weggelegd. Van
Atlaszijde slaagden enkel de zussen Liesbeth
en Heleen Goeminne er tijdens de voorronde
te Vlamertinge in voldoende te scoren om in
deze finale te mogen aantreden (Nazareth,
17 mei 2009). Uiteraard ligt het turnpeil
hoog, alle olympische toestellen worden
aangedaan. Onder het goedkeurend oog van
Atlasbegeleider Oele Demeulemeester turnen
beide zussen een zeer mooi wedstrijdparcours.
Liestbeth haalt brons in deze goed bezette
wedstrijd, Heleen slaagt er in een gouden plak
te bemachtigen! Een prachtprestatie!

09.05.2009 St. Amandsberg. Minitrampolinespringen. Met Rita
Warnez als jurilid.
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De jazz-dance-afdeling houdt op te bestaan,
de betrokken jazzers, inmiddels gereduceerd
tot het drietal Monique Vermandere, Rita
Langeraert en initiator Ingrid Devos, beslissen
de stekker er uit te trekken (juni 2009). Tot
zijn ziekte hem dat niet meer toestond leidde
wijlen Arsène Baekelandt deze afdeling,
daarna sprong Ingrid Devos in de bres om

09 en 10.05.2009 Gent, Megagym.
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09 en 10.05.2009 Gent, Megagym.

de afdeling te laten blijven bestaan. Dat
deed Ingrid gedurende ruim 11 jaar met volle
overgave, nu komt daar dus een eind aan.
Na zaterdag 27 juni 2009 gaat het
jaarlijks turnverlof in. Tijdens de lange

17.05.2009 Nazareth. Finale’s toestelturnen. Heleen Goeminne
haalt ‘goud’, Atlastrainer Oele Demeulemeester en ook Liesbeth
Goeminne uiterst knap met ‘brons’.
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zomervakantie zullen de leden opnieuw
iedere woensdagavond gebruik kunnen
maken van de gymnastiekinfrastructuur en
de turntoestellen teneinde hun turnpeil op
peil te houden. Deze “onderhoudstrainingen”
gaan door in de turnzaal (site voormalig St.
Jozefscollege) onder begeleiding van Caroline
Baekelandt, Margot Baekelandt en Oele
Demeulemeester.
Het feest van de St. Jozefsparochie kan
andermaal rekenen op de medewerking
van turnkring Atlas (28 juni 2009). Met deze
korte demonstratie (van 14u tot 15u) sluit
Atlas z’n seizoen af, het is mooi weer, het
is broeierig heet… Miniemen en beloften
brengen synchrone oefeningen op de lange
mat. Vervolgens komen diezelfde gymnastes,
nu versterkt met juniores en seniores, in
actie met sprongen over de plint vanuit de
minitrampoline.
Ophurken-streksprong,
ophurken-salto voorwaarts, barani, overslag,

28.06.2009 Tielt, St. Jozefswijk. Turnkring Atlas demonstreert.
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zweefrol…, de turnsters zorgen voor een door
de toeschouwers erg gesmaakt spektakel. Als
afsluiter brengen de juniores-seniores langemat-turnen. Ondankt de hitte volgt met de
vinnig geturnde series radslagen, overslagen
en flik-flaks opnieuw een denderend optreden.
Atlas is nog maar eens op z’n best onder de
toren van het klein kerkske…
De weergoden zijn de 45 deelnemers aan de
Atlasfietstocht goed gezind (22 augustus 2009).
Om 9u15 wordt in Tielt de start genomen, ‘s
voormiddags krijgen de fietsers 26 km. onder
de wielen geschoven, ’s namiddags staat
een tocht van zowat 21 km. op het menu. De
mooie tocht gaat naar Ruiselede, Doomkerke,
Kruiskerke, Maria Aalter, Beernem en via
Schuiferskapelle terug naar Tielt. Omstreeks
het middaguur wordt in het etablissement “In
den Achternoene” (Beernem) aangeschoven
voor een overheerlijke barbecue. Vooral in de
bossen is het die dag heerlijk fietsen. Het is al
16u30 als de fietsers opnieuw Tielt bereiken en
vervolgens huiswaarts keren. Dat laatste doen
ze niet vooraleer Ludo Gelaude en Gilbert
Debie te hebben gefeliciteerd met het door
hun beiden uitgestippeld parcours.
De dames van de gym-fit-afdeling bijten de
spits af, zij starten hun turnseizoen reeds op 24
augustus 2009. De overige afdelingen schieten
in actie vanaf woensdag 2, donderdag 3 of
zaterdag 4 september 2009, dit naargelang
het voorziene tijdstip van de oefenstonden
van de respectievelijke afdelingen.
Streven naar een betere opleiding van
de trainers is een speerpunt van het beleid
van turnkring Atlas. De inspanningen die de
betrokken lesgevers zich getroosten werpt
opnieuw vruchten af (september 2009).
“De Vlaamse Trainersschool” kan na een 80
uren durende cursus het brevet “Initiator
Gymnastiek” toekennen aan de Atlastrainers
Annelies Gelaude, Stephanie Neirinck en
Kelly Houttekier. Deze laatste beslist evenwel
begin oktober 2009 een einde stellen aan haar
activiteit als trainer.
Er is nog meer goed nieuws met betrekking
tot het trainerskader. Jasmijn Missine,
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22.08.2009 De Atlasfietstocht.

22.08.2009 De Atlasfietstocht. Even halthouden om de
innerlijke mens te verfrissen.

22.08.2009 De Atlasfietstocht. Petra Standaert, Parel en Pepijn
Baekelandt genieten eveneens van de gezellige dag.

per maand krijgt dit duo bijstand van Anja
Vermeersch en Jasmijn Missine. Petra Vande
Velde en Sarina Sagaert verlenen beiden één
keer per maand bijstand. Voor de drukbevolkte
kleuterafdeling is die ruime omkadering echt
wel een must.

08-2009. Kelly Houttekier, Annelies Gelaude en Stephanie
Neirinck behalen het diploma ‘Initiator Gymnastiek’.

een kleuterjuf uit Lichtervelde, komt de
kleuterleiding versterken. De kleuters worden
voortaan wekelijks begeleid door Lieselot
Gelaude en Lien Braeckevelt. Twee keer

De inschrijvingssessies van 5 en 12 september
2009 lokken een massa jonge belangstellenden
naar de inschrijvingstafels. Ondanks het
feit dat er voor de afdelingen miniemen en
beloften een inschrijvingsstop werd ingevoerd
(wegens het reeds beschikken over voldoende
gymnasten in die leeftijdscategorieën)
is het aantal nieuw ingeschreven leden
indrukwekkend: 23 kleuters, 19 benjamins en
3 junioren. Voor het sportjaar 2009-2010 staan
bij turnkring Atlas 247 leden geboekt.

Voor het turnseizoen 2009-2010 reserveert turnkring Atlas de gymaccommodatie voor de
volgende wekelijkse tijdstippen;
Miniemen-beloften I meisjes

Woensdag

16u00 - 19u00

Turnzaal

Miniemen-beloften II meisjes Woensdag

16u00 - 19u00

Turnzaal

Miniemen-beloften meisjes

Zaterdag

13u30 - 15u15

Turnzaal

Junioren-senioren meisjes

Woensdag

19u00 - 20u30

Turnzaal

Junioren-senioren meisjes

Zaterdag

09u00 - 10u30

Sporthal

Miniemen-beloften jongens

Donderdag

18u45 - 20u15

Turnzaal

Miniemen-beloften jongens

Zaterdag

09u00 - 10u30

Sporthal

Junioren-senioren jongens

Zaterdag

09u00 - 10u30

Sporthal

Kleuters

Zaterdag

10u45 - 11u45

Sporthal

Benjamins-jongens

Zaterdag

10u30 - 11u45

Sporthal + turnzaal

Benjamins-meisjes

Zaterdag

10u30 - 11u45

Sporthal + turnzaal

Dames Gym-Fit

Maandag

19u30 -2 0u30

Turnzaal
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09-2009 Start van het turnseizoen (sporthal op de site v.h. voormalig St. Jozefscollege, palend aan het Minderbroedersplein).
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10-2009 Sporthal op site v.h. St. Jozefscollege. Een
trainingsmoment.

09-2009 Start van het turnseizoen (studiezaal, nu turnzaal
op de site v.h. voormalig St. Jozefscollege, palend aan het
Minderbroedersplein). Peter Baekelandt leert Tim Vande Walle
de flik-flak aan.

04.10.2009 Genk, verrassingsreis. Atlastrainers klaar om te
klauteren langs touwenparcours…

10-2009 Turnzaal site v.h. St. Jozefscollege. Een
trainingsmoment…

10-2009 Turnzaal site v.h. St. Jozefscollege. Een
trainingsmoment (dames-gym-fit).

Reeds om 7u30 stappen 33 belangstellenden
in de Tieltse Sportlaan op de bus voor deelname
aan een “verrassingsreis” (4 oktober 2009). Het
vroege uur is niet zonder reden, Letje Blondia
plande immers een uitstap naar het “natuuren planetariumpark Kattevenne” (Genk),
voorwaar niet bij de deur… Het gros van de
trainers waagt zich ter plaatse alras aan het
afleggen van een meerdere meters boven de
begane grond uitgespannen touwenparcours,
daar is nogal wat durf en lef voor vereist. Een
andere groep Atlassers leeft zich inmiddels uit
in een mini-versie van Schotse Highlandgames.
Nadien krijgt het minigolfterrein de volledige
Atlasgroep over de vloer. ’s Namiddags staat er
o.a. een heuse boswandeling annex zoektocht
op het programma. Als afsluiter wordt een
planetarium bezocht, tijdens een (film)
voorstelling hebben de deelnemers geen ogen
genoeg om een prachtige sterrenhemel te
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04.10.2009 Genk, verrassingsreis. Wie trekt wie over de streep
met een portie touwtrekken

bewonderen. De Atlasdeelnemers betaalden
ieder 26 euro voor deelname aan deze uitstap,
de beleefde fijne dag was die kost meer dan
waard.
Tijdens de jaarlijkse 2-daagse van het
“Kaderweekend Gymnastiek” van de GymFed,
waar zowél theoretische als praktische
infosessies worden gegeven, 30 in totaal, zijn
in niet minder dan 18 verschillende sessies
één of meer Atlastrainers vertegenwoordigd
(Gent, 17 en 18 oktober 2009). Het zijn Letje
Blondia, Nele Hullebusch, Hanne Devriese,
Anja Vermeersch, Ann De Vriendt, Sarah
Vandekerckhove, Lien Braeckevelt, Steffi
Dooms, Caroline Baekelandt, Lieselot Gelaude
en Margot Baekelandt die in Gent hun kennis
bijschaven en dat is een uitstekende zaak!
Het Atlasturnkamp gaat onveranderd door
in de gymzaal van “Start 65”, gymclub te
Buizingen (30 oktober tot 04 november 2009).
De 34 deelnemende Atlassers betalen ieder
200 euro voor deelname. De kost voor de
huur van de gymzaal is ten laste van turnkring
Atlas. Alles verloopt naar wens tijdens dit
14de turnkamp, in de met gymtoestellen
volgestouwde turnhal krikken de deelnemers
hun turnpeil omhoog door de dagdagelijkse
trainingen.
Sinterklaas is in Tielt en die dag trekt hij zowel
naar de sporthal als de turnzaal op de site van
het voormalig Sint Jozefscollege (21 november
2009). De grote kindervriend, vergezeld van 2
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30/10 tot 04/11/09. Turnkamp Buizingen.

30/10 tot 04/11/09. Turnkamp Buizingen.

21.11.2009 Turnzaal site St. Jozefscollege. Sinterklaas bezoekt de jonge Atlassers.

21.11.2009 Turnzaal site St. Jozefscollege. Sinterklaas bezoekt
de jonge Atlassers.

21.11.2009 Turnzaal site St. Jozefscollege. Sinterklaas bezoekt
de jonge Atlassers.
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21.11.2009 K.A. Tielt. Bingospelavond met niet minder dan 600
tombolaprijzen!

21.11.2009 K.A. Tielt. Bingospelavond. Sarah Vandekerckhove
winnares van één v.d. bingoprijzen.

21.11.2009 K.A. Tielt. Bingospelavond. Een bomvolle zaal in het
Koninklijk Atheneum.

zwarte Pieten, bezoekt er vanaf 11u. de meest
jonge Atlasleden (kleuters en benjamins). Allen
ontvangen ze een zakje snoep uit handen van
de Sint. Voor deze activiteit zetten, op vraag
van het Atlasbestuur, Pedro Galle, Filip Ameye
en Filip Geerolf hun beste beentje voor.

21.11.2009 K.A. Tielt. Bingospelavond. Bingomaster Franky en
z’n hulpje Gerd Gelaude.

Ruim 300 bingospelers verzamelen in de
ruime feest- en eetzaal van het Koninklijk
Atheneum (21 november 2009). Zowél jong
als oud voelen zich aangesproken door deze
spelformule, opnieuw leidt bingomaster
Franky Martens deze zinderende avond.
Prachtige naturaprijzen worden aan de
winnaars uitgereikt, kelners zorgen voor een
droogje en een natje. Deze activiteit mist z’n
doel niet, de clubkas wordt opnieuw aardig
gespekt.
Ter gelegenheid van de Tieltse kerstmarkt
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12 en 13.12.2009 Kerstmarkt Tielt. Trainsters-gymnastes Heleen
Goeminne en Emma Dooms bezoeken de Atlasstand.

12 en 13.12.2009 Kerstmarkt Tielt. De beurt is aan Jasmijn
Missine en Sarah Vandekerckhove om de Atlasstand uit te
baten.

12 en 13.12.2009 Kerstmarkt Tielt. Marc Degroot, Martine
Christiaens, Rita Warnez en Gerda Desmet maken er een
gezellige boel van.

(12 en 13 december 2009) investeert Atlas
175 euro in de huur van een verkoopstand.
Opnieuw bestaat het aanbod uit alcoholische
dranken (jenevers, bier, Hasseltse koffie)
en hot-dogs. Het is koud doch droog tijdens
deze 2-daagse. Aan de Atlastent is het tijdens
de avondlijke en nachtelijke uren een zeer
drukke bedoening. De financiële return is
navenant en die kwam er dankzij de inzet van
Jasmijn Missinne, Sarah Vandekerckhove, Ann
De Vriendt, Tim Vande Walle, Letje Blondia,
Oele Demeulemeester, Caroline Baekelandt,
Margot Baekelandt, Ludo Gelaude, Martine
Christiaens, Gilbert Debie, Rita Warnez, Gerda

Desmet, Marc Degroot en niet-Atlaslid, maar
inmiddels vaste medewerkers aan deze
activiteit, Dennis Desmet.
Het turnonderricht wordt voortaan
opgeschort tijdens de kerstvakantie, niet
weinig trainers zitten gezien hun studies
immers net dan in hun blokperiode, anderen
willen op dat tijdstip dan weer genieten van
een reisje. Er dreigen bijgevolg tijdens die
2 weken niet altijd voldoende trainers ter
beschikking te zijn om de vele gymnasten te
begeleiden, daarom de invoering van deze
maatregel.
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DEEL XXV: 2010
Tijdens de kampioenenhulde van 15
januari 2010 is turnkring Atlas opnieuw
grootleverancier van sporters die in de
Europahal op het podium mogen voor de
diverse huldigingen (regionaal-, provinciaalen nationaal kampioen).
De “voorronde individueel recreatief
toestelturnen” verloopt over 2 dagen
te Varsenare (16 en 17 januari 2010). ’s
Zaterdags begeleiden Caroline Baekelandt
en Petra Vande Velde de Tieltse gymnastes,
’s zondags zijn het Ann De Vriendt, Sarah
Vandekerckhove en Stephanie Neirinck die de
Atlasturnsters doorheen de wedstrijd leiden.
Atlas scoort prima in dit treffen, de resultaten
zijn de volgende: in de afd. benjamins Edith Du
Cheyne (goud), Parel Baekelandt en Marthe
Quintyn (zilver), Kjenta Willems (brons), in
de afd. miniemen Daphne Van Pamel (zilver),
Laurena De Brabandere en Lieze Ravelingien
(brons), in de afd. beloften Liesl Clauwaert en
Eva Saelens (goud), in de afd. juniores Eva De
Baets, Kerenza De Brabandere, Louise Defauw,
Kiara Degrendele en Louise Dedoncker (zilver),
in de afd. senioren Heleen Goeminne (goud),
Annelies Gelaude en Liesbeth Goeminne
(zilver), Marthe De Doncker, Sara Dinneweth
en Zaza Dupont (brons). Wie goud behaalde
mag op een later tijdstip z’n kans gaan in
de finale’s van het recreatief toestelturnen
“niveau D”.
Teneinde de uitgifte van de vier edities
‘jaargang 2010’ van het ledenblad Kontakt
te bekostigen verzamelen de bestuursleden
via advertering heel wat fondsen in bij de
plaatselijke handelaars en ondernemingen.
Adverteren kost € 25 voor 1/8ste pagina, € 38
voor 1/4de pagina, € 50 voor 1/2de pagina en
€ 100 voor een volledige pagina. Uiteraard
werken de redactieleden volledig gratis aan
dit periodiek tijdschrift, het drukken van de
zowat 270 exemplaren per trimester kost
echter handenvol geld. Het ledenblad Kontakt
verschijnt omstreeks het einde van ieder
kwartaal.
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17 en 18.01.2010 Varsenaere.

17 en 18.01.2010 Varsenaere. De juniores met Kiara
Degrendele, Eva Debaets, Louise Defauw, Kerenza De
Brabandere en Louise Dendoncker halen allen zilver.

Ook de ereleden doen opnieuw hun duit in
het zakje, méér, de groep wordt uitgebreid
met de echtparen Lionel Bardoel – Vera Arickx,
André Heytens – Anne Marie De Buyser en
Rita Langeraert – André De Kezel. Lionel en
André (Heytens) zijn oud-Atlasbestuursleden
en voormalige Atlasturners die in de fifthees
en sixtees furore maakten, Rita was jarenlang
lid van de jazz-dance-afdeling tot deze in juni
2009 ophield te bestaan.
Voor het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie
verschijnen er heel wat trainers, bestuursleden,
ereleden en occasionele medewerkers op het
appel in de (voormalige) turnzaal van het
Textielhuis (6 februari 2010). In zijn speech
drukt voorzitter Gilbert Debie zijn dank en
waardering uit voor de ondersteuning die
turnkring Atlas tijdens het voorbije jaar

ontving vanuit alle geledingen van onze
kring. Met het zicht op de realisatie van een
stedelijke (nieuwe) turnhal vraagt Gilbert
nooit te vergeten dat turnkring Atlas in de
loop van ruim vijftig jaar gratis kon gebruik
maken van de turnzaal van het Textielhuis
en dit dankzij wijlen Marcel Linclau en ‘zijn’
v.z.w. De Volharding. Om af te sluiten dankt de
Atlasvoorzitter de cateringploeg (met Linda
Warnez, Jenny Warnez, Hilde Vandevijvere,
Sabine Tack en Rita Warnez) die zich deze
avond opnieuw gratis en belangeloos inzet.

Het “Atlas-springtoernooi” kan op de
deelname rekenen van gymclubs van Schoten,
Gent, Lauwe, Kortrijk en Moorslede (6 maart
2010). De Gymfed is hoofdorganisator van
het gebeuren, turnkring Atlas fungeert als
medeinrichter. Het gros van de organisatie
komt terecht op de schouders van de
Atlasbestuursleden, voor een ‘helpende
hand’ doen zij op hun beurt beroep op
Atlastrainers (enkel zij die geen deelnemende
gymnasten dienen te begeleiden) en
de externe medewerkers Dieter Maes
(rekenbureel), Els Vanden Daele (inkom) en
Walter Minne (materiaalverhuis). Voor de
(groeps)wedstrijden op lange mat, airtrack
en het plintspringen heeft turnkring Atlas
de grootste deelnemersafvaardiging. Het
wedstrijdgebeuren in de Tieltse stedelijke
sporthal start om klokslag 10 u., vanaf dat
ogenblik gaan de miniemen-beloften A,
miniemen-beloften B, junioren-senioren A,
junioren-senioren B en de pupillen-benjamins

06.02.2010 Turnzaal Textielhuis. De Atlas-nieuwjaarsreceptie.
Jenny Warnez, Linda Warnez, Hilde Vandevijvere en Rita
Warnez toverden weer heerlijke hapjes uit hun hoed. Ze
worden bijgestaan door de bestuursleden Gerda Desmet
Martine Christiaens.

06.02.2010 Turnzaal Textielhuis. De Atlas-nieuwjaarsreceptie is
aan de gang

De bouwwerken aan de nieuwe stedelijke
Tieltse sporthal schieten goed op (maart
2010). De ruwbouw is dermate gevorderd dat
de inplanting van de turnhal nu wel heel goed
zichtbaar wordt.

06.03.2010 Sporthal Tielt. Het Atlas-springtornooi.
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06.03.2010 Sporthal Tielt. Het Atlas-springtornooi.
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06.03.2010 Sporthal Tielt. Het Atlas-springtornooi.

hun kans aan de diverse toestellen. Het is
reeds vooravond als de laatste proclamaties
van de wedstrijdresultaten hun beslag
krijgen in de stedelijke sporthal, Atlas rijft het
leeuwenaandeel van de 1ste plaatsen binnen.
Dan is het tijd om de 3 beuken van de zaal
opnieuw volledig te ontruimen…
De Tieltse carnavalstoet brengt heel wat
mensen op de been, met Franky Martens,
Filip Ameye, Martine Christiaens, Gilbert
Debie, Walter Minne, Dennis Desmet, Stefanie
Dejaegher, Ludo Gelaude, Remco De Bel,
Monique Vermandere, Rudi Bossouw, Rita
Warnez, Gerda Desmet, Stephanie Dekee en
Marc Degroot heeft Atlas die namiddag een
15-koppige vertegenwoordiging ter plaatse (7
maart 2010). Het is zonnig, de thermometer
wijst nauwelijks 3° C. aan. Gewapend met een
jeneverfles en een rist drankbekertjes bieden
de als bruine paters verkleedde Atlassers
zich aan bij het toekijkend publiek, de vele
toeschouwers slaan dat aanbod zo goed
als nooit af… De voorraad jenever slinkt
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naarmate de paters het parcours afstappen,
non-stop borrels uitdelend. Na de stoet
hijsen de Atlasmedewerkers zich terug in hun
burgerkledij en haasten zich vervolgens naar
de Europahal. Met de onvermoeibare Paul
Severs gaat daar, tijdens de afterparty, het
feest nog enkele uren gewoon door. Ook de
nog aanwezige Atlassers scanderen elk woord
mee van o.a. “Ik ben… verliefd op jou” alsof
ze dat liedje in de seventees zelf hadden
geschreven… Maar meest belangrijk: voor de
medewerking aan deze activiteit gaat er een
financieel steuntje richting kringkas.
De “provinciale voorronde recreatief
toestelturnen niveau D” brengt de Atlassers
naar Sint-Pieters-Leeuw (27 en 28 maart 2010).
Net als in een voorgaande selectiewedstrijd (te
Varsenare) turnen de deelnemers individueel
voor brons, zilver en goud. Atlas brengt de
volgende resultaten mee naar Tielt: bij de afd.
miniemen Laurena De Brabandere (goud),
Lieze Ravelingien, Justine Vanbavinckhove
(zilver), Celeste Icket, Emma Bossuyt, Febe
Vandevoorde (brons), bij de afd. beloften
Eva Saelens, Liesl Clauwaert (zilver), Elisa
Coghe, Julie Durieux, Stefanie De Roo,
Mathilde Coghe, Flore Duyck (brons), bij de
afd. junioren Kerenza De Brabandere (goud),
Griffin Braekevelt, Louise Defauw, Louise
Dendoncker, Eva De Baets, Kiara Degrendele
(zilver), bij de afd. senioren Annelies Gelaude,
Tineke Desmet (goud), Lieselot Gelaude,
Hanne Devriese (zilver), Zaza Dupont, Lien
Braeckevelt, Sara Dinneweth (brons). De
gymnasten die goud behalen stoten door naar
de finale’s van zondag 16 mei e.k.
Met het oogmerk de bewoners van het
rust-en verzorgingstehuis “Deken Darras”
een flitsende activiteit te bezorgen, verzorgt
Atlas er een 40 minuten durend optreden
(9 april 2010). In de polyvalente zaal ligt de
airtrack uitgerold, de turnsters, allen leden
van de afd. junioren en senioren, brengen er in
eerste instantie hun opwarmingsoefening op
de ritmische tonen van “Yellow Lemon Tree”.
Vervolgens krijgt het synchroonturnen veel
bijval en nadien genieten de bejaarden van het
meer explosievere werk op de airtrack (salto,
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07.03.2010 Tielt, Carnavalstoet. Pater Rudi (Bossouw) met zijn
‘dienaressen’ Rita Warnez en Gerda Desmet.

07.03.2010 Tielt, Carnavalstoet. De paters Marc Degroot,
Gilbert Debie, Filip Ameye, Dennis Desmet, Rudi Bossouw,
Martine Christiaens, Stephanie Dekee, Rita Warnez, Ludo
Gelaude, Walter Minne, Stefanie Dejaegher, Remco De Bel,
Monique Vermandere Franky Martens en Gerda Desmet vóór
ze op pad gaan met hun karrevracht jenever…

28 en 28.03.2010 St.-Pieters-Leeuw, provinciale voorronde
toestelturnen.

28 en 28.03.2010 St.-Pieters-Leeuw, provinciale voorronde
toestelturnen.

09.04.2010 Tielt. Demo ‘airtrack-springen’ in het rust- en
verzorgingstehuis.
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09.04.2010 Tielt. Demo ‘airtrack-springen’ in het rust- en
verzorgingstehuis.
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flik-flak…). De bewoners, ergotherapeuten en
bezoekers zijn duidelijk opgetogen over het
gebrachte spektakel.
De Gentse turnfederatie organiseert
een wedstrijd “individueel toestelturnen”
(Zwijnaarde, 17 april 2010). Reeds in de
voormiddag trekken Lindy Houttekier en
Sara Dinneweth naar de wedstrijdlocatie met
een 7-tal benjamins. Met deze heel jonge
gymnastjes trachten ze middels diverse testen
een “gymbrevet” te behalen. Met goed gevolg
want Shauny Toye, Britt De Winter, Liete
Bekaert, Stien Lannoo en Elien Vandenbruane
behalen het brevet ‘zilver’. Voor Maité
Degrendele en Margaux Vervaeke zijn de
geleverde inspanningen goed voor het brevet
‘goud’. Tijdens de namiddagwedstrijden zijn
Hanne Devriese, Margot Baekelandt en Oele
Demeulemeester de begeleidende trainers in
sporthal Hekers, hun gymnasten leveren strijd
aan diverse toestellen en die laten de volgende
goede tot uitstekende resultaten optekenen:
bij de miniemen Justine Vanbavinckhove
(14de), Marloes Debrabandere (16de) en
Emma Bossuyt (22ste), bij de beloften Flore
Duyck (5de), Elisabeth Fraeyman (6de),

bij de junioren Judith Saelens (5de), Janne
Vandenberghe (9de), Marie Warnez (10de),
bij de senioren Annelies Gelaude (1ste),
Tineke Desmet (4de), Lieselot Gelaude (5de),
Lien Braeckevelt (7de), Jana Colpaert (8ste),
Liesbeth Goeminne (10de) en Steffi Dooms
(13de). Bij de miniemen-jongens legt Igor
Haelvoet beslag op de 1ste plaats, bij de
beloften-jongens wordt Gerd Gelaude 2de.
Naar jaarlijkse traditie is Gymclub
“Voorwaarts Gent” de organisator van de
wedstrijd
“minitrampolinespringen”
in
sporthal Rozebroeken te St. Amandsberg (8
mei 2010). Voor Margot Baekelandt en Nele
Hullebusch is het een uiterst drukke namiddag,
ze hebben niet minder dan 34 Atlasgymnasten
onder hun hoede. Deze treden aan in zowel
de groeps- als de individuele wedstrijden. De
volgende Atlassers eindigen, in de individuele
kampen, bij de eerste vijf van hun categorie. Bij
de miniemen zijn dat Laurena Debrabandere
(1ste), Daphne Van Pamel (2de) en Justine
Vanbavinckhove (3de), bij de beloften Eva
Saelens (2de), Louise Defauw (3de), Louise
Dendoncker (4de) en Kerenza Debrabandere
(5de), bij de junioren Liesbeth Goeminne
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17.04.2010 Zwijnaarde. Wedstrijd Toestelturnen. Sara
Dinneweth en Lindy Houttekier met hun pupillen (in
willekeurige volgorde) Shauny Toye, Britt De Winter, Liete
Bekaert, Stien Lannoo, Elien Vandenbruane, Maité Degrendele
en Margaux Vervaeke.

17.04.2010 Zwijnaarde. Wedstrijd Toestelturnen.

17.04.2010 Zwijnaarde. Wedstrijd Toestelturnen. De
medailleoogst is groot voor turnkring Atlas. De trainers Hanne
Devriese (l) en Margot Baekelandt (r) flankeren de groep.

08.05.2010 St. Amandsberg. Wedstrijd Trampolinespringen.
Emma Dooms bij de landing.

08.05.2010 St. Amandsberg. Wedstrijd Trampolinespringen.
Lore Debrabande, Janne Vandenberghe, Hanne Martens, Griet
Vervaeke en Judith Saelens
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08.05.2010 St. Amandsberg. Wedstrijd Trampolinespringen.
Sara Dinneweth (3de) en Lien Braeckevelt (2de).

(1ste), Kiara Degrendele (2de), Wencke Nuyt
(4de) en Jana Colpaert (5de), bij de senioren
Lien Braeckevelt (2de), Sara Dinneweth (3de),
Emma Dooms (4de) en Stephanie Neirinck
(5de), bij de senioren-jongens Tim Vande Walle
(5de). Het podium kleurt wel heel dikwijls
‘Atlas’ die namiddag…
Deze dag staat met stip op de kalender
van 8 Atlasgymnastes (en hun trainers!)
aangeduid want na hun winst in de voorrondes
te Varsenare en Sint- Pieters-Leeuw staan
heden in Sint-Gillis-Waas de finales “recreatief
toestelturnen niveau D” op het programma
(16 mei 2010). Alle Vlaamse provincies hebben
hun beste turnsters “D-niveau” afgevaardigd
naar gemeenschapscentrum ‘De Route’.
Ter plaatse begeleiden Caroline Baekelandt
en Oele Demeulemeester ’s namiddags de
Atlasbenjamins en –miniemen. Edith Du
Cheyne (benjamin) en Laurena De Brabandere
(minieme) gaan voluit op de balk, grond,
barre en sprong. Ze moeten genoegen
nemen met brons. ’s Avonds komen de
overige leeftijdscategorieën in actie, onder
begeleiding van Oele Demeulemeester
en Stefanie Neirinck wedijveren ook Liesl
Clauwaert, Eva Saelens (beloften), Kerenza
De Brabandere (juniore), Heleen Goeminne,
Annelies Gelaude en Tineke Desmet (senioren)
uitstekend met de tegenstand. Het talrijk
aanwezig publiek geniet met volle teugen
van de open strijd. Na een prachtig parcours
behalen Liesl en Kerenza brons, Eva, Tineke
en Annelies kunnen het zilver mee naar Tielt
brengen. Heleen is superieur tijdens haar finale
en kan met goud schitteren! De tijdens de
trainingen opgebrachte inspanningen waren
niet tevergeefs, Atlas verlaat nog maar eens
met opgeheven hoofd het strijdperk.
Peter Baekelandt, trainer van de jongens
(beloften, junioren en senioren), besluit een
eind te stellen aan het trainerschap (28 juni
2010). Het aantal gymnasten dat Peter onder
zijn hoede had verminderde de voorbije jaren
gestaag, meteen de reden dat Peter stopt
met het leiden van die jongensafdelingen.
Peter Baekelandt vervulde zijn opdracht sinds
1999, het ogenblik dat algemeen leider Arsène

08.05.2010 St. Amandsberg. Wedstrijd Trampolinespringen.
Kiara Degrendele (2de) en Liesbeth Goeminne (1ste).

08.05.2010 St. Amandsberg. Wedstrijd Trampolinespringen.
Daphne Van Pamel (2de), Justine Van Bavinckhove (3de) en
Laurena De Brabandere (1ste).

16.05.2010 Sint-Gillis-Waas. Toestelfinales recratief
toestelturnen. Achteraan Annelies Gelaude, Tineke Desmet
en Heleen Goeminne, vooraan Kerenza De Brabandere, Liesl
Clauwaert en Eva Saelens. Ze verkochten hun huid duur in deze
nationale titelstrijd.
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16.05.2010 Sint-Gillis-Waas. Toestelfinales recratief
toestelturnen. Trainster Caroline Baekelandt met minieme
Laurena De Brabandere (l) en benjamin Edith Du Cheyne.

16.05.2010 Sint-Gillis-Waas. Toestelfinales recratief
toestelturnen: Liesl Clauwaert, Oele Demeulemeester graait de
springplank weg.

16.05.2010 Sint-Gillis-Waas. Toestelfinales recratief
toestelturnen: Liesl Clauwaert, Kerenza De Brabandere,
Eva Saelens, Tineke Desmet, Annelies Gelaude en Heleen
Goeminne in turnhal ‘De Route’.

16.05.2010 Sint-Gillis-Waas. Toestelfinales recratief
toestelturnen. Annelies Gelaude tijdens haar vloeroefening.

Baekelandt (tevens nonkel van Peter) wegens
gezondheidsredenen het trainerschap niet
meer kan waarnemen. Als zoon van André
Baekelandt (pionier van turnkring Atlas) is
Peter zowat vergroeid met Atlas, temeer
hij reeds als 7-jarige snaak bij Atlas werd
aangesloten verbaasd het niemand dat
Peter na 33 jaar Atlaslidmaatschap ook in de
toekomst zal blijven fungeren als occasioneel
medewerker voor turnkring Atlas. De jongens
die Peter tot dusver trainde kunnen voortaan
terecht bij Oele Demeulemeester, hij zal deze
jongeren verder begeleiden.
Ook Sarah Vandekerckhove, trainster van
de afd. miniemen-meisjes stopt met het
geven van turnonderricht: tijdsnood wegens
beroepsredenen. Sarah turnde sinds haar
4-jarige leeftijd. Tijdens haar ruim 20-jarige
turnloop toonde Sarah zich een zeer kundige
turnster, sinds 2003 combineerde ze die
activiteit met het trainerschap. In die periode
slaagde deze gebrevetteerde initiator
gymnastiek er in het turnpeil van heel wat
jonge gymnasten op te krikken.
Na 28 juni 2010 gaat het jaarlijks turnverlof
opnieuw in, tijdens de maanden juli en
augustus kunnen miniemen, beloften, junioren
en senioren iedere woensdagavond terecht in
de gymzaal voor het “onderhoudsturnen”.

16.05.2010 Sint-Gillis-Waas. Toestelfinales recratief
toestelturnen: Eva Saelens.
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Gehuld in soldatenuniform (enkelen zelfs
in verpleegsterkledij anno 1914-1918) stappen
32 moedigen van St. Katelijne Waver (nabij
Mechelen) naar de Westhoek in 5 dagmarsen.
Met die wandeltocht brengen ze hulde

aan diegenen die tijdens W.O. I vanuit alle
hoeken van het land een tocht aanvatte om
uiteindelijke al vluchtend of strijdend achter de
IJzer terecht te komen. De 3de dag van deze
tocht is Tielt stopplaats en gaststad voor “Den
Grooten Tocht” (15 augustus 2010). Tijdens de
thema-avond, die plaatsgrijpt in het recent
gebouwde nieuwe deel van het stadhuis,
worden liedjes en theater gebracht, boeiende
vertellingen gedaan en de documentaire
film “Thielt 1914-1918” vertoont. Achter de
(occasionele) toog staan de bestuursleden
Gerda Desmet, Martine Christiaens, Rita
Warnez, Ludo Gelaude en Marc Degroot om
de aanwezigen van een drankje te voorzien.
Gewoon om de clubkas te spijzen…
De Atlasfietstocht brengt 45 deelnemers
op de been (21 augustus 2010). De zon
is van de partij, opnieuw gaat de rit over
landelijke wegen met als uitschieter de (zeer
geapprecieerde!) tocht door de Beernemse
bossen. ‘s Middags wordt in tearoomrestaurant “In den Achternoene” opnieuw
genoten van een overheerlijke barbecue. Voor
het nuttigen van een verfrissende drank tijdens
de namiddagstop wordt even halt gehouden
bij de Atlasmedewerkers Barbara Verhenne
en Alain Debie. Het is al na 16u. als de fietsers
de turnzaal (site voormalig Sint Jozefscollege)
opnieuw bereiken, zowel start- als eindpunt
van deze fietsuitstap.
De inschrijfsessies voor nieuwe leden levert
moeiteloos een nieuwe lichting van 13 kleuters
en 18 benjamins op (4 en 11 september 2010).
Voor de afdelingen miniemen, beloften,
junioren en senioren worden er bij de start van
het turnseizoen 2010-2011 geen nieuwe leden
aangetrokken. Om ordentelijk turnonderricht
te geven zijn er in die laatste leeftijdcategorieën
immers reeds voldoende leden, zeker deze
van het vrouwelijke geslacht. Bestuurslideconome Rita Warnez is eveneens van de
partij, zij krijgt de hulp van medebestuurslid
Greta Van Keirsbulck om de leden van nieuwe
turnkledij te voorzien.
Gezien de erg succesvolle evaluatie van
de Atlaswerking tijdens herhaardelijke ‘IK-

21.08.2010 Heel even voor de start van de Atlas-fietstocht.

21.08.2010 De Atlas-fietstocht. De 1ste stopplaats, tijd voor
een verfrissing.

21.08.2010 De Atlas-fietstocht. Op het middaguur is het bijna
tijd voor de barbecue.

21.08.2010 De Atlas-fietstocht. Proeven van een overheerlijke
barbecue.
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21.08.2010 De Atlas-fietstocht. De fietsers trekken de
Beernemse bossen in.

21.08.2010 De Atlas-fietstocht. De namiddagstop ten huize van
de Atlasmedewerkers Barbara en Alain.

09-2010 Sporthal site St. Jozefscollege. Greta Van Keirsbulck en
Rita Warnez voorzagen iedereen van turnkledij, Marc Degroot
en Gerda Desmet schreven een 36-tal nieuwe leden in.

09-2010 Start v.h. nieuwe turnseizoen (turnzaal site St.
Jozefscollege).

09-2010 Start v.h. nieuwe turnseizoen (turnzaal site St.
Jozefscollege).

09-2010 Start v.h. nieuwe turnseizoen (turnzaal site St.
Jozefscollege).
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Gym-audits’ (1998, 2002 en 2007) besluit de
Gymnastiekfederatie Vlaanderen (Gymfed)
het kwaliteitslabel “IK-Gym” definitief toe
te kennen aan turnkring Atlas. Het woord
‘definitief’ betekend niet meteen dat Atlas
voortaan op z’n lauweren kan rusten, het
impliceert gewoon dat turnkring Atlas minder
frequent aan het diepgaand onderzoek
zal worden onderworpen en dit gezien de
kring steeds blijk heeft gegeven kwaliteit en
kwaliteitszorg op de meest uiteenlopende
manier hoog in het vaandel te dragen.
Dienaangaande ontvangt turnkring Atlas
tevens een prachtige trofee m.b.t. IK-Gym
vanwege de Gymfed. Voorwaar een pluim op
de hoed van alle trainers en bestuursleden!
Van Atlaszijde neemt enkel trainer Oele
Demeulemeester deel aan de “Week van
de sportclub”, een promotiecampagne op
initiatief van de Vlaamse overheid. Op de
zaterdagen 11 en 18 september 2010 biedt Oele
“open trainingen” voor jongens aan, steeds
van 13u30 tot 15u. voor de benjamins en van
15u. tot 16u30 voor de miniemen, beloften en
junioren. Binnen de meisjesafdelingen is er
gewoon geen plaats meer voor nieuwe leden,
ze zitten reeds eivol… Ondanks de geleverde
extra inspanningen kan Oele slecht één nieuwe
aanwinst noteren, de instroom van jongens
heeft de laatste decennia bij Atlas altijd al iets
stroever verlopen.

09-2010 Start v.h. nieuwe turnseizoen (turnzaal site St.
Jozefscollege).

2010 Turnkring Atlas bevestigd zijn uitstekende clubwerking
met het ‘IK-Gym-kwaliteitslabel’.

Binnen de Gymfed. maakt Margot
Baekelandt deel uit van de “Commissie
Product- en Doelgroepen” en dat is voor
turnkring Atlas geen nadeel. Onze algemene
leider slaagt er immers in de jurycursus
“recreatief toestelturnen” naar Tielt te
brengen (19 september 2010). Op aandringen
van Margot volgen een 13-tal Atlastrainers
deze cursus, een 25-tal kandidaat juryleden
van andere clubs zijn eveneens present in
een bovenzaal van de Europahal. De examens
(3 oktober 2010) zijn verre van eenvoudig,
desondanks slagen niet minder dan 11
Atlastrainers het brevet voor jurering in het
recreatief toestelturnen te behalen. Caroline
en Margot Baekelandt, Lien Braeckevelt, Sien
Debrouwere, Tineke Desmet, Hanne Devriese,
483

Steffi Dooms, Annelies en Lieselot Gelaude,
Stephanie Neirinck en Tim Vande Walle zijn de
geslaagden voor turnkring Atlas.
De Atlastrainers Caroline Baekelandt
en Stephanie Neirinck wonen in Gent het
jaarlijks “Kaderweekend Gymnastiek” bij,
een organisatie van de Gymnastiekfederatie
Vlaanderen (17 oktober 2010). Kennis opdoen
is de boodschap…
Met 35 inschrijvingen is het jaarlijks
turnkamp opnieuw volgeboekt (van 29
oktober tot 3 november 2010). Onder
het toeziend oog van de trainers Caroline
Baekelandt, Lindy Houttekier, Stephanie
Neirinck, Letje Blondia, Margot Baekelandt en
Oele Demeulemeester wordt in de gymzaal
te Buizingen naar hartenlust, doch intensief,
geoefend gedurende die 5-daagse.
De feestzaal van het Koninklijk Atheneum
loopt vol voor de Atlas-bingospelavond (20
november 2010). Zowat 340 bingospelers
dingen er naar één van de negen bingoprijzen.
Om de spelers te plezieren ontwikkelden
onze medewerkers Sofie Debie en Dimitri
Tass een computerprogramma dat de laatste
5 getrokken getallen op een groot scherm
projecteerd. De superbingo levert de winnaar
een flatscreen-T.V. op. Ook de tombola
‘altijd prijs’ valt in de smaak en wel in die
mate dat alle loten binnen de kortste keren
verkocht raken. De winnaar van de tombola
kan met een stadsfiets –geschonken door
fietsenhandel Vegabike- naar huis. Het is 23u45
als bingomaster Franky Martens het laatste
bingospel beëindigd en de vele bingospelers
nog eens bedankt voor hun aanwezigheid.
Ook deze editie leverde de clubkas heel wat
financiële middelen op, dat kon evenwel
niet zonder de vrijwillige inzet van Anne
Marie Legrange, Nathalie Wiebouw, Jenny
Warnez, Jeanine Verbeke, Marleen Heytens,
Rita Warnez, Annelies en Lieselot Gelaude,
Martine Christiaens, Gerda Desmet, Greta
Van Keirsbulck, Ann De Vriendt, Sofie Debie,
Tineke Desmet, Hanne Devriese, Steffi Dooms,
Liesbeth Goeminne, Caroline en Margot
Baekelandt, Rita Lava, Herlinda Casteleyn,
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29/10 tot 03/11/2010. Buizingen, turnkamp.

29/10 tot 03/11/2010. Buizingen, turnkamp.

29/10 tot 03/11/2010. Buizingen, turnkamp. De trainers
Letje Blondia, Margot Baekelandt, Lindy Houttekier en
achteraan Caroline Baekelandt, Stephanie Neirinck en Oele
Demeulemeester.

485

29/10 tot 03/11/2010. Buizingen, turnkamp. De deelnemers.

20.11.2010 Tielt, K.A. De bingospelavond. Bingomaster Franky
Martens met helper Gerd Gelaude.

20.11.2010 Tielt, K.A. De bingospelavond. Achter de toog:
Freddy De Coninck, Gilbert Debie, Anne Marie Legrange en
kelner Marc Degroot.

20.11.2010 Tielt, K.A. De bingospelavond. Monique
Vermandere (l) heeft misschien wel gewonnen. Eerst eens
nakijken…

20.11.2010 Tielt, K.A. De bingospelavond. Achter de toog:
Caroline Baekelandt, Freddy De Coninck, Anne Marie Legrange,
Gilbert Debie en kelner Marc Degroot.
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11 en 12.12.2010 Tielt, kerstmarkt. De Atlasstand is klaar, voor
Marc Degroot en Gilbert Debie mogen de klanten komen…

11 en 12.12.2010 Tielt, kerstmarkt. De avondploeg met o.a.
Gerda Desmet, Ludo Gelaude, Marc Degroot, Rita Warnez en
Gilbert Debie.

Walter Minne, Kristof Deswarte, Gerd Gelaude,
Luc Penninck, Freddy De Coninck, Dimitri Tass,
Johnny Van Hove, Ludo Gelaude, Gilbert Debie,
Franky Martens en Marc Degroot.
Sinterklaas blijkt dit jaar geen tijd te hebben
om de jonge Atlasleden een bezoek te brengen
in de turnzaal…
Op 11 en 12 december 2010 baat turnkring
Atlas opnieuw een verkoopstand uit ter
gelegenheid van de Tieltse kerstmarkt.
Rondom de Halletoren is het (vooral tijdens
de avondlijke uren) een drukte van belang.
Met hetzelfde assortiment artikelen als
deze van vorige edities weet Atlas veel
kerstmarktbezoekers te bekoren. Dankzij die
vlotte verkoop kan de clubkas flink worden
gespijsd.

11 en 12.12.2010 Tielt, kerstmarkt. De Atlasstand krijgt het
bezoek van Tineke Desmet, Annelies Gelaude, Anneleen
Vanderheyden en Lieselot Gelaude.
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DEEL XXVI: 2011
De Tieltse sportraad zet opnieuw z’n beste
beentje voor tijdens de organisatie van de
jaarlijke “kampioenhulde” annex “verkiezing
van de sport(l)ieveling” (21 januari 2011). Als
provinciaal kampioen competitiesport (in de
jeugdcategorieën) mogen de Atlassers Maithé
Degrendele, Margaux Vervaeke, Edith Du
Cheyne, Igor Haelvoet, Liesl Clauwaert, Eva
Saelens, Eva Reynaert, Elisabeth Fraeyman,
Larissa Verfaillie, Kerenza De Brabandere,
Eva De Baets, Stefanie De Roo, Julie Durieux,
Lisa Icket, Louise Dendoncker, Dwayne Arickx
en Dwight Braekevelt op het podium. Nog
provinciale competitiesportkampioenen, maar
nu bij de volwassenen, zijn Annelies Gelaude,
Kerenza De Brabandere, Tineke Desmet,
Liesbeth Goeminne, Anneleen Vanderheyden,
Zaza Dupont, Kiara Degrendele, Heleen Raes,
Hanne Devriese, Lien Braeckevelt, Heleen
Goeminne, Sara Dinneweth, Liselotte De Roo
en Tim Vande Walle. Als nationaal kampioene
competitiesport mag onze turnster Heleen
Goeminne die avond voor de 2de keer het
podium op voor de daar voorziene huldiging.
Ook voor het andere luik van de avond, de
verkiezing van de sport(l)ieveling, toont Atlas
meer dan gewone aandacht. Het Atlasbestuur
schoof immers hun secretaris Marc Degroot
naar voor als kandidaat voor deze titel. Marc
onderschreef zijn Atlaslidmaatschap in 1986,
als 29-jarige turnde hij bij de afd. senioren,
Arsène Baekelandt was zijn trainer. Van in
den beginne leverde Marc veelvuldig zijn
medewerking aan activeiten om geld in de
clubkas te krijgen. Hij liep in onnoemelijk
veel stoeten en ook bij andere activiteiten
van fundraising droeg hij gul zijn steentje bij.
Als vast redactielid van het clubblad Kontakt
levert hij tot op vandaag tal van bijdragen. In
1998 trad hij toe tot het Atlasbestuur en in
2000, toen Atlas zijn meest zwarte bladzijde
uit z’n geschiedenis schreef, nam hij - zoals
anderen - zijn verantwoordelijkheden op en
stortte zich volledig op de werkzaamheden
van het Atlassecretariaat. Tegenkandidaten
van Marc zijn Frederik Borms (VV Tielt) en Roos
Baert (Judoclub Tielt). Deze laatste neemt in
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21.01.2011 Tielt, Europahal. Roos Baert (judoclub), Frederiek
Borms (voetbalvereninging) en Atlasser Marc Degroot zijn de
kandidaten voor de titel van Sport(l)ieveling.

21.01.2011 Tielt, Europahal. Verkiezing Sport(l)ieveling.
Atlassecretaris Marc Degroot (l) wordt in 60 seconden
voorgesteld aan het publiek door medebestuurslid Ludo
Gelaude.

21.01.2011 Tielt, Europahal. Verkiezing Sport(l)ieveling.
Roos Baert (judoclub) is de uiteindelijke winnaar, ze wordt
geflankeerd door Frederiek Borms (links) en Atlassecretaris
Marc Degroot. Ook wielerlegende Roger Decock (r) is van de
partij.

de voorlaatste stemronde de leiding over van
Marc en geeft die puntenvoorsprong bij de
publiekstemming niet meer prijs. Bijgevolg
krijgt een gelukkige Roos Baert de titel van
sport(l)ieveling toegewezen.
Voor het ronselen van Kontaktadvertenties
gaat het Atlasbestuur opnieuw de boer
op (februari 2011). Uiteraard vraagt dit
inspanningen, vraagt dit alles niet weinig
tijdsinvestering. Ook nu slaagt het bestuur
er in voldoende publiciteit op te halen om de
uitgifte van de 4 edities van 2011 te bekostigen.
De echtparen Daniel De Vriendt-Anny
Sander, Rita Langeraert-Andre De Kezel,
Christian Verdonck-Monique Vermandere,
Godfried Verhamme-Hilde De Rammelaere,
André Baekelandt-Agnes Bekaert, Luc
Penninck-Marleen Heytens, André HeytensAnne Marie De Buyser, Lionel Bardoel-Vera
Arickx, aangevuld met Noël Callens en Rosa
Pattyn bestendigen hun erelidmaatschap en
doen bijgevolg opnieuw hun duit in het zakje.
Op aandringen van algemeen leider
Margot Baekelandt wordt de cursus (met de
daaraan gekoppelde examens) van “Initiator
Gymnastiek” georganiseerd in Tielt. De 4
modules van het lessenpakket (algemeen
deel, kleutergym, recreatieve gym en
précompetitieve gym) loopt over de periode
van 5 februari tot 19 maart 2011. De intensieve
cursus van de V.T.S. (Vlaamse Trainersschool)
vraagt heel wat inspanningen van de
cursisten, allen afkomstig van West-Vlaamse
gymclubs. De Atlastrainers Lien Braeckvelt,
Sara Dinneweth, Steffi Dooms en Anneleen
Vanderheyden slagen in alle modules en halen
reeds in Tielt hun brevet. Hanne Devriese en
Lieselot Gelaude ontbreekt het de tijd om de
lessen van 4 onderdelen te volgen, ze slagen
reeds in de eerste 2 modules, de overige
plannen ze in een later stadium te volgen.
Allemaal uiterst positief! De kost van de cursus
“Initiator Gymnastiek” loopt algauw op tot
200 euro per deelnemer, deze wordt volledig
door de kringkas ten laste genomen.
Voor deelname aan de “provinciale
voorronde recreatief toestelturnen” heeft

21.01.2011 Tielt, Europahal. Verkiezing Sport(l)ieveling.
Atlassecretaris Marc Degroot ontvangt felicitaties van turnster
Annelies Gelaude.

2011 Sara Dinneweth, kersvers ‘initiator gymnastiek’.

2011 Ook Anneleen Vanderheyden, Lien Braeckevelt en Steffi
Dooms bemachtigen het diploma ‘Initiator Gymnastiek’.
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5 en 6.02.2011 Heule. Provinciale voorronde recrea
toestelturnen.

Atlas 10 benjamins, 7 miniemen, 7 beloften,
12 junioren en 5 senioren ter plaatse (Heule, 5
en 6 februari 2011). In Sportcentrum Wembley
wordt geturnd aan de toestellen barre, balk,
vloer en sprong, Nele Hullebusch, Letje
Blondia en Margot Baekelandt begeleiden
de Atlasturnsters. Het gros van de Atlassers
behaalt brons of zilver als wedstrijdresultaat,
maar alleen zij die goud behalen stoten door
naar de op een later tijdstip voorziene finale’s
recreatief toestelturnen. Geen goud voor de
Atlasbenjamins, wel is er van dat edelmetaal
voor Justine Vanbavinckhove en Laurena De
Brabandere (miniemen), Daphne Van Pamel
(beloften), Eva De Baets, Eva Saelens, Kerenza
De Brabandere en Liesl Clauwaert (junioren),
Liesbeth Goeminne en Heleen Goeminne
(senioren).
In de turnzaal van het Textielhuis geven
een 60-tal Atlassers rendez-vous voor de
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie (12 februari
2011). De eerste genodigden verschijnen om
19u. op de afspraak. Op dat ogenblik heeft
de cateringploeg (met Linda Warnez, Jenny
Warnez, Hilde Vandevyvere, Filip Ameye en
Rita Warnez) er al ettelijke uren arbeid opzitten
ter voorbereiding van de aperitiefhapjes. Het
resultaat is er naar, opnieuw heerlijke hapjes
dus…, ook de diepgekoelde Bernard Massard
en de fruitsap hebben gretige aftrek. Voorzitter
Gilbert Debie dankt iedereen die Atlas tijdens
het voorbije jaar een helpende hand toestak,
hij feliciteert de turners en turnsters voor
de geleverde inspanningen en de behaalde
resultaten. Het feit dat opnieuw Atlastrainers
het brevet “Initiator Gymnastiek” behaalden
stemt hem eveneens uiterst tevreden.
Omtrent de nieuwe stedelijke sporthal, en
de topturnhal in het bijzonder, gaat zijn
dankbetuiging richting stedelijke sportraad
en de Tieltse sportdienst gezien ze sinds jaren
de drijvende kracht zijn achter de realisatie
van dit megacomplex. Anderzijds stelt Gilbert
duidelijk dat de nieuwe turnhal niet zómaar
Atlas in de schoot valt. Na de 52 jaar in het
turnzaaltje van het Textielhuis en het verblijf
van bijna 3 jaar op de site van het voormalig St.
Jozefscollege is het voor hem duidelijk dat de
zeer druk bevolkte turnkring Atlas die nieuwe
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5 en 6.02.2011 Heule. Provinciale voorronde recrea
toestelturnen.
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degelijk uitgeruste gymzaal gewoon verdient.
De toehoorders luisteren aandachtig, niemand
van hen die het tegendeel beweert…
Atlas slaat z’n tenten nog eens op te
Sint-Pieters-Leeuw (5 en 6 maart 2011). In
sportcomplex Wilders betwisten ze een
“voorronde
recreatief
toestelturnen”.
Brabantse- en West-Vlaamse gymclubs
vaardigden hun beste gymnastes “niveau
D” af. Voor Atlas treden 7 benjamins, 4
miniemen, 2 beloften, 7 junioren en 5 senioren
in het strijdperk. Om door te stoten naar de
finale’s moet goud behaald worden, maar
dat is vanzelfsprekend geen sinecure. Bij de
benjamins behalen Jalina Vanderschaeghe,
Lore D’Hulster, Marlies Van Renterghem, Anna
Clarysse, Romée Mortier, Lotte Van Thuyne en
Charlotte Verstaen allen brons, bij de miniemen
Eve Janssens (brons), Parel Baekelandt, Edith
Du Cheyne en Marthe Quintyn (zilver), bij
de beloften Marloes De Brabandere (brons)
en Frieke De Clerck (zilver), bij de junioren
Louise Defauw, Laura De Rijcke en Elisabeth
Fraeyman (brons), Griffin Braekevelt, Flore
Duyck, Louise Dendoncker en Stefanie De
Roo (zilver), bij de senioren Lien Braeckevelt
(brons), Lieselot Gelaude en Kiara Degrendele
(zilver), Tineke Desmet en Annelies Gelaude
(goud). Alleen deze twee laatste Atlassers
zien hun inspanningen aldus beloond met een
plaats in de gymfinale’s te Leopoldsburg.
Uitgebreid met o.a. een imposante
polyvalente sportzaal (voor het beoefenen
van o.a. basket, volley, badminton,
tafeltennis, floorbal…),
squash-ruimtes,
een danszaal, een luchtige cafetaria,
vergaderzalen, ruime kantoren voor onze
sportdienst, kleedkamers en -last but not
least- een kanjer van een topturnhal van 28
x 35 meter, kan Tielt voortaan pronken met
een formidabele sportinfrastructuur (maart
2011). De ‘oude’ polyvalente sportruimte
werd perfect geïntegreerd in het nieuwe
complex, aan de Tieltse Sportlaan bestrijkt
de sportaccommodatie voor binnen- en
buitensporten’ vandaag een immense
oppervlakte. De nieuwbakken infrastructuur
kreeg ook een naam: “Sporthal De Ponte”. Als
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12.02.2011 Turnzaal Textielhuis, Atlas-nieuwjaarsreceptie: één
van de porties lekkere hapjes.

12.02.2011 Turnzaal Textielhuis, De Atlas-nieuwjaarsreceptie is
in volle gang. Hier Anne-Marie Delangre, Marc Dupont, Annie
Sander, Gerda Desmet en Daniel De Vriendt.

12.02.2011 Turnzaal Textielhuis, De Atlas-nieuwjaarsreceptie.
Voorzitter Gilbert Debie brengt zijn nieuwjaarstoespraak.

12.02.2011 Turnzaal Textielhuis, De Atlas-nieuwjaarsreceptie.
Jenny Warnez, Martine Christiaens vooraan Gerda Desmet.

5 en 6.03.2011 Sint-Pieters-Leeuw. Provinciale voorronde
recrea toestelturnen.

02-2011 De turnhal is sporthal De Ponte nadert de afwerking.
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03-2011 De turnhal in sporthal De Ponte is klaar voor ingebruikname.

onderdeel van het complex is de topturnhal
een juweeltje op zich. De oefenmogelijkheden
zijn enorm gezien de aanwezige materialen en
toestellen (3 damesbruggen, een herenbrug,
een Olympische vloer, 4 (evenwichts)balken,
tumblingbaan, 4 Pagasussen, een grote
trampoline op vloerhoogte om o.a. salto’s
in te oefenen, diverse plinten, valkuilen
die hun nut bewijzen bij het aanleren van
moeilijke turndelen, salto- en schroefgordels,
een rekstok, een ringenstel, springplanken,
matten, helpersblokken, lounges boven o.a.
de tumblingbaan en ander klein materiaal…).
De realisatie van de topturnhal is een feit door
o.a. de betoelaging van 250.000 euro door de
provincie West-Vlaanderen. Naast turnkring
Atlas krijgen ook de Tieltse scholen toegang
tot deze nieuwe gymnastiekaccommodatie.
Vanaf woensdag 16 maart 2011 hebben
de oefenstonden van turnkring Atlas voor
de 1ste keer plaats in de gloednieuwe
gymnastiekaccommodatie van de stedelijke
sporthal De Ponte. Het beschikken over een
topturnhal is een mijlpaal in de geschiedenis
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van turnkring Atlas, vele jaren ijveren voor
een dergelijke infrastructuur worden eindelijk
beloond. De zowat dagelijkse oefenstonden
van Atlas zullen vanaf heden plaatsvinden
in een geschikte, meer veilige en ruimere
omgeving. Bestuursleden, trainers en
Atlasgymnasten kraaien victorie! Over een
5-tal maanden staat de officiële opening van
de nieuwe infrastructuur op het programma.
Atlasmateriaal waar tot dusver gebruik van
werd gemaakt in de turnzaal en de sporthal op
de site van het voormalig Sint Jozefscollege,
wordt overgebracht naar de topturnhal (19
maart 2011). Het zijn de medewerkers Kristof
Deswarte, Rudi Bossouw, Walter Minne,
Franky Martens, Peter Baekelandt en de
bestuursleden Gilbert Debie, Ludo Gelaude,
Martine Christiaens, Margot Baekelandt, Gerda
Desmet, Rita Warnez en Marc Degroot die zich
over de omvangrijke verhuis (9 volgestouwde
grote
aanhangwagens!)
ontfermen.
Bestuurslid/trainer Oele Demeulemeester
geeft in de topsporthal al dat materiaal de
juiste plaats.

14.03.2011 Het Atlas-turnmateriaal wordt van de site ‘St. Jozefscollege’ naar de topturnhal in sporthal De Ponte overgebracht.

14.03.2011 Tielt, site St. Jozefscollege. Het Atlas-turnmateriaal wordt van deze site naar de topturnhal in sporthal De Ponte
overgebracht. De verhuisploeg met Margot Baekelandt, Martine Christiaens, Rita Warnez, Gerda Desmet, Marc Degroot, Ludo
Gelaude, Peter Baekelandt, Walter Minne, Rudi Bossouw, Franky Martens en Gilbert Debie. Medewerker Kristof Deswarte miste
deze fotoshoot, Oele Demeulemeester eveneens, hij geeft het overgebrachte materiaal een plaats in de topturnhal.
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De “gymfinale’s recreatief toestelturnen
D-niveau” vinden plaats in de Limburgse
gemeente Leopoldsburg (27 maart 2011).
Leopoldsburg ligt nu niet bepaald bij de
deur, de wedstrijden starten er reeds om
8 uur en juist in de nacht voorafgaand aan
de wedstrijd wordt overgeschakeld van het
winter- naar zomeruur… De combinatie van
die drie factoren doet de Atlasdelegatie niet
twijfelen: reeds daags voordien begeven
ze zich richting de wedstrijdlocatie. Na een
overnachting te Peer verschijnen ze zonder
veel moeite tijdig in sporthal ’t Geleeg. De
tegenstand is uiteraard ijzersterk. Laurena De
Brabandere (miniemen) turnt een foutloze
wedstrijd en legt beslag op het door iedereen
begeerde ‘goud’. Euforische toestanden bij
de Atlasafvaardiging! Voor een voortreffelijke
passage aan de olympische toestellen staan
ook Justine Vanbavinckhove (miniemen),
Kerenza De Brabandere (junioren) en Heleen
Goeminne (senioren) garant, zij worden
gekwoteerd met zilver. De Atlassers Daphne
Van Pamel (beloften), Eva Saelens (junioren),
Tineke Desmet, Annelies Gelaude en Liesbeth
Goeminne (senioren) krijgen na afloop van
hun zeer verdienstelijk geturnde partij brons
toegewezen. Atlas kan met opgeheven hoofd
de terugreis naar Tielt aanvatten! Eva De Baets
en Liesl Clauwaert, beiden ook geselecteerd
voor deze finale, haakten in extremis af voor
deelname.
Bij de deelname aan de Tieltse carnavalstoet
tappen de deelnemende Atlassers opnieuw
uit hetzelfde vaatje (27 maart 2011). Op vraag
van de organisatoren fungeren ze nog maar
eens als “stoetopener”. Gehuld in paterskledij
reiken ze met gulle hand jenever uit aan de
langs het parcours opgestelde toeschouwers.
Het zijn Monique Vermandere, Walter Minne,
Remco De Bel, Franky Martens, Rudi Bossouw,
Stefanie Dejaegher, Stephanie De Kee, Filip
Ameye, Gert Janssens, Dennis Desmet, Alain
Debie, Martine Christiaens, Gilbert Debie en
Marc Degroot die zich die zondagnamiddag
gewillig in een paterspij laten glijden en met
hun act de kringkas van extra middelen
voorzien.
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27.03.2011 Leopoldsburg, Gymfinales niveau D. Kerenza
Debrabandere tijdens de barreoefening.

27.03.2011 Leopoldsburg, Gymfinales niveau D. Minieme
Justine Vanbavinckhove aan het werk op de mat.

27.03.2011 Leopoldsburg, Gymfinales niveau D. Heleen
Goeminne, Liesbeth Goeminne, Tineke Desmet, Eva Saelens,
Kerenza De Brabandere, Daphne Van Pamel en Annelies
Gelaude.

27.03.2011 Leopoldsburg, Gymfinales niveau D. Kerenza De
Brabandee en Justine Van Bavinckhove.

27.03.2011 Tielt, carnavalstoet. De Atlaspaters Walter Minne,
Remco De Bel, Franky Martens, Marc Degroot en Gilbert Debie
aan de start v.d. stoet.

27.03.2011 Tielt, carnavalstoet. De Atlaspaters op het parcours.
Gert Janssens, Dennis Desmet en Franky Martens tijdens een
rustmoment.

27.03.2011 Tielt, carnavalstoet. De Atlaspaters op het parcours.
Een rustmoment met Martine Christiaens, Gilbert De Bie, Marc
Degroot en Monique Vermandere.

De recreatieve wedstrijd “toestelturnen”
te Zwijnaarde brengt niet minder dan
32 Atlasdeelnemers op de been (2 april
2011). Antwerpse-, Oost- en West-Vlaamse
turnkringen verschijnen op het appel. De
organisatoren hebben technische problemen
met de microfoon, de voormiddagwedstrijden
verlopen daardoor ietwat chaotisch in
sporthal Hekers, de Atlassers zijn evenwel niet

uit hun lood te slaan. De pupillen Leen Algoet,
Ooike en Sientje Beirnaert, Heike De Clerck,
Maité Degrendele, Maité Deschepper, Marie
Persyn, Janne Ravelingien, Shauny Toye, Tessa
Vandaele, Jinte Vandenbroucke en Sielke Van
Thuyne behalen hun gouden brevet. Bij de
afd. benjamins is het deelnemersveld zeer
omvangrijk, Marlies Van Renterghem (39ste),
Lore D’Hulster (46ste), Anna Clarysse (47ste),
Lotte Van Thuyne (51ste), Lies De Kock
((53ste), Pauline Desmet (57ste), Marenne
Verkest (65ste) en Margaux Vervaeke (68ste)
doen hun uiterste best op balk, brug, grond
en sprong, maar slagen niet in de voorste
gelederen te eindigen. De miniemen krijgen
een identiek turnparcours voorgeschoteld,
onze Celeste Icket (11de), Paulien De Somere
(19de), Tiele Verbrughe (20ste), An Aël
Cassaert (26ste), Mevlude Ujkani (29ste) laten
zich niet opzij zetten, door hun fraai geturnde
westrijd verdedigen ze met goed gevolg de
Atlaskleuren. Lisa Icket (3de) en Emma Bossuyt
(5de), aan de slag bij de beloften, leveren
uitstekende prestaties aan de toestellen.
Lisa’s sprong wordt hoog gequoteerd door de
jury maar Emma moet nauwelijks onderdoen
voor sterke Lisa. Louise Defauw turnt een zeer
sterke partij bij de juniores en wel in die mate
dat de jury deze Pittemse naar de hoogste
podiumplaats quoteert! De heerschappij van
Atlas wordt nog versterkt door de zussen
Coghe Mathilde en Elisa die respectievelijk 3de
en 4de eindigen! De senioren Lien Braeckevelt
(6de) en Judith Saelens (7de) laten in
Zwijnaarde niets onverlet om ook in deze
leeftijdscategorie Atlas op de kaart te zetten.
Gezien hun plaats in de ranking, met positief
resultaat…
Na een intermezzo van ruim een maand
knoopt Atlas in St. Amandsberg opnieuw aan
met de wedstrijdgymnastiek, vandaag staat
“minitrampoline-springen” op het programma
(7 mei 2011). In sporthal Rozebroeken geeft
onze afvaardiging “Ontvoogding Antwerpen”,
“W.I.K. Ledeberg”, “V.D.B. Gent”, “Iloka
Kapellen” en “Voorwaarts Gent” partij. Dat
is althans de bedoeling doch ingevolge een
elektriciteitspanne kan de wedstrijd niet in de
sporthal doorgaan (wegens ‘te donker’). Het
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02.04.2011 Zwijnaarde. Toestelturnen. O.a. Sara Dinnewetth,
Steffi Dooms en Hanne Devriese tekenen present hun
turngroepjes.

07.05.2011 Sint-Amandsberg, minitrampolinespringen.
02.04.2011 Zwijnaarde. Toestelturnen.
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is prachtig weer, zeer zonnig, de wedstrijden
vinden uiteindelijk buiten plaats, pal naast
de sporthal… In de groepswedstrijden laat
de beloftenploeg (met Eva Saelens, Daphne
Van Pamel, Liesl Clauwaert en Stefanie De
Roo) de verzamelde tegenstand achter zich,
de enige Atlasploeg die een overwinning
achter haar naam kan schrijven. Ook in de
individuele kampen gaan de Atlassers aan de
slag, die resultaten zijn heus wel te smaken.
Bij de miniemen-meisjes springt Eve Janssens
zich naar brons, haar clubgenoten Parel
Baekelandt (6de), An Aël Cassaert (10de),
en Mevlude Ujkani (13de) leveren een sterke
wedstrijd af. Dwayne Arickx brengt bij de
miniemen-jongens het brons mee naar Tielt.
Dankzij de prachtprestaties van Daphne
Van Pamel (goud), Liesl Clauwaert (zilver)
en Eva Saelens (brons) kleurt het podium
helemaal Atlas bij de beloften- meisjes. Echt
een succes over de ganse lijn want in hun
zog bevestigen Lieze Ravelingien (6de), Flore
Duyck (7de), Jinke Deblauwe (10de), Philine
Deseyn (13de) en Stefanie De Roo (18de) de
Atlassupprematie. Miniem Shawn Goethals
haalt z’n beste trampolinespringen naar boven
in St. Amandsberg, hij wordt beloond met
goud. Zijn trainingsmaat Igor Haelvoet tekent
voor de 4de plaats. Junior Gerd Gelaude wordt
door de jury beloond met zilver. Bij de seniorenmeisjes heeft Atlas een fikse delegatie ter
plaatse, Lien Braekevelt voelt zich het meest
in haar schik, een imponerende oefening is
daar het gevolg van, het brengt haar zilver op.
Met Louise Defauw (5de), Stephanie Neirinck
(6de), Sara Dinneweth (7de), Griffin Brackevelt
(8ste), Tineke Desmet (9de), Lieselot Gelaude
(10de), Emma Dooms (13de), Kiara Degrendele
(14de), Wenke Nuyt (19de), Louise Dendoncker
(20ste) en Annelies Gelaude (23ste) krijgt de
ranking nog een pak Atlassers te verwerken.
Tim Vande Walle slaagt er in het Atlassucces
mooi af te ronden, hij turnt zich naar zilver bij
de senioren-jongens.
Tijdens
“Megagym”,
een
jaarlijks
weerkerende organisatie van de Gymfed,
neemt turnkring Atlas in de Gentste
topsporthal de handschoen op tegen tientallen
gymclubs (14 mei 2011). De Atlasploegen
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beginnen hun wedstrijd uitstekend, zowél
airtrack als lange-mat brengen de miniemenbeloften (met Celeste Icket, Liesl Clauwaert,
Eva Saelens, Daphne Van Pamel, Laurena
De Brabandere, Lieze Ravelingien, Frieke
De Clerck en Lisa Icket) goud op, aan hun
wedstrijd minitrampolinespringen houden
ze brons over. De geleverde glansprestaties
werken blijkbaar inspirerend, want kort daarna
schitterden ook de benjamins (met Parel
Baekelandt, Edith Du Cheyne, Eve Janssens,
Tiele De Clercq, Cassaert An Aël, Mevlyde
Ujkani, Tiele De Clercq, Margo Vandekerckhove
en Kjenta Willems) in de disciplines minitramp
en lange-mat-turnen: de 2 ploegen eindigden
primus! De grote Atlasafvaardiging juniorensenioren (met Igor Haelvoet, Gerd Gelaude,
Shawn Goethals, Griffin Braekevelt, Laura
De Rijcke, Louise Defauw, Griet Vervaeke,
Anneleen Vanderheyden, Louise Dendoncker,
Zaza Dupont, Lien Braeckevelt, Annelies
Gelaude, Kerenza De Brabandere, Lieselot
Gelaude, Heleen Raes, Kiara Degrendele,
Tim Vande Walle, Tineke Desmet en Emma
Dooms) presteren eveneens opvallend sterk.
Met goud in de disciplines airtrack, langemat en minitrampolinespringen maken de
junioren-senioren ‘s avonds de klus met brio
af, opdracht ruimschoots volbracht! Atlas
zorgt voor een uiterst knappe apotheose van
het wedstrijdseizoen.
In de bestuursvergadering van 31 mei 2011
wordt beslist Kontakt niet meer uit te geven.
De redactie van het 3-maandelijks ledenblad
berust in hoofdzaak op de schouders van
de bestuursleden Oele Demeulemeester en
Marc Degroot, het vergt een hoop energie
een editie af te werken. De kost van uitgifte
van een jaargang Kontaktnummers is volledig
gedekt door de opbrengst die wordt gepuurd
uit het plaatsen van publiciteitsadvertenties.
De meningen omtrent deze stopzetting zijn
verdeeld. Uiteindelijk wordt unaniem beslist
de uitgifte van Kontakt op termijn stop te
zetten. Alleen de edities van juni-, septemberen december 2011 zullen nog verschijnen...
Ondankts het feit dat turnkring Atlas in
de loop van 2010 ‘definitief’ het IK-Gym502
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14.05.2011 Gent, Megagym. Met Eva Saelens, Laurena De
Brabandere, Celeste Icket, Liesl Clauwaert, Daphne Van
Pamel, Lisa Icket, Frieke Declerck en Lieze Ravelingien halen 2
Atlasploegen ‘miniemen-beloften A’ goud op het toestel ‘lange
mat’.
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label werd toegekend, wordt Atlas door
de Gymfed uitgeloot om een (beperkte)
audit te ondergaan. De disciplines die
auditeur Alain Coussement onder de loep
wenst te nemen zijn ‘Gym-fit, turnen voor
volwassenen’ en ‘gymnastiek voor jongens’.
Gezien deze keuze wonen trainster Greta
Van Keirsbilck en Oele Demeulemeester, als
respectievelijke trainers van die afdelingen,
de audit bij (7 juni 2011). Algemeen leider
Margot Baekelandt, voorzitter Gilbert Debie,
secretaris Marc Degroot en (opnieuw) Oele
Demeulemeester, maar nu in de hoedanigheid
van IK-Gymcoördinator voor Atlas, zijn
eveneens van de partij (in de achterzaal van
de voormalige cafetaria van de sporthal). De
audit omtrent de onderzochte disciplines
loopt gesmeerd, uiteraard vraagt de auditeur
aandacht te besteden aan enkele actiepunten
maar de uiteindelijke globale score bedraagt
niet minder dan 83%. Een uitstekend resultaat
waarvoor turnkring Atlas als beloning ofwel
een pakket opleidingscheques van de Gymfed.
ter waarde van liefst 450 euro kan incasseren
ofwel bij Janssen & Fritsen gratis turnmateriaal
kan verkrijgen ter waarde van 540 euro. Atlas
opteert voor deze laatste mogelijkheid.
Noël Callens, voormalig Atlasvoorzitter in de
periode 1964-1979, overlijdt op 8 juni 2011. Als
‘vaste medewerker’ was Noël evenwel reeds
van bij het ontstaan van Atlas nauw betrokken
bij de clubwerking. Hij fungeerde tevens als
‘spaarmeester’, een zeer arbeidsintensieve
opdracht die hij jarenlang uiterst nauwgezet
uitoefende. Tijdens zijn voorzitterschap was
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Noël Callens de drijvende kracht achter talloze
activiteiten van turnkring Atlas. Noël werd
algemeen geprezen om zijn organisatietalent,
zijn energiek beleid en zijn enorme inzet.
Typerend hieromtrent is een uitlating van
algemeen leider Arsène Baekelandt, zelf een
werkbeest, omtrent de verdiensten van Noël
Callens: “zonder Noël had ik er het bijltje
reeds lang bij neergelegd”. Een veelzeggende
uitspraak van Arsène die dateert van de
seventies voor iemand die Atlas gedurende
ettelijke jaren met hart en ziel heeft gediend.
Noël was uiterst enhousiast omtrent het
bundelen van de Atlashistoriek, gedurende
een periode van anderhalf jaar trad hij op
als corrector van het door Marc Degroot
geschreven Atlasverhaal…
Het turnseizoen wordt afgesloten op
30 juni 2011. Het jaarlijks tijdens de lange
zomervakantie geplande ‘onderhoudsturnen’
kan niet meer plaatshebben in de maand
juli, de (nieuwe) sporthal De Ponte is dan
immers niet toegankelijk voor sporters.
Bijgevolg worden de miniemen, beloften,
junioren en senioren enkel tijdens de
maand augustus in de turnhal verwacht
voor hun portie onderhoudsgymnastiek.
Iedere woensdagavond verschijnen er
circa 20 gymnasten op het appel, Caroline
en Margot Baekelandt, Ann De Vriendt en
Oele Demeulemeester geven hen de portie
beloofde onderhoudsgymnastiek.
Het is prachtig weer als de Atlasfietstocht om
9u15 van start gaat aan de Tieltse sporthal (13
augustus 2011). De 46 deelnemers fietsen over
de Poelberg richting Vinkt, nog voor aankomst
in café De Corner, de eerste tussenstop, krijgen
de fietsers al fikse regenbuien te verwerken,
regenjassen zijn geen overbodige luxe. In het
spoor van Gilbert Debie en zijn seingevers Gerd
Gelaude, Geert Devriese, Bart Dooms en Marc
Degroot gaat het daarna richting Poeke. Gezien
de hemelsluizen blijven openstaan wordt de
barbecue er niet genuttigd op het dorpsplein,
wel in taverne Den Tijl. Na het middagmaal
fietsen de Atlassers via Kanegen opnieuw
naar Tielt. Bij de familie Saelens, woonplaats
van de Atlasleden Judith en Eva, krijgen de

13.08.2011 De Atlasfietstocht.

fietsers vanwege Atlas nog een drankje en een
ijsje aangeboden. Omstreeks 16u30 strijkt het
peloton opnieuw neer ter hoogte van sporthal
De Ponte. Parcoursverkenners Ludo Gelaude
en Gilbert Debie kunnen prat gaan op de
realisatie van de mooie fietstocht!
In de feiten maakt turnkring Atlas reeds
gebruik van de topturnhal sinds 16 maart
laatstleden, maar de officiële opening van de
splinternieuwe sporthal De Ponte heeft plaats
op vrijdag 26 augustus 2011. Het is avond,
honderden genodigden worden aan de inkom
verwelkomd door leden van het bestuur van
de Tieltse sportraad en medewerkers van onze
Tieltse sportdienst die, met terechte fierheid
omtrent hun realisatie, iedereen doorsturen
naar de nieuwe polyvalente sportzaal.
Jeugdploegen van Tievolley en ook de Tieltse
basketters demonstreren er hun kunnen ter
vermaak van de vele kijklustigen. Afwisselend
met dansintermezzo’s van drie Tieltse
dansgroepen (Euterpe, Attitude en Lunatica)
brengen de Tieltse burgemeester Michiel Van
Daele, provinciaal gedeputeerde Marleen
Titeca-Decraene, gouverneur Paul Breyne,
schepen van sport Luc Vannieuwenhuyze en
sportraadvoorzitter Hans Verkest hun speech.
Een waterval van zinnige woorden vult de
kanjer van een polyvalente sportzaal.
Turnkring Atlas is er eveneens dat ogenblik,
niet alleen in de persoon van voorzitter
Gilbert Debie en secretaris Marc Degroot
als genodigden, neen, beter…, ergens in de
buik van het grote sportcomplex werken
11 Atlasgymnastes hun warming-up af ter
voorbereiding van een demo op de airtrack…
Geflankeerd door de trainers Margot
Baekelandt en Stephanie Neirinck betreden
onze gymnastes even nadien de hagelnieuwe
polyvalente sportzaal. In hun nieuwe outfit
(een prachtige mouwloze turnmaillot “made
by” Atlaseconome Rita Warnez!) stappen
ze onder aanvoering van Celeste Icket met
gestrekte pas richting airtrack. Opwarmen
hoeft niet meer, is al achter de rug, een 2-tal
rondjes ‘streksprongen’ om te wennen aan de
springmat volstaan om er daarna full speed
tegenaan te gaan. De steeds vinnig turnende
Celeste Icket en in haar zog nog meer kleppers
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23.08.2011 Tielt. Officiële opening van sporthal De Ponte. Tijd
voor een Atlasdemonstratie op de airtrack.

als Laurena De Brabandere, Liesl Clauwaert,
Eva Saelens, Daphne Van Pamel, Annelies
Gelaude, Lieselot Gelaude, Petra Vande Velde,
Lien Braeckevelt, Tineke Desmet en Kerenza De
Brabandere, aarzelen niet voor het moeilijkere
werk te gaan. Met ‘overslag salto voorwaarts’
en de ‘loop-overslag salto voorwaarts’ doen
ze het publiek al watertanden. Margot en
Stephanie zien dat het goed is en dan gaat
de moeilijkheidsgraad, en daarmee ook de
spektakelwaarde, nóg meer de hoogte in.
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De geshowde ‘loopoverslag rondat flik flak’
brengt de zaal zowaar in vervoering, invités en
hoogwaardigheidsbekleders gaan helemaal
uit hun dak als blijkt dat de Atlasgymnastes
ook de ‘loopoverslag rondat flik flak salto’ en
een lange reeks ‘flik flaks’ in hun repertoire
hebben ingebouwd en die sprongen nog met
veel bravoure demonstreren ook. Het loopt
gesmeerd bij de Atlassers op de airtrack,
zoveel is duidelijk, het wervelend optreden
ronden ze af met ‘rondat flik flak tempo-

flik salto rugwaarts’ en ook die formidabele
beweging wordt door het publiek op luid
applaus onthaald! Met de gezamelijke
turnersgroet nemen Celeste, Laurena, Liesl,
Eva, Daphne, Lieselot, Annelies, Petra, Lien,
Tineke en Kerenza afscheid van de zaal, zeker
is dat ze een fantastische indruk nalaten bij de
vele honderden kijklustigen…
De volgende dagen (27 en 28 augustus 2011)
staat turnkring Atlas opnieuw in de kijker.
Tijdens dat weekend is de Tieltse bevolking
immers uitgenodigd een kijkje te komen
nemen naar de nieuwe sportinfrastructuur.
Sport- en dansclubs houden demonstraties
om de bezoekers te animeren. Atlas gaat
eveneens voluit tijdens die 2-daagse. Steeds
van 10u. tot 12u. en van 14u. tot 18u. is de
topturnhal flink gevuld met Atlasgymnasten
die onder het toeziend oog van hun trainers
open-deur-trainingen afwerken. De meer dan
1000 bezoekers, rondgeleid (in groepjes van
15) door medewerkers van de sportdienst
en leden van het bestuur van de sportraad,
zijn aldus getuige van ‘Atlas in actie in de
topturnhal’, Atlas’ nieuwe uitvalsbasis.
Tijdens die 2-daagse tekenen ook meerdere
bestuursleden present, zij fungeren als
aanspreekpunt voor de bezoekers die
info wensen omtrent turnkring Atlas. De
prachtige
Atlas-kleurenfolder,
speciaal
voor deze gelegenheid ontworpen door
bestuurslid Oele Demeulemeester, is daarbij
een handig hulpmiddel. Men kan echt wel
stellen dat turnkring Atlas naar aanleiding
van de officiële opening van de nieuwe Tieltse
sportinfrastructuur een zeer indrukwekkende
prestatie neerzette.

27 en 28.08.2011 Tielt. Open-deur-dagen in sporthal De Ponte.
Atlas is 2 dagen in de weer met open-deur-trainingen.

Jaar-na-jaar dienen zich massaal nieuwe
leden aan, nu, met de topturnhal als
uitvalsbasis, fungeert turnkring Atlas nog meer
als een magneet voor jonge sporters. Tijdens
de inschrijvingsdagen voor nieuwe leden (3 en
10 september 2011) onderschrijven niet minder
dan 79 nieuwelingen hun lidmaatschap. De
afdelingen kleuters, pupillen en benjamins
tellen met respectievelijk 22, 20 en 17 het
grootst aantal nieuwkomers. Gezien die
toevloed breken Martine Christiaens, Gerda
Desmet en Marc Degroot de inschrijvingen
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voortijdig af. Ook voor econome Rita Warnez
zijn het drukke dagen met het aan de man
brengen van de gepaste turnkledij, zij kan
gelukkig rekenen op de hulp van haar zus
Jenny.
De komst van nieuwe leden is uiteraard
een positieve zaak, ieder jaar verlaten er
leden turnkring Atlas. Voor het turnseizoen
2011 – 2012 telt turnkring Atlas 250 leden.
Deze zijn verspreid in de afdelingen kleuters
(25), pupillen (32), benjamins (45), miniemen
(28), beloften (43), junioren (14), senioren
(17) en gym-fit (30). Daarnaast zijn er nog
de 12 bestuursleden en 34 trainers (inclusief
hulptrainers en invallers) waarvan er een 16-tal
niet actief zijn als gymnast in de onderscheiden
afdelingen.
Om de clubkas te spijzen bevinden Rita
Warnez, Gerda Desmet, Martine Christiaens,
Jenny Warnez, Gerd en Ludo Gelaude, Gilbert
Debie en Marc Degroot zich in het oefenlokaal
van het Tieltse Jeugdensemble (15 oktober
2011). Na een concert van JET verzorgen ze
er de receptie voor een 400-tal genodigden.
Die werkzaamheden lopen uit tot 3 uur ’s
morgens.
Het
“Kaderweekend
Gymnastiek”,
jaarlijks georganiseerd door de Gymfed, lokt
opnieuw Atlassers naar de topsporthal aan
de Blaarmeersen te Gent (22 en 23 oktober
2011). Bedoeling is er kennis te verwerven.
Met Rita Warnez en Greta Van Keirsbulck
(elk 2 sessies ‘Gym 55’), Caroline Baekelandt
(2 sessies ‘artistieke gymnastiek voor dames’
en 6 sessies ‘tumbling’), Lien Braeckevelt en
Stephanie Neirinck (1 sessie acrogym en 2
sessies ‘tumbling’) heeft Atlas meerdere van
haar lesgevers ter plaatse.
Het turnkamp te Buizingen (het 16de
inmiddels) telt 27 deelnemende gymnasten
(28 oktober tot 1 november 2011). Onder de
deskundige leiding van Margot en Caroline
Baekelandt, Stephanie Neirinck, Petra Vande
Velde, Anneleen Vanderheyden, Ann De
Vriendt, Letje Blondia en Oele Demeulemeester
wordt aan alle olympische toestellen, airtrack
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en trampoline geoefend. De dagdagelijkse
intensieve oefenstonden hebben uiteraard
een gunstige invloed op het turnpeil van de
deelnemers en dat is uiteraard het doel van
een dergelijke turnstage.
Dieter Maes (echtg. van trainster Lindy
Houttekier), Martine Christiaens en Ludo
Gelaude volgen te Gent een opleiding omtrent
score-expres,
een
computerprogramma
om jurypunten op te slaan en te verwerken
(29 oktober 2011). Vanaf 2012 zullen de
wedstrijdresultaten van alle wedstrijden van
de Gymfed middels “score-expres” berekend
worden. Voor het atlastrio bijgevolg een zeer
nuttige tijdsinvestering.

de roos!
Hoera, hoera! Sinterklaas bezoekt de jongste
Atlasleden in de topsporthal (3 december
2011). Alle turnactiviteiten vallen stil op het
ogenblik dat de grote kindervriend de zaal
betreedt. De kleuters en ‘de groep van Lindy’,
m.a.w. de jongste benjamins, gaan met de Sint
en z’n 2 zwarte Pieten op de foto. Tot jolijt
van de jongeren tonen de 2 Pieten zich wel
erg bedreven aan diverse gymtoestellen…
03.12.2011 Tielt, topturnhal. De Sint en 2 zwarte Pieten
bezoeken de jonge Atlassers.

Voor deelname aan de bingospelavond
verzamelen opnieuw ‘jong en oud’ in de eeten feestzaal van het Koninklijk Atheneum
(19 november 2011). Tal van naturaprijzen
veranderen die avond van eigenaar. De
hallogeenoven, de smartphone, de draagbare
dvd-speler, het digitaal fototoestel en de
flatscreen-T.V. zijn maar enkele van de te
winnen pronkstukken die het bingospel zo
aantrekkelijk maken. Bingomaster Franky is
opnieuw van de partij, hij leidt de spannende
spelavond. Dimitri Tass en z’n partner Sofie
Debie zorgden nog maar eens voor een
technische stunt: de 5 laatste getrokken
getallen verschijnen doorlopend op een
groot scherm, voor de bingospelers een
stuk makkelijker om het spelverloop te
volgen. De stadsfiets, geschonken door de
fietshandel Vegabike, wordt overhandigd aan
de hoofdwinnaar van de tombola ‘altijd prijs’.
De aanwezigen beleven een spannende- én
plezante avond. Naast de Atlasbestuursleden
zijn het Herlinda Casteleyn, Nathalie Wiebouw,
Jeanine Verbeke, Silvie Vanhauwaert, Sofie
Debie, Anne Marie Legrange, Jenny Warnez,
Stefanie Dejaegher, Stephanie Dekee, Marleen
Heytens, Annelies en Lieselot Gelaude, Rita
Lava, Annie Sander, Luc penninck, Gerd
Gelaude, Dimitri Tass, Rudi Bossouw, Kristof
Deswarte, Walter Minne en bingomaster
Franky Martens die de organisatie van de
bingospelavond mogelijk maken. Voor de
clubkas is deze bingospelavond een schot in
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Voor iedereen, ook voor de leden van de
afdelingen benjamins, miniemen en beloften
wordt een zakje met snoep afgeleverd.
Voor deze activiteit kan Atlas rekenen op de
medewerking van Pedro Galle en de turners
Gerd Gelaude en Igor Haelvoet.
Voor de 11de keer huurt turnkring Atlas
een verkoopsstand op de Tieltse kerstmarkt
(10 en 11 december 2011). De weergoden zijn
ons gunstig gezind, rond de Halletoren is het
gezelligheid troef. Een hele rist jenevers, bier,
Hasseltse koffie, frisdrank, warme chocomelk
en hot-dogs zijn de verkoopsartikelen en die
gaan wel heel vlot over de toonbank. Het
‘bemannen’ van het Atlastentje gedurende die
2-daagse zorgt niet voor problemen, Tineke
Desmet, Lieselot en Annelies Gelaude, Jasmijn
Missine, Hanne Devriese, Steffi Dooms,
Caroline Baekelandt, Kiara Degrendele, Louise
Defauw, Gilbert Debie, Rita Warnez, Gerda
Desmet, Margot Baekelandt, Petra Vande
Velde, Oele Demeulemeester, Ann De Vriendt,
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10 en 11.12.2011 Tielt,Kerstmarkt: Tineke Desmet, Lieselot
Gelaude, Annelies Gelaude, Jasmijn Missinne en Hanne
Devriese in de Atlasstand.

Sara Dinneweth, Tim Vande Walle, Martine
Christiaens, Ludo Gelaude en Marc Degroot
zijn de Atlassers die hieromtrent een beurtrol
invullen. Zij krijgen op hun beurt bijstand van
de occasionele medewerkers Sonja Bussche
en Dennis Desmet.

DEEL XXVII: 2012
Voor
de
jaarlijks
terugkerende
“kampioenenhulde” maken een paar tientallen
Atlassers hun opwachting in de Europahal (20
januari 2012).

20.01.2012 Tielt, Europahal. Kampioenenhulde.

Buiten Noël Callens, hij overleed in juni
2011, blijven de ereleden die in januari 2011
hun erelidmaatschap bestendigden ook nu
turnkring Atlas goed gezint. Allen storten ze
een financiële bijdrage.
De wedstrijd “recreatief toestelturnen
individueel” te Izegem brengt niet minder
dan 39 Atlasdeelnemers op de been (21 en
22 januari 2012). Atlas voelt zich echt in z’n
sas in de stedelijke sporthal, getuige daarvan
de talrijke overwinningen en behaalde
ereplaatsen. De benjamins Anna Clarysse,
Lore D’Hulster, Marlies Van Renterghem en
Lotte Van Thuyne halen goud. Jits Craeynest,
Mona De Baerdemaeker, Julie Hoste en Jinte
Vandenbroucke ontvangen een zilveren
plakket. Liete Bekaert, Stien Lannoo, Eline
Vandenbruane en Jalina Vanderschaeghe
nemen het brons mee naar huis. Bij de
miniemen trekken Parel Baekelandt, Mevlyde
Ujkani, Edith Du Cheyne, Marthe Quintyn en
Eva Janssens met goud aan het langste eind.
Margot Vandekerckhove en Tiele De Clerck
krijgen zilver toegekend. Ook het vrij werk
bij de beloften levert Atlas een overwinning
op, Daphne Van Paemel overklast iedereen
en mag op het hoogste schavotje. Laurena
De Brabandere (3de), Celeste Icket (7de)
en Lieze Ravelingien (24ste) waren haar
Atlasopponenten. In Izegem turnen de
beloften eveneens opgelegd werk, met Lisa
Icket (1ste), Frieke De Clerck (2de), Tiele
Verbrugghe (3de), Emma Bossuyt (4de),
Paulien De Somere (4de) en Febe Vandevoorde
(6de) overheerst Atlas in de wedstrijduitslag.
De junioren-senioren turnen eveneens vrije
oefeningen, het levert Kerenza De Brabandere
de overwinning op, Eva Saelens (5de), Kiara
Degrendere (6de), Liesl Clauwaert (8ste),
Louise Defauw (10de), Stefanie De Roo (24ste)
en Eva De Baets (30ste) kleuren eveneens de
ranking. Bij de junioren-senioren-jongens legt
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21 en 22.01.2012. Izegem. Wedstrijd recreatief toestelturnen
individueel.
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Igor Haelvoet beslag op de eerste plaats,
Gerd Gelaude (5de) en Shawn Goethals (7de)
leveren eveneens mooi werk af in Izegem.
De Atlasnieuwjaarsreceptie is een vast
gegeven, ondanks de winterse toestanden,
het vriest die zaterdag -12° Celsius, verzamelen
vanaf 19u. heel wat medewerkers uit alle
geledingen van de club in de (voormalige)
turnzaal van het Textielhuis (04.02.12). De
cateringploeg met Linda, Jenny en Rita
Warnez, aangevuld met Filip Ameye, is dan
al meerdere uren in de weer met de culinaire
voorbereidingen. ’s Avonds krijgen ze
assistentie van Hanne Ameye en Carine Vroman
voor het serveren van de uiterst lekkere hapjes.
Uiteraard brengt voorzitter Gilbert Debie zijn
nieuwjaarsboodschap. Gilbert is Atlaspionier,
met het vandaag kunnen beschikken over een
topturnhal schets hij een kort overzicht van
de oefenlocaties die Atlas in de loop der jaren
ter beschikking had. “Hij besluit dat Atlas nu
traint in het hoogst bereikbare, in een louter
voor gymnastiek voorbehouden topsporthal
waardoor een hoger turnpeil voor meerdere
leden een streefdoel moet zijn”. Trainers,
bestuursleden, medewerkers en ereleden
beleven een gemoedelijke avond.
In Nazareth staat op 11 en 12 februari 2012
“recreatief toestelturnen per ploeg” op het
programma. De ploeg Atlasbenjamins met
Anna Clarysse, Lotte Van Thuyne en Marlies Van
Renterghem openen het feest met goud. Ze
krijgen vlot navolging bij de miniemen: de ploeg
met Tiele De Clerck, Margo Vandekerckhove,
An Aël Cassaert en Edith Du Cheyne en deze
met Parel Baekelandt, Eve Janssens, Marthe
Quintyn en Mevlyde Ujkani behalen immers
eveneens het meest begeerde edelmetaal.
Het vrij werk levert de Atlasploeg met Laurena
De Brabandere, Lieze Ravelingien, Celeste
Icket en Daphne Van Paemel de 1ste plaats
op. Ook in het opgelegd werk scoort Atlas
het hoogst: de ploeg met Paulien De Somere,
Febe Vandevoorde en Tiele Verbrugghe wordt
primus in Nazareth, het meeste weerwerk
kregen ze van Emma Bossuyt, Frieke Declerck
en Lisa Icket, het trio dat de 2de plaats bezet in
de einduitslag. De junioren-seniorenploeg met

11 en 12.02.2012 Nazareth. recreatief toestelturnen per ploeg.
Een Atlas-deelneemster demonstreert een brug op de grond.

11 en 12.02.2012 Nazareth. recreatief toestelturnen per ploeg.
Anna Clarysse, Lotte Van Thyne en Marlies Van Renterghem
halen goud.

11 en 12.02.2012 Nazareth. recreatief toestelturnen per ploeg.
Eve Janssens, Parel Baekelandt, Edith Du Cheyne, Tiele De
Clerck, Margo Vandekerckhove, An Aël Cassaert en (vooraan)
Mevlyde Ujkani en Marthe Quintyn.
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Kerenza De Brabandere, Eva Saelens en Liesl
Clauwaert mag eveneens victorie kraaien, de
tweede Atlasploeg in deze categorie met Kiara
Degrendele, Louise Defauw en Eva De Baets
eindigt 2de. Atlas drukt zowaar z’n stempel op
het gebeuren in de sporthal van Nazareth.
De wedstrijd “lange-mat-turnen en
trampolinespringen per ploeg” is een
organisatie van turnkring Atlas waar het
Atlasbestuur een flinke kluif aan heeft (4
maart 2012). In die ontmoeting geeft turnkring
Atlas de clubs “Deugd en Moed Ekeren”,
“Flik Flak Vosselaar”, “Fit en Jong Zolder”, de
“Wommelgemse turners”, “Silok Deurne”,
“Gym & Dans Wolvertem” en “Germinal
Gistel” partij. Tijdens de voormiddagkampen
rijven de jongste Atlasgymnasten (pupillen en
benjamins) een resem 1ste plaatsen binnen,
nadien gaan de overige Tieltse deelnemers
verder op hetzelfde elan. De miniemenploeg
met Parel Baekelandt, Edith Du Cheyne,
Eve Janssens, Marthe Quintyn en Mevlyde
Ujkani steekt met kop en schouders boven
de tegenstand uit, zowel voor het lange-matturnen als het minitrampspringen worden ze
als primus gelauwerd. Op de lange-mat trekt
vervolgens ook Daphne Van Pamel (belofte)
alle registers open, in haar individuele kamp
laat ze met een prachtige turnpartij de volledige
tegenstand achter zich. Vanuit Tieltse hoek
krijgt ze prompt navolging want ‘individueel’
mogen Bjarne Hernou (beloften catg. 1), Tibo
Spiessens (beloften catg. 2), Gerd Gelaude
(juniores catg. 1) en Louis Raes (juniores catg.
2) eveneens het zegegebaar maken. Ook in
de ploegenwedstrijd ‘lange mat’ overheerst
Atlas. Niet alleen Emma Bossuyt, Frieke De
Clerck, Lisa Icket, Lieze Ravelingien en Tiele
Verbrugghe (beloften catg. 1) steken de
overwinning op zak, ook Elisa Coghe, Stefanie
Deroo, Flore Duyck en Mathilde Coghe (jun.sen. catg.1) zijn dermate sterk op dreef dat
ze door de jury met de hoogste podiumplaats
worden beloond! Liesl Clauwaert, Kerenza De
Brabandere, Kiara Degrendele en Eva Saelens
(jun.-sen. Catg. 2) blijven niet achter in het
ganse gebeuren, voor hun gesmaakt optreden
worden ook zij gekwoteerd met de hoogste
score! In de discipline ‘minitrampolinespringen’
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11 en 12.02.2012 Nazareth. recreatief toestelturnen per ploeg.
Kopstand op de balk.

04.03.2012. Tielt. wedstrijd LM en minitrampoline per ploeg.
Het rekenbureel.

04.03.2012. Tielt. wedstrijd LM en minitrampoline per ploeg.
Tibo Spiessens wint goud.

04.03.2012. Tielt. wedstrijd LM en minitrampoline per ploeg.
Trainster Stephanie Neirinck met gymnasten Laurena De
Brabandere, Daphne Van Pamel en Celeste Icket.

04.03.2012. Tielt. wedstrijd LM en minitrampoline per ploeg. De deelnemers.
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haalt turnkring Atlas opnieuw snoeihard uit.
Individueel leggen Bjarne Hernou (belofte)
en Gerd Gelaude beslag op het hoogste
schavotje. Die dominantie spreidt Atlas ook
in de ploegenwedstrijd ‘minitramp’ ten toon.
Het trio Laurena De Brabandere, Celeste Icket
en Daphne Van Pamel triomfeert afgetekend
bij de beloftes. Louise Defauw, Kerenza
De Brabandere en Eva Saelens (juniores)
verdedigen eveneens de Atlaskleuren, dankzij
hun mooi gedraaide rotaties steken ze in hun
categorie de overwinning op zak. Stephanie
Neirinck, Lien Braeckevelt en Kiara Degrendele
treden aan bij de seniores, hun passage gaat
eveneens niet onopgemerkt voorbij. Het
3-tal zet een puike reeks sprongen neer en
geeft daardoor de volledige concurrentie
het nakijken in sporthal De Ponte. Voor Atlas
resulteert de dag van 4 maart 2012 in een
overdonderend sportief- en organisatorisch
succes!
De dienst ‘Evenementen’ van stad Tielt
doet wederom beroep op de diensten van
turnkring Atlas om de carnavalstoet te
openen (11 maart 2012). Opnieuw hijsen 14
Atlassers zich in een paterspij en voorzien de
langs het parcours opgestelde kijklustigen
met gulle hand van snoepgoed (met het
uitdelen van jenever werd op vraag van het
nieuwe stadsbestuur komaf gemaakt). Franky
Martens, Remco De Bel, Gilbert Debie, Rudi
Bossouw, Stefanie Dejaegher, Stephanie
Dekee, Martine Christiaens, Ludo Gelaude,
Rita Warnez, Isara Bossouw, Kjenta Bossouw,
Oele Demeulemeester, Gerd Gelaude en Marc
Degroot maken er een erezaak van hun taak
naar behoren uit te voeren.
Als beloning voor het vele geleverde
werk biedt het Atlasbestuur éénmalig al z’n
medewerkers (én hun partner) een etentje
aan in hotel-restaurant Shamrock (17 maart
2012). Niet minder dan 67 personen, t.t.z.
bestuursleden, trainers en losse medewerkers
waar Atlas herhaaldelijk beroep op kon doen,
laten zich die avond de maaltijd welgevallen.
Iedereen is vol lof over dit initiatief.
Naar
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jaarlijkse

gewoonte

berekent

hoofdleider Margot Baekelandt de te
betalen trainersvergoedingen. Ingevolge
een beslissing van het bestuur, wordt deze
retroactief, vanaf het werkingsjaar 2011,
berekend op basis van 3 euro per lesuur (was
voorheen 2 euro). Drie euro per trainer en per
gegeven uur gymnastiekinitiatie is uiteraard
zeer miniem, doch gezien het respectabel
aantal trainers is de globale kost van deze
vergoeding toch goed voor een uitgave van
meerdere duizenden euro’s.
Een kleine delegatie Atlasturnsters
levert strijd in het toernooi “recreatief
toestelturnen” te Oostakker (21 april 2012). In
sporthal Wolfput gaan onze 5 senioren voluit
in het “vrije werk”. Ze grijpen weliswaar naast
de overwinning maar Annelies Gelaude (3de),
Lieselot Gelaude (7de), Tineke Desmet (12de),
Hanne Devriese (13de) en Lien Braeckevelt
(15de) presteren niettemin uitstekend in deze
drukbezette wedstrijd.
Atlas strijkt opnieuw neer in Oostakker,
nu met grotere getalsterkte (12 mei
2012). Die zaterdag wordt een wedstrijd
“minitrampolinespringen” betwist. Atlas gaat
aan de slag in zowel de individuele- als de
groepswedstrijden. Met Silke Vandenbruaene
(2de), Tessa Vandaele (5de), Aafke De
Leersnijder 6de), Laura Vanhecke (7de),
Tracey Arickx (8ste) en Jana Wielfaert (10de)
laten de Atlaspupillen zich al meteen gelden.
De benjamins Marlies Van Renterghem
(1ste) en Lotte Van Thuyne (2de) doen de
tegenstand in het zand bijten. Nog meer van
dat fraais bij de miniemen: Ujkani Mevlyde
(1ste), Eve Janssens (2de), Edith Du Cheyne
(3de) en Margot Vandekerckhove (6de)! De
beloften maken het met Daphne Van Pamel
(1ste), Laurena De Brabandere (2de), Lieze
Ravelingien (3de), Frieke De Clercq (4de),
Celeste Icket (5de), Tiele Verbrugghe (6de),
Tiele De Clercq (8ste), Jinke Debauwe (9de),
Lisa Icket (10de), Melanie Hoste (13de), Fien
Vergote (14de), Philine Desseyn (16de) en Febe
Vandevoorde (18de) al te bont, hun ranking
wordt zo goed als volledig ‘Atlas’ gekleurd.
De junioren-meisjes Eva Saelens (1ste), Louise
Defauw (3de) en Kerenza De Brabandere

12.05.2012 Oostakker. Wedstrijd minitrampoline. Igor Haelvoet
staat klaar voor een sprong, gevolgd door Shawn Goethals.

12.05.2012 Oostakker. Wedstrijd minitrampoline. Igor Haelvoet
met een gestrekte salto.

12.05.2012 Oostakker. Wedstrijd minitrampoline. Kerenza
De Brabandere groet de jury. Trainster Emma Dooms kijkt
goedkeurend toe.

12.05.2012 Oostakker. Wedstrijd minitrampoline. Lien
Braeckevelt, Anneleen Vanderheyden, Lieselot Gelaude en
Annelies Gelaude.

12.05.2012 Oostakker. Wedstrijd minitrampoline. Annelies
Gelaude in de trampoline.
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12.05.2012 Oostakker. Wedstrijd minitrampoline. De Atlasdelegatie.

12.05.2012 Oostakker. Wedstrijd minitrampoline. Jurylid Greta
Van Keirsbulck.
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12.05.2012 Oostakker. Wedstrijd minitrampoline. Atlassers op
het podium.

(7de) drukken eveneens hun stempel op de
wedstrijd. Hetzelfde verhaal bij de senioren,
met Annelies Gelaude (1ste), Lien Braeckevelt
(3de), Kiara Degrendele (5de), Lieselot Gelaude
(6de) en Anneleen Vanderheyden (8ste) trekt
Atlas ook daar het laken volledig naar zich toe!
Bij de junioren-jongens moeten Igor Haelvoet
(5de) en Shawn Goethals (7de) de tegenstand
laten voorgaan. Ook in de ploegenwedstrijden
trekt Atlas doorgaans altijd aan het langste
eind. Zowaar een wedstrijddag volgestouwd
met Atlasoverwinningen.

13.05.2012. Brussel Europees kampioenschap. Catalina Ponor
op de balk.

Voor het bijwonen van de finale’s van
het “Europese kampioenschap artistieke
gymnastiek” voor senioren-dames legt
turnkring Atlas een bus in (13 mei 2012). In
hal 11 van “Brussels Expo” op de Heizel zijn
45 Atlassers ’s namiddags getuige van een
formidabele strijd voor de Europese titel.
In Izegem staan de “finale’s recreatief
individueel toestelturnen” op het menu,
turnkring Atlas werpt 18 gymnasten in de
strijd voor de medailles (28 mei 2012). Met
Anna Clarysse (1ste), Lore D’Hulster (3de),
Marlies Van Renterghem (7de) en Lotte Van
Thuyne (10de) tonen de Atlasbenjamins nog
maar eens dat ze uit het goede hout gesneden
zijn. Bij de miniemen laten Parel Baekelandt
(5de), Mevlyde Ujkani (8ste) en Marthe
Quintyn (13de) eveneens hun tanden zien. De
beloften Daphne Van Pamel (1ste), Laurena
De Brabandere (3de) en Celeste Icket (5de)
zijn eveneens op hun best, getuige daarvan
het behaalde puik resultaat. In de Izegemse
topturnhal turnen ook de junioren Liesl
Clauwaert (2de), Eva Saelens (4de) en Stefanie
Deroo (9de) zich naar een mooie plaats in
de ranking. De seniores-meisjes Kerenza De
Brabandere (3de), Kiara Degrendele (6de)
en Louise Defauw (10de) bijten op deze
Pinkstermaandag eveneens flink van zich af
op de diverse toestellen. Igor Haelvoet, in
Izegem aan de slag bij de junioren, en Gerd
Gelaude, strijd leverend bij senioren, worden
beiden primus in hun jongenscategorie. Een
mooi orgelpunt van deze gymfinale’s.
Niet minder dan 60 enthousiastelingen

13.05.2012. Brussel Europees kampioenschap. Julie Croket op
de grond.

13.05.2012. Brussel Europees kampioenschap. Lindy
Houttekier, Letje Blondia, Roos Van Parijs en Jana Colpaert
kijken aandachtig toe.

schrijven zich in voor deelname aan de
jaarlijkse fietstocht en ze krijgen geen ongelijk
(25 augustus 2012). Met vertrek en aankomst
aan sporthal De Ponte doet de fietstocht
vooral de mooie streek van Wingene aan. In
de horecazaak “In Den Achternoene” wordt
‘s middags genoten van een lekkere barbecue.
Bestuursleden Martine Christiaens en Ludo
Gelaude stippelden het parcours uit, tot
tevredenheid van alle fietsers loopt het traject
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soms dwars doorheen de bossen.
Tijdens de inschrijvingssessie van 1
september 2012 worden niet minder dan 60
nieuwe leden geacteerd. Tijdens diezelfde
sessie heeft bestuurslid Rita Warnez het razend
druk met de verkoop van Atlas-turnkledij. Het
totale ledenaantal loopt op tot 261.
De trainsters Jasmijn Missinne, Sarina
Sagaert, Nele Hullebusch en An Van Damme
verlaten Atlas om uiteenlopende redenen.
Ook kleutertrainster Anja Vermeersch zal
–na een carrière van ettelijk jaren- in de
eerstkomende maanden een einde stellen
aan het turnonderricht in de kleuterafdeling).
Anderzijds slaagt hoofdtrainer Margot
Baekelandt er in Eva Saelens, Fien Vergote,
Hoste Melanie, Liesl Clauwaert, Lisa Icket
en Daphne Van Pamel, allen als gymnast
‘gegroeid’ binnen Atlas, warm te maken voor
het trainerschap.
Met ingang van het turnseizoen 2012-2013
worden de Atlasgymnasten, met uitzondering
van de kleuters en de dames-gym-fit, verplicht
tijdens de trainingen een maillot (voor de
meisjes) of een turnpak (voor de jongens) te
dragen.Het is voortaan eveneens verplicht
turnpantoffels te dragen (blootvoets of op
kousen trainen is uit den boze). Het lidgeld
bedraagt nog steeds 80 euro voor de leden van
de afdelingen die één keer per week trainen,
100 euro voor deze waarvoor twee keer per
week oefenstonden worden georganiseerd
en 130 euro voor de gymnasten van het
“C-niveau”.
Het Atlas-T-shirt is tweejaarlijks aan
verandering toe, niet alleen wordt steeds voor
een andere kleur geopteerd, het shirt wordt op
dat ogenblik tevens van een nieuwe illustratie
voorzien. Nu, bij de start van het turnseizoen
2012-2013, kiest het Atlasbestuur voor een
oranjekleurig shirt, bestuurslid-trainer Oele
Demeulemeester ontwerpt de gloednieuwe
illustratie. Nog een nieuwigheid is dat het
Atlas-T-shirt, althans de rugzijde er van,
voortaan van publiciteit zal worden voorzien.
De reden ligt voor de hand: het dekken van de
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jaarlijkse kost voor aankoop van de zowat 250
T-shirts. De eerste publicitaire boodschappen
zijn deze van Brasserie Cuvée, Slagerij Gert en
karweiman Deswarte Kristof.
Nu Atlas beschikt over een uitstekende
trainingaccommodatie, wordt gestreefd
in de toekomst ook in het C-niveau van de
artistieke gymnastiek te opereren. Daarom
dat een nieuw trainingsmoment wordt
ingelast. Iedere dinsdag, steeds van 18u tot
19u30, zal Stephanie Neirinck de (enkele)
gymnasten onder haar hoede nemen teneinde
hun turnpeil op te vijzelen zodat turnen in het
C-niveau mogelijk wordt. Voor de betrokken
gymnastes zijn dit extra-oefenstonden,
hun trainingsmomenten van vrijdag en de
basistrainingen van woensdag en/of zaterdag
blijven uiteraard behouden.
Stephanie Neirinck is dan wel in de
weer met het C-niveau, naast haar staan
wekelijks heel wat collega-trainers in de
gymzaal om het gepaste turnonderricht aan
de honderden overige leden te geven. In
alfabetische volgorde: Caroline Baekelandt,
Margot Baekelandt, Letje Blondia, Lien
Braeckevelt, Liesl Clauwaert, Jana Colpaert,
Kerenza De Brabandere, Louise Defauw, Kiara
Degrendele, Oele Demeulemeester, Tineke
Desmet, Hanne Devriese, Ann De Vriendt, Sara
Dinneweth, Steffi Dooms, Annelies Gelaude,
Lieselot Gelaude, Liesbeth Goeminne, Melanie
Hoste, Lisa Icket, Eva Saelens, Judith Saelens,
Anneleen Vanderheyden, Tim Vande Walle,
Petra Vande Velde, Greta Van Keirsbulck,
Daphne Van Pamel, Fien Vergote en de vaste
vervangers Sien Debrouwere, Emma Dooms,
Lindy Houttekier en Rita Warnez.
In de bestuursvergadering van 4 september
2012 geven voorzitter Gilbert Debie, bestuurslid
Gerda Desmet en secretaris Marc Degroot het
Atlasbestuur te kennen op 31 december 2012
een einde te stellen aan hun mandaat. Gilbert
Debie motiveert zijn stopzetting met het feit
dat hij plaats wil ruimen voor de jongeren.
Bij Gerda en Marc is hun ontslag ingegeven
om redenen van acuut tijdsgebrek. Gilbert
Debie zal worden opgevolgd door Letje
Blondia (actueel trainster en bestuurslid), het

secretariaat zal worden overgenomen door
Ludo Gelaude (actueel bestuurslid). Marc
zal gedurende de komende maanden zijn
opvolger wegwijs maken in de uiteenlopende
werkzaamheden van het Atlassecretariaat.

26 tot 30.11.2012. Buizingen, turnkamp.

De voormalige kantoren van diverse
socialitische
organisaties
(syndicaat,
mutualiteit…), vergaderzalen en de turnzaal
van het Textielhuis worden aangekocht
door het (aanpalend) warenhuis Delhaize
met het oog daar op termijn opslagruimte
te creëren. Walter Minne, Franky Martens,
Peter Baekelandt (medewerkers) en de
bestuursleden Ludo Gelaude, Gilbert Debie
en Marc Degroot bundelen de spieren en
brengen het in de voormalige turnzaal nog
opgeslagen Atlasmateriaal (in hoofdzaak
metalen kasten mét inhoud) over naar de
topturnhal, de nieuwe trainingslocatie van
Atlas (8 september 2012).
In de Gentse topsporthal volgen de
Atlastrainers Caroline Baekelandt, Stephanie
Neirinck, Lien Braeckevelt, Margot Baekelandt,
Steffi Dooms en Hanne Devriese diverse
gymnastiekgerelateerde infosessies tijdens
het “vormingsweekend” van de Gymfed. (20
en 21 oktober 2012).
Trainster Stephanie Neirinck slaagt voor het
examen dat volgt op de jurycursus “Artistieke
Gymnastiek Dames catg. IV”. Met deze
cursus en het afgelegde examen versterkt ze
haar kennis omtrent de gymnastiek van het
C-niveau.
Het jaarlijks turnkamp te Buizingen trekt
onverminderd vele belangstellenden aan
(van 26 tot 30 oktober 2012). Deelnemen
kost 200 euro (transport, logies, maaltijden).
Turnkring Atlas neemt de kost van de huur
van de gymzaal voor haar rekening. Onder
de leiding van Oele Demeulemester, Margot
en Caroline Baekelandt, Letje Blondia,
Stephanie Neirinck, Sara Dinneweth, Petra
Vande Velde en (enkel tijdens het weekend)
Lieselot Gelaude turnen 34 Atlasgymnasten
dagdagelijks aan het uitgebreid arsenaal
turntoestellen.
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26 tot 30.11.2012. Buizingen, turnkamp.
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Tot dusver grepen de bestuursvergaderingen
steeds plaats op de 1ste dinsdag van de maand
(in een vergaderzaal van het Textielhuis),
voortaan zullen deze samenkomsten doorgaan
iedere 1ste donderdag van de maand (in de
bovenzaal van de cafetaria van sporthal De
Ponte).

24.11.2012 Heule. Recreawedstrijd.

In
Heule
verschijnen
10
jonge
Atlasgymnasten op de turnvloer van
Sportcentrum Wembley (24 november
2012). De Atlaspupillen demonstreren er hun
gymnastische vaardigheden op recreatief
niveau. Tracey Arickx, Lieze Degrande, Aafke
De Leersnyder en Leonie Maes behalen
het zilveren gymnastiekbrevet. Voor Jade
Debacker, Amber Degang, Emilie Sander,
Zoë Van Quaille, Alanah Hollevoet en Morena
Vanhecke wordt het brons.
De succesvolle bingospelavond brengt
veel volk op de been, in de feest- en eetzaal
van het Koninklijk Atheneum (Stationstraat)
raken bijna alle zitjes bezet (24 november
2012). Bingomaster Rudi Bossouw leidt de
avond in goede banen, ook deze editie van het
bingospel is zeer lucratief voor de kringkas.
Voor het moeilijkere werk tekent Atlas
present in de Noorderkempen (25 november
2012). Daar, in Hoogstraten, wordt een
“provinciale
voorrronde
toestelturnen
C-niveau” betwist. Voor de eerste keer zet
turnkring Atlas gymnastes in voor een wedstrijd
met een dergelijke moeilijkheidsgraad. Bij de
juniores treden liefst 54 turnsters aan. Laurena
De Brabandere slaagt er in de 19de plaats
te bemachtigen en dwingt daarmee haar
selectie voor de finales af. Daphne Van Pamel
belandt buiten het vierkant van de olympische
vloer, kan de daardoor opgelopen (punten)
achterstand niet meer ophalen en wordt
34ste. Ook voor onze seniores is het even
wennen aan dit niveau, Eva Saelens en Kerenza
De Brabandere turnen hun wedstrijden naar
behoren, ze halen respectievelijk de 40ste en
50ste plaats in de rangschikking.
Sinterklaas komt niet meer op bezoek…,
dit om organisatorische redenen. Alle in
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de turnzaal aanwezige leden worden die
zaterdagvoormiddag bedacht met een
chocoladen (snoep)versie van de goede man
(1 december 2012).
Het in september 2012 aangekondigd
afscheid van voorzitter Gilbert Debie,
secretaris Marc Degroot en bestuurslid Gerda
Desmet is een feit (31 december 2012). Gilbert
geeft de voorzittershamer door aan Letje
Blondia, Ludo Gelaude zal zich voortaan over
het secretariaat ontfermen. Daarmee is de
kous niet af, op korte termijn wordt uitbreiding
van het bestuurskader voorzien.
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DEEL XXVIII: 2013
De “kampioenenhulde” annex “verkiezing
van de sport(l)ieveling”, een jaarlijks
evenement van de Tieltse sportraad, kent
een vlot verloop (18 januari 2013). Tussen de
vele sporters die in de loop van het verlopen
jaar een overwinning boekten op nationaal,
provinciaal of gewestelijk vlak bevinden zich
opnieuw een resem Atlassers.
Atlas blijft met z’n kans gaan in het C-niveau,
nu, het is eens iets totaal anders, in een
confrontatie “tumbling”. Bij deze gelegenheid
bevind het wedstrijdtoneel zich in Mariakerke
(19 en 20 januari 2013). Bij de beloften flikflakt Laurena De Brabandere zich naar een
7de plaats in sporthal Bourgoyen. De junioren
Daphne Van Pamel en Eva Saelens zien hun
inspanningen beloond met respectievelijk een
5de en 9de plaats. Kerenza De Brabandere,
aan de slag bij de seniores, krijgt van de jury
de 13de plaats in het klassement toegewezen.
De voormalige turnzaal van het Textielhuis
is nu volledig in onbruik geraakt, voor de Atlasnieuwjaarsreceptie wordt die zaterdagavond
uitgeweken naar de bovenzaal van de kantine
van de Tieltse voetbalclub (2 februari 2013).
Afscheidnemend voorzitter Gilbert Debie
dankt iedereen die in de loop van die vele jaren
Atlas een helpende hand toestak, nieuwbakken
voorzitter Letje Blondia neemt over en spreekt
de hoop uit ook in de toekomst op zoveel
medewerking te kunnen rekenen. Gezien zijn
lange staat van dienst bij turnkring Atlas krijgt
Gilbert Debie door het bestuur de titel van
‘erevoorzitter’ toegekend. Ontslagnemend
secretaris Marc Degroot en bestuurslid Gerda
Desmet worden benoemd tot ‘erelid-voor-hetleven’, dit gezien de betoonde inzet voor de
club.
Hoofdleider Margot Baekelandt slaagt er
in een cursus “Initiator Gymnastiek”, een
cursus van de Vlaamse Trainersschool (V.T.S.),
in Tielt te laten doorgaan. De 4 modules
van deze lessenreeks hebben plaats van 11
tot 15 februari 2013 (algemene didactiek,
kleutergymnastiek en bijhorende examens)

en van 8 tot 14 april 2013 (recreatieve
gymnastiek, pré-competitieve gymnastiek en
de daaraan verbonden examens). Trainsters
Hanne Devriese en Kerenza Debrabandere
leggen met succes de diverse examens af en
krijgen aldus het diploma Initiator Gymnastiek
toegekend. Andere Atlastrainer volgen de
cursus slechts partieel, bij een volgende
gelegenheid zullen ze nog meer modules van
de lessenreeks volgen en... hopelijk slagen ook
in hun eindexamen.
In Scheldewindeke krijgen de gymnaten
een portie “lange-mat-turnen” en “airtrack”
voorgeschoteld (16 februari 2013). Het
gros van de Atlassers treedt aan in de
ploegenwedstrijden, die stoten evenwel
op weinig tegenstand gezien slechts een
paar andere aanwezige clubs kampen in
ploegverband. In de individuele strijd, op
de lange-mat, bemachtigd benjamin Heike
De Clerck het zilver, voor minieme Marlies
Van Renterghem levert de deelname goud
op. Voor belofte Parel Baekelandt is er
zowaar winst weggelegd. Op de airtrack
doet minieme Marlies Van Renterghem haar
prestatie op de lange-mat nog eens over,
ook nu haalt ze goud voor haar optreden.
En nog op de airtrack moet Parel Baekelandt
de overwinnig aan de concurrentie laten, ze
eindigt 2de. De junioren-senioren Annelies
Gelaude (6de), Lien Braeckevelt (7de) en
Louise Defauw (9de) scoren eveneens in
sporthal De Kluize.
Opnieuw staat er een provinciale
voorronde “artistieke gymnastiek niveau C”
op het programma, sporthal De Veldmuis te
Nederboelare (Geraardsbergen) is de plaats
waar de enkele Atlassers hun turnpeil met
de tegenstand meten (3 maart 2013). Het
blijft hard knokken in het C-niveau. Na een
ronde turnen aan de olympische toestellen
wordt Laurena de Brabandere 22ste, Daphne
Van Pamel krijgt de 31ste plaats achter haar
naam. Bij de senioren scoort Eva Saelens het
hoogst van de Atlasafvaardiging, ze wordt
43ste. Tineke Desmet (44ste) en Kerenza De
Brabandere (46ste) eindigen hun strijd in Eva’s
directe omgeving.
527

Het is nu al meerdere jaren in zwang,
bestuursleden en trainers trakteren zichzelf
met een etentje (16 maart 2013). Een 33tal van die Atlasmedewerkers en 8 van hun
partners laten het zich smaken in restaurant
De Korenbloem te Wingene.
Atlas slaat z’n tenten op in Varsenare,
deelgemeente van Jabbeke (23 maart 2013).
Onze 21 pupillen en de 19 miniemen vormen
uiteraard een indrukwekkende delegatie in
deze wedstrijd “toestelturnen”. In sporthal
Hof Ter Straeten leiden de gymnastische
capaciteiten van de Atlaspupillen en -miniemen
naar brons, zilver of goud. De jonge Atlassers
doen dat allen met goed gevolg. Bij de beloften
eisen Parel Baekelandt (11de), Eve Janssens
(30ste) en Paulien (31ste) ook hun plaats op
in de ranking van de 55 deelneemsters. Lisa
Icket (16de), Lien Braeckevelt (18de) en Emma
Bossuyt (22ste) staan dan weer hun mannetje
tussen de 25 junioren-senioren.
In een periode van nauwelijks 3 maanden
(januari – maart 2013) ondergaat het
Atlasbestuur opnieuw ingrijpende wijzigingen.
Bestuurslid Greta Van Keirbulck stelt een einde
aan haar mandaat omwille van tijdsgebrek
(ze blijft evenwel onverminderd actief als
lesgeefster van de afd. dames-gym-fit).
Anderzijds treden Stephanie Neirinck, Tim
Vande Walle, Tineke Desmet en Bruno Toye
toe tot het bestuur. Stephanie, Tim en Tineke
sloten zich als jongelingen aan bij turnkring
Atlas, ze zijn derhalve reeds erg vertrouwd
met het reilen en zeilen van de club. Bruno
Toye maakte kennis met turnkring Atlas in
2008 ter gelegenheid van de aansluiting
van zijn dochter Shauny. Zijn uitgebreide
kennis
inzake
multimediatoepassingen
kan de clubwerking positief beïnvloeden.
Alles wat de gymnastiek van het C-niveau
aangaat, tot en met het organiseren van
wedstrijden, wordt gecentraliseerd rond
Stephanie Neirinck, Tineke Desmet zal daar
medeverantwoordelijkheid in dragen. Tim
Vande Walle krijgt de taak van webmaster
toegewezen, meteen is dat zijn kerntaak. Net
als de overige bestuursleden zal hij uiteraard
ook zijn deel van de algemene werkzaamheden
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23.03.2013. Varsenare, wedstrijd toestelturnen: de Atlasdeelnemers.

23.03.2013. Varsenare, wedstrijd toestelturnen: de Atlasdeelnemers.

van het bestuur ter harte moeten nemen.
Hoofdleider Margot Baekelandt zetelt sinds
ettelijke jaren in het bestuur van de Tieltse
sportraad namens turnkring Atlas, sinds kort
is ze tevens schepen van de stad Tielt en daar
knelt het schoentje. Beide mandaten mogen
niet gecumuleerd worden, het Atlasbestuur
draagt daarom Oele Demeulemeester voor als
opvolger van Margot in de sportraad. Op 12
maart 2013 wordt Oele effectief verkozen als
“lid van het bestuur van de Tieltse stedelijke
sportraad”. Voortaan zal hij de maandelijkse
vergaderingen van deze adviesraad bijwonen.
Bestuurslid Martine Christiaens wordt
aangeduid als zijn plaatsvervanger in deze
raad.
In Vlamertinge tekenen 9 Atlasbenjamins
present voor een rondje toestelturnen
(30 maart 2013). Gitte Broothaers (12de),
Marthe Dermaut (13de), Tessa Vandaele (14)
en Brit Lessens (15de) hebben het in hun

grondoefening niet onder de markt. Op de
balk leveren de één jaar oudere benjamins
Jasna Peck (1ste), Jinte Vandenbroucke (3de),
Shari Vanhecke (4de), Febe Bollaert (7de) en
Toye Shauny (9de) een mooie prestatie af.
Ook tijdens de grondoefening zetten diezelfde
Jasna (8ste), Shari (9de), Febe (10de), Jinte
(11de) en Shauny (12de) hun beste beentje
voor.
Juniore Laurena De Brabandere maakt haar
opwachting te Nieuwkerken-Waas voor het
betwisten van het “Vlaams kampioenschap
artistieke gymnastiek C-niveau” (27 april 2013).
Laurena moet optornen tegen gymnasten
die vanuit alle hoeken van Vlaanderen zijn
afgezakt naar deze confrontatie. Zij doet het
uitstekend in sportcentrum De Mispelaer, legt
beslag op de 20ste plaats en laat daarmee nog
9 andere geselecteerden achter zich.
Op uitnodiging van de organiserende
club “Voorwaarts Gent” verzamelen enkele
tientallen Atlasgymnasten in Oostakker om
te kampen in wedstrijden airtrack, lange
mat, tumbling en minitrampolinespringen
(27 april 2013). In sporthal Wolfput turnen
miniemen en pupillen naar gewoonte
individueel voor brons, zilver of goud. Net
als de junioren-senioren gaan ze ook aan de
slag in de groepswedstrijden. De individuele
kampers bij beloften en junioren-senioren
leggen de hiernavolgende resultaten voor.
Op de airtrack eindigen de beloften Tiele de
Clerck (2de), Mevlyde Ujkani (3de), Paulien
De Somere (6de) en An Aël Cassaert (8ste)
in de voorste gelederen van het ganse lot. Bij
de junioren-senioren eindigt Andries Deroo
2de. Het lange-mat-turnen levert junior Tibo
Spiessens een eerste plaats op, clubgenoot
Shawn Goethals wordt tweede. Aan de
minitrampoline springen de jongens-beloften
Bjarne Hernou (5de) en Tibo Spiessens (6de)
een behoorlijke wedstrijd, de meisjes-beloften
Tiele De Clercq (1ste), Parel Baekelandt (2de),
Paulien De Somere (3de), An Aël Cassaert
(10de), Eve Janssens (11de) en Mevlyde Ujkani
(15de) zetten eveneens Atlas op de kaart. Aan
de minitramp gaan nog meer Atlassers voor
een individuele kwotering. Bij de jongens-

30.03.2013 Vlamertinge. Wedstrijd toestelturnen.

junioren leggen Igor Haelvoet (1ste) en
Shawn Goethals (2de) beslag op het podium,
de meisjes-junioren Stefanie Deroo (5de) en
Lisa Icket (6de) eindigen in de middenmoot
van hun categorie. De jongens-senioren
Gerd Gelaude (3de) en Andries Deroo (4de)
doen het prima, de meisjes-senioren Lien
Braeckevelt (4de), Kiara Degrendele (5de),
Louise Defauw (6de) en Annelies Gelaude
(7de) zetten eveneens een puike prestatie
neer. Slechts enkele Atlassers wagen zich aan
de tumblingwedstrijden. Net als belofte Parel
Baekelandt (6de) doen de junioren-senioren
Igor Haelvoet (1ste) en Gerd Gelaude (2de)
ook in die discipline de Atlaskleuren alle eer
aan.
In
Sint-Amandsberg
nemen
de
aanwezige Atlassers niet alleen deel aan de
groepswedstrijden “minitrampolinespringen”,
ook in de individuele kampen treden ze allen
aan (11 mei 2013). Bij de junoren-meisjes wordt
Elisa Coghe 3de, Mathilde Coghe laat een 6de
plaats optekenen in sporthal Rozebroeken.
Igor Haelvoet haalt de overwinning binnen bij
de jongens-junioren, Shawn Goethals springt
zich naar een 6de plaats. De meisjes-senioren
Louise Defauw (2de), Kiara Degrendele (3de),
Annelies Gelaude (5de) en Lien Braeckevelt
(8ste) domineren in hun categorie. Nog bij
de senioren, maar dan bij de jongens, zijn de
sprongen van Gerd Gelaude goed voor een
9de plaats.
Laurena De Brabandere en Daphne Van
Pamel meten zich opnieuw met de tegenstand
binnen het C-niveau, nu in Schelle (18 mei
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11.05.2013 Sint-Amandsberg, wedstrijd trampolinespringen:
Igor Haelvoet, Shawn Goethals en Gerd Gelaude klaar voor een
sprong.

11.05.2013 Sint-Amandsberg, wedstrijd trampolinespringen:
Mathilde Coghe met een spreidsprong.

11.05.2013 Sint-Amandsberg, wedstrijd trampolinespringen:
Elisa Coghe, Mathilde Coghe en Kiara Degrendele groeten de
jury.

11.05.2013 Sint-Amandsberg, wedstrijd trampolinespringen:
Gerd Gelaude omgekeerd in de lucht.

11.05.2013 Sint-Amandsberg, wedstrijd trampolinespringen:
Kiara Degrendele klaar voor de landing.

530

11.05.2013 Sint-Amandsberg, wedstrijd trampolinespringen: de
Atlasdelegatie.

2013). In sporthal Scherpenstein zijn de
geleverde inspanningen van belofte Laurena
De Brabandere goed voor een 11de plaats,
juniore Daphne Van Pamel turnt zich naar een
10de plaats.
In Izegem heeft de “West-Vlaamse Gymcup”
plaats, op het programma staat recreatieve
gymnastiek (20 mei 2013). Janne Ravelingien
doet het uitstekend in de leeftijdscategorie
van de pupillen, ze wordt 3de van een
deelnemersveld van 33 deelnemers. De
inspanningen van belofte Parel Baekelandt
leveren een 9de plaats op, de miniemen
Marlies Van Renterghem (7de), An Aël
Cassaert (10de), Anna Clarysse (13de) en Lotte
Van Thuyne (14de) slaan eveneens een goed
figuur in Izegem.
Turnkring Atlas is altijd te vinden voor een
rondje recreatief toestelturnen, in Nazareth
gaan pupillen, benjamins en miniemen voor
brons, zilver of goud (25 mei 2013). De beloften
en ook de junioren-senioren wagen er zich aan
de groepswedstrijden. Enkelen treden tevens
aan in de individuele kampen. Belofte Tiele De
Clerck eindigt 7de na het brengen van haar
opgelegde oefeningen. De junioren-senioren
Kiara Degrendele (5de), Frieke De Clerck (6de),
Louise Defauw (12de), Lieze Ravelingien (13de)
en Emma Bossuyt (15de) scoren prima in het
vrij werk. De jongens-junioren-senioren Igor
Haelvoet (2de), Gerd Gelaude (6de) en Shawn
Goethals (7de) verdedigen eveneens met brio
de Atlaskleuren.
Turnkring Atlas Tielt is een “vereniging zonder
winstoogmerk” (V.Z.W.) en bijgevolg dient de
gewijzigde toestand inzake de samenstelling
van “Raad van Bestuur” en “Algemene
Vergadering” (zie december 2012 en maart
2013) worden gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad. Oele Demeulemeester meldt alle
wijzigingen zoals voorgeschreven aan de
Rechtbank van Koophandel die op haar beurt
het Belgisch Staatsblad in kennis stelt van deze
wijzigingen. Bij die gelegenheid wordt tevens
het adres van de maatschappelijk zetel van de
V.Z.W. gewijzigd (Ieperstraat 67 te 8700 Tielt,
locatie van het Textielhuis, wordt Kleine Weg 8

20.05.2013. Izegem. West-Vlaamse Gymcup. Marlies Van
Renterghem aan de grond.

te 8700 Tielt, woonadres van algemeen leider
Margot Baekelandt). De Raad van Bestuur van
Turnkring Atlas Tielt V.Z.W. is nu samengesteld
als volgt: Letje Blondia (voorzitter), Ludo
Gelaude (secretaris), Margot Baekelandt
(algemene leiding en penningmeester),
Caroline Baekelandt (jeugdsportcoördinator)
en Oele Demeulemeester. In de Algemene
Vergadering, het overkoepelend orgaan van
de V.Z.W., zetelen opnieuw Letje Blondia,
Ludo Gelaude, Margot Baekelandt, Caroline
Baekelandt en Oele Demeulemeester, samen
met (de overige bestuursleden) Martine
Christiaens, Bruno Toye, Ann De Vriendt, Rita
Warnez, Tineke Desmet, Stephanie Neirinck
en Tim Vande Walle.
Kennisuitbreiding is een vast gegeven binnen
turnkring Atlas. De trainers Lieselot Gelaude,
Judith Saelens en Gerd Gelaude leggen in
Nazareth met goed gevolg hun eindexamen
“initiator gymnastiek” af (augustus 2013). En
nog meer goed nieuws, ook Sara Dinneweth
kan even later in 2013 eveneens beslag leggen
op het diploma van gymnastiekinitiator.
De weergoden zijn de Atlasfietstocht
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niet goed gezind (24 augustus 2013), de
rit wordt afgelast. De 71 fietslustigen
verzamelen ’s middags in café Belle-Vue
(Wakkensesteenweg), de bestelde barbecue
dient immers verorberd. De Atlassers maken
er nog een gezellige namiddag van…
Voor de turnseizoen 2013-2014 blijft
het lidgeld onveranderd 80 euro voor de
afdelingen die één keer per week van de
oefenzaal gebruik maken en 100 euro voor
deze die twee per week trainen. De gymnasten
van het C-niveau –zij verschijnen wekelijks nog
meer in de turnhal- zijn voortaan een bijdrage
van 140 euro verschuldigd.
Tijdens de inschrijvingssessie van 7
september 2013 onderschrijven opnieuw
flink wat nieuwe leden hun lidmaatschap.
Omstreeks datzelfde ogenblik treedt Evelien
Delaere toe tot het trainerskorps van turnkring
Atlas. Evelien heeft als gediplomeerd initiator
gymnastiek tevens veel praktische ervaring
opgedaan bij “gymclub Art Gym 2000” te
Lendelede, in Tielt zal ze –naast Stephanie
Neirinck- de gymnasten van het C-niveau
trainen en begeleiden.
In het Antwerps Sportpaleis heeft
het
“wereldkampioenschap
artistieke
gymnastiek” plaats. Op zondag 6 oktober
2013 zakken 50 Atlassers af naar de stad aan
de Schelde. De toestelfinales balk en grond
voor dames staan op het programma, de
heren leveren strijd aan sprong, brug en rek.
De Atlassers zijn getuige van een hoogstaand
en prachtig wedstrijdgebeuren.
Naar aanleiding van het jaarlijks turnkamp
bivakkeren 31 Atlasgymnasten in Buizingen
(van 25 t/m 29 oktober 2013). Onder toezicht
van Atlastrainers wordt er intensief getraind
in de accommodatie van gymclub “Start ‘65”.
De organisatie van de bingospelavond
vraagt de inzet van heel wat medewerkers.
Die inzet loont want ook de editie van 16
november 2013 spekt de clubkas met een fikse
duit.
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24.08.2013 Geen fietstocht, wel barbecue.

25 tot 29.10.2013 Buizingen, turnkamp: trainster Margot
Baekelandt toont hoe het moet.

25 tot 29.10.2013 Buizingen, turnkamp: Eva Saelens en Laurena
De Brabandere.

25 tot 29.10.2013 Buizingen, turnkamp: aandachtig luisteren
tijdens de opwarming.

25 tot 29.10.2013 Buizingen, turnkamp: een ‘kaarsje’ tijdens de
opwarming.

25 tot 29.10.2013 Buizingen, turnkamp: trainers Lieselot
Gelaude en Oele Demeulemeester helpen Janne Ravelingien
aan de rekstok.

25 tot 29.10.2013 Buizingen, turnkamp: de avondactiviteiten.
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16.11.2013 Tielt, Bingoavond: Bbingomaters Rudy Bossouw
met zijn assistente.

25 tot 29.10.2013 Buizingen , turnkamp: de avondactiviteiten.

Ann De Vriendt, trainster en sinds enkele jaren
tevens bestuurslid, stelt ingevolge tijdsgebrek
een einde aan haar bestuursmandaat met
ingang van het jaar 2014. Haar engagement
als trainster binnen de recreatieve gymnastiek
zet ze onverminderd verder.
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16.11.2013 Tielt, Bingoavond.

DEEL XXIX: 2014
De “kampioenenhulde”, een jaarlijkse
organisatie van de Tieltse stedelijke
sportraad, heeft plaats op 17 januari 2014. Tal
van sportverenigingen tellen kampioenen
in hun midden, ook Atlas schoof talrijke
wedstrijdwinnaars naar voor en die worden
vandaag gehuldigd in de Europahal.
Nog meer dan de recratieve gymnastiek
vraagt turnen op C-niveau veel inzet en
toewijding, ook progressie mag niet uitblijven.
Daarom dat trainster Stephanie Neirinck
haar gymnastes een reglementering oplegt
inzake het aantal bij te wonen trainingen op
weekbasis (= 4), het percentage aanvaardbare
afwezigheden, te behalen gymnastische
resultaten, verplichte wedstrijddeelname en
te dragen Atlasoutfit…
De “provinciale voorronde artistieke
gymnastiek” (C-niveau) te Heule brengt
opnieuw een aantal Atlassers op de been (25
en 26 januari 2014). Niet alleen de miniemen
Marlies Van Renterghem (10de), Anna
Clarysse (17de) en Lotte Van Thuyne (20ste)
leveren een mooie prestatie op dat niveau,
ook juniore Laurena De Brabandere (6de)
presteren ijzersterk in sportcentrum Wembley.
De senioren Eva Saelens (14de), Daphne
Van Pamel (17de), Tineke Desmet (19de) en
Kerenza De Brabandere (20ste) gaan gewoon
verder op dit elan.

talrijke aanwezigen laten zich de hapjes en
schuimwijn welgevallen.
Er staat nog maar eens een “provinciale
voorronde C-niveau” op de kalender, nu is het
Blosocentrum te Blankenberge plaats van het
gebeuren (8 maart 2014). Minieme Lotte Van
Thuyne eindigt 21ste en gaat daarmee zomaar
eventjes 48 jonge gymnastes voor. Bij de
junioren leveren 49 gymnastes strijd, Atlasser
Laurena De Brabandere laat een 22ste plaats in
de ranking noteren. Ook senioren Eva Saelens
(20ste), Daphne Van Pamel (23ste) en Tineke
Desmet (34ste) doen het wederom uitstekend
in hun partij aan de olympische toestellen.
De Tieltse eetgelegenheid ’t Stramien is de
locatie waar trainers en bestuursleden van
turnkring Atlas verzamelen met het oogmerk
gezamenlijk te tafelen (15 maart 2014). Ze
laten zich het nieuwjaarsetentje smaken.
Atlas Tielt is organisator van het
“recreatietoernooi airtrack, minitrampolineen lange-mat-springen” (23 maart 2014).
Voor deze thuismatch verschijnt Atlas op
volle getalsterkte in sporthal De Ponte.
De tegenstand komt van gymclubs van
Zaffelare, Roeselare, Waarschoot, Wevelgem,
Wolvertem en Essen. Het gros van de
honderden gymnasten turnt in de individuele
kampen, in ploegverband nemen slechts 3
equipes het tegen elkaar op. Ondanks het
stevig weerwerk rijgt Turnkring Atlas de
overwinningen aan elkaar.

Het “recreatoernooi toestelturnen” lokt
acht Atlaspupillen naar zaal Grimmertinge
te Moorslede (8 en 9 februari 2014). Tussen
het ‘jong geweld’ van clubs van Moorslede,
Izegem, Moorsele, Lauwe, Middelkerke en
Vlamertinge doen de Atlassers hun ding. Ayelle
De Craemer, Femke Debaeke, Claire Deprez,
Alanah Hollevoet behalen met z’n allen een
bronzen plakket, Anisa Beke’s prestatie levert
zelfs een zilveren brevet op.
Voor de Atlasreceptie tekenen vanaf 19u.
opnieuw bestuursleden, trainers en losse
medewerkers present in de kantine van
voetbalclub VV Tielt (15 februari 2014). De

23.03.2014. Tielt, recreatornooi airtrack, minitrampoline en
lange mat.
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23.03.2014. Tielt, recreatornooi airtrack, minitrampoline en
lange mat.
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23.03.2014. Tielt, recreatornooi airtrack, minitrampoline en
lange mat.
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In de stedelijke sporthal van Eeklo turnen
de Atlasminiemen Marlies Van Renterghem
en Lotte Van Thuyne een partij tumbling
in het C-niveau (27 april 2014). In hun
leeftijdscategorie treden 35 gymnastes aan,
Marlies en Lotte laten zich verre van onbetuigd
en eindigen respectievelijk 6de en 16de.
Nog op 27 april 2014 gaat turnkring
Atlas aan de slag in het “recreatoernooi
Lange-mat-turnen, airtrack, tumbling en
minitrampolinespringen te Oostakker”. In de
discipline lange-mat-turnen behaalt benjamin
Janne Ravelingien zilver, de inspanningen
van de miniemen Maité Deschepper, Marie
Persijn, Jinte Vandenbroucke, Charlotte
Verstaen en Marenne Verkest leveren
eveneens zilver op. Minieme Lore D’Hulster
kan goud bemachtigen. Lore D’Hulster
treedt ook aan in de discipline airtrack, ze
behaalt er een zilveren medaille. In diezelfde
discipline eindigen beloftes An Aël Cassaert
(3de) en Marie-Maxence Colpaert (5de) in
de hogere regionen van de rangschikking.
De juniores-seniores Annelies Gelaude (1ste),
Lien Braeckevelt (8ste), Lisa Icket (11de),
Stefanie de Roo (13de), Emma Bossuyt (14de),
Hanne Devriese en Lieselot Gelaude (19de ex
aequo), Astrid Neirinck (26st), Marloes De
Brabandere (27ste), Amber Lowie (28ste) en
Jinke Deblauwe (29ste) drukken eveneens
hun stempel op eindklassering. In de discipline
tumbling slaagt belofte Parel Baekelandt
een 5de plaats te bemachtigen, MarieMaxence Colpaert en An Aël Cassert worden
respectievelijk 7de en 17de. Bij de junioresseniores leveren de prestaties van Lisa Icket
een 6de plaats op, Dae Colpaert (12de), Stefanie
De Roo (14de) en Tiele Verbrugghe (18de)
vervolledigen de Atlasresultaten. In sporthal
Wolfput levert het minitrampolinespringen
goud op voor benjamin Janne Ravelingien. De
miniemen Maité Deschepper, Marie Persijn,
Jinte Vandenbroucke en Charlotte Verstaen
halen brons aan dit toestel, Marenne Verkest
doet het iets beter en legt beslag op zilver.
Parel Baekelandt is op haar best, springt
prachtige rotaties aan de minitrampoline en
wordt de primus van het ganse lot beloften.
Bij de juniores-seniores staat er geen rem op
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de mooie sprongen van Annelies Gelaude,
ook zij brengt de overwinning mee naar Tielt.
Leeftijdsgenoten Thiele Verbrugghe (3de),
Lien Braeckevelt (4de), Jinke Deblauwe (6de)
en Dae Colpaert (7de) presteren eveneens
uitstekend in Oostakker.
De “provinciale voorronde C-niveau” te
Nederboelare (Geraardsbergen) brengt 5
Atlasgymnastes op de been (3 mei 2014). Bij de
miniemen laat Marlies Van Renterghem een
30ste plaats optekenen, Anna Clarysse een
68ste. Niet minder dan 75 gymnastes bevolken
het deelnemersveld van deze categorie.
Juniore Laurena De Brabandere is niet van de
kaart te brengen, ze wordt 5de van een lot van
52 deelneemsters. De seniores Tineke Desmet
en Eva Saelens eindigen in elkaars nabijheid,
ze behalen respectievelijk de 37ste en 38ste
plaats in de ranking van 55 gymnastes.
Als
SP.a-verkozene
oefent
Margot
Baekelandt sinds januari 2013 een schepenambt
uit voor de stad Tielt. Dat mandaat vergt
een dermate grote tijdsinvestering dat er er
niet voldoende tijd rest om invulling te geven
aan haar functie van algemeen leider binnen
turnkring Atlas. Margot dringt aan op een
herverdeling van haar taken en die komt er dan
ook. In de bestuursvergadering van 3 maart
2014 krijgt de nieuwe toestand vaste vorm.
Trainster Hanne Devriese zal de opdracht van
juryverantwoordelijke opnemen, t.t.z. zorgen
dat er, in geval van wedstrijddeelname,
steeds Atlasjuryleden ingezet kunnen worden
(dit om boete’s vanwege de Gymfed. te
vermijden).
‘Wedstrijdverantwoordelijke’
worden trainster Annelies Gelaude (voor het
recreatief niveau) en trainster/bestuurslid
Stephanie Neirinck (voor het C-niveau). De
organisatie van het jaarlijks turnkamp lag in
het verleden reeds grotendeels in handen
van trainster/jeugdsportcoördinator Caroline
Baekelandt, voortaan zal zij die organisatie
alleen behartigen. Verantwoordelijke van de
‘maandoverzichten’ (aan- en afwezigheden
van trainers en gymnasten) blijft onveranderd
trainster/voorzitter
Letje
Blondia. Als
verantwoordelijke
voor
het
gymgala
(jubileumfeest in april 2016, n.a.v. het 60-jarig

bestaan van turnkring Atlas) zal Margot
niet alleen opereren, ze krijgt assistentie
van trainster/bestuurslid Tineke Desmet
en trainster Lieselot Gelaude. De kerntaak
van het algemeen leiderschap zal worden
overgenomen door trainer/bestuurslid Oele
Demeulemeester, hij zal zich voortaan inlaten
met o.a. de volgende taken: organiseren
van vergaderingen voor de trainers, waken
over de kwaliteit van het gymnastiekaanbod,
inrichten van interne vorming voor trainers,
trainers stimuleren tot het volgen van interneen externe bijscholing, organiseren van de
verdeling van de groepen, de samenwerking
tussen de trainers optimaal houden, het
overzicht van de globale Atlaswerking
bewaren en coördineren. De term ‘algemeen
leider’ wordt als oubollig ervaren, gezien
de functieinhoud wordt geopteerd deze
te wijzigen in “hoofdcoördinator”. Oele
Demeulemeester’s nieuwe taak, inhoudelijk
een niet te onderschatten opdracht, zal starten
in september e.k., op het tijdstip van de start
van het turnseizoen 2015 – 2016. Tijdelijk zal
Margot Baekeland haar overgedragen taken
nog opvolgen, op het tijdstip van het gymgala
geeft ze de fakkel definitief door aan Oele
Demeulemeester.

25.04.2014 Tielt, Textielhuis: de turnzaal wordt gesloopt. Een
brok Atlasgeschiedenis wordt met de grond gelijk gemaakt.

10 en 11.05.2014 Nazareth. Recreatietornooi.

De feest- en turnzaal van café Textielhuis
(Ieperstraat 67) ligt er sinds een poos verlaten
bij want opgekocht door het nabijgelegen
warenhuis Delhaize. Vandaag wordt de
turnaccommodatie de doodsteek toegediend
(25 april 2014). De hoge muren van de gymzaal,
daar waar de wieg stond van turnkring Atlas en
Atlas ook een ziel kreeg, gaan in een stofwolk
tegen de vlakte. Een brok Atlasgeschiedenis
wordt met de grond gelijk gemaakt…
Het recreatief toestelturnen is van oudsher
een hoofddiscipline binnen turnkring Atlas.
Het hoeft dan ook niemand te verbazen dat
in een recreatietoernooi te Nazareth opnieuw
een groot lot Atlasgymnasten zich meet
met de tegenstand (10 en 11 mei 2014). In de
plaatselijke sporthal turnen de 15 Atlaspupillen,
de 12 Atlasbenjamins en 20 Atlasminiemen
met wisselend succes voor het brons, zilver
of goud. Voor het “vrij werk” van de beloften
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10 en 11.05.2014 Nazareth. Recreatietornooi.

Vandekerckhove (7de) geven nog meer blijk
van het overwicht van Atlas. Het vrij werk voor
juniores-seniores brengt 9 Atlasgymnasten
aan de toestellen. Van die laatsten kan Annelies
Gelaude (4de) de jury het meest bekoren, Tiele
Verbrugghe (12de), Lieselot Gelaude (20ste),
Emma Bossuyt (22ste), Lisa Icket (23ste),
Frieke De Clerck (26ste), Kiara Degrendele
(28ste), Hanne Devriese (31ste) en Lien
Braeckevelt (32ste) zetten de Atlasprestaties
nog meer in de verf. Na het opgelegd werk
aan de gymtoestellen bij de juniores-seniores
mag Dae Colpaert aanspraak maken op de 3de
plaats, in haar zog wordt Amber Lowie 4de. In
de categorie juniores-seniores turnen tevens
Atlasjongens, Igor Haelvoet (3de), Gerd
Gelaude (6de), Andries Deroo (7de) en Tibo
Spiessens (8ste) doen dat met goed gevolg.
Atlasjuniore Laurena De Brandere is
geselecteerd voor het “Vlaams kampioenschap
artistieke gymnastiek van het C-niveau”. In
Temse levert Laurena een harde strijd aan de
sprong, barre, balk en vloer (17 mei 2014). Die
inzet wordt beloond, in sporthal Temsica turnt
ze zich naar een 7de plaats van een lot van 28
deelneemsters.

10 en 11.05.2014 Nazareth. Recreatietornooi: Nouk Lannoo,
Britt Lessens, Merel Van Den Eynde met hun medaille.

treden niet minder dan 50 gymnastes in de
arena, Parel Baekelandt overklast ze allemaal
en mag van de jury het hoogste schavotje
betreden. Eve Janssens (11de) en An Aël
Cassaert leveren eveneens mooie prestaties in
het zog van sterke Parel. Ook in het opgelegd
werk voor beloftes mag Atlas victorie kraaien,
in die categorie gaat Cato Verstaen aan de
haal met de overwinning. Haar clubgenotes
Pauline De Smet (2de), Tiele De Clerck (3de),
Marie-Maxence Colpaert (4de) en Margot
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Tijdens de “West-Vlaamse Gymcup” te
Izegem laten de Atlassers zich verre van
onbetuigd (9 juni 2014). In dit gymtreffen van
het D-niveau laat pupil Fie Lanckriet, geboren
in 2007, een prachtige 2de plaats optekenen.
In de categorie van de pupillen geboren 2006,
bezetten Lieze De Grande en Auke Vermoortele
respectievelijk de 23ste en 27ste plaats in de
eindstand. Seppe Bossuyt, aan de slag bij de
pupillen-jongens van het geboortejaar 2006,
scoort eveneens uitstekend met z’n 4de
plaats in de ranking. Ook Janne Ravelingien,
benjamin van het geboortejaar 2005, doet
het prima in Izegem, ze laat de 10de plaats
achter haar naam schrijven. De miniemen
Leonie Devolder (12de) en Lore D’Hulster
(13de), beiden geboren in 2002, geven met
hun behaald resultaat heel wat glans aan hun
optreden. Zo ook onze vertegenwoordiging
miniemen geboren in 2003, na een knappe
turnpartij eindigen Heike De Clerck en Jinte
Vandenbroucke respectievelijk 15de en 16de.

Bij de beloften is Parel Baekelandt op de
afspraak, zoals haar opa André en pa Peter
haar dat enkele decennia eerder voordeden
turnt Parel in Izegem een prachtige partij
gymnastiek bij elkaar. Parel wint en eigent
zich in één moeite de titel van provinciaal
kampioen toe. Clubgenote Eve Janssens laat
zich eveneens niet onbetuigd en krijgt van
de jury een zeer verdienstelijke 7de plaats
toegekend. Juniore Emma Bossuyt verdedigt
de Atlaskleuren ook met goed gevolg en
wordt 8ste. Seniore Annelies Gelaude, steeds
bij de pinken als de jury toekijkt, overklast de
tegenstand en claimt met haar glansprestatie
niet minder dan de 1ste plaats. De jury beloont
Annelies’ werk aan de gymtoestellen effectief
met de hoogste score en ook zij krijgt daarmee
de titel van provinciale kampioene toegekend.
Het sinds 1956 onlosmakelijk met turnkring
Atlas verbonden embleem (voorstelling van
een turnster in evenwichtsstand op een
aardbol getorst door de Griekse mythologische
figuur Atlas, het geheel omringd door
een lauwerkrans) wordt door het bestuur
als “voorbijgestreefd” beschouwd, de
zoektocht naar een nieuw logo begint… Het
is Fran Duthoit, voormalig Atlasturnster, die
in het kader van haar opleiding van grafisch
ontwerper, een nieuw Atlaslogo levert aan
het Atlasbestuur. Het is een dynamisch logo,
de grondkleuren zijn blauw en oranje. Met de
vernieuwing van het logo zal op korte termijn
ook de briefhoofding van turnkring Atlas een
volledige transformatie ondergaan.

TURNKRING

De fiettocht heeft sinds jaren een
prominente plaats op de activiteitenkalender
van turnkring Atlas verworven, ook nu
verzamelen een 49-tal Atlassers aan sporthal
De Ponte om de jaarlijkse fietsuitstap te
ondernemen (23 augustus 2014). De groep

slingert zich langs landelijke wegen door het
landschap. In Oostrozebeke wordt o.a. in de
Mandelvallei gefietst, na een voormiddagstop
in café De Grot gaat de rit richting café BelleVue (Wakkensesteenweg) waar de fietsers
zich tegoed doen aan een barbecue. In de
loop van de namiddag wordt ten huize van de
bestuursleden Martine Christiaens en Ludo
Gelaude halt gehouden voor het lessen van de
dorst. Daarna gaat het opnieuw richting Tielt,
naar sporthal De Ponte waar de fietstocht
omstreeks 16u30 wordt ontbonden.
In een bovenzaal van sporthal De Ponte
roept het Atlasbestuur de Tieltse regionale
pers bij elkaar (25 augustus 2014). Het
nieuwe Atlaslogo wordt voorgesteld aan
de schrijvende pers, ook het feit dat Oele
Demeulemeester voortaan de functie van
“Atlas-hoofdcoördinator” zal opnemen wordt
die avond vanzelfsprekend dik in de verf gezet.
Op 6 september 2014, de start van
het turnseizoen 2014 - 2015, heeft een
inschrijvingssessie voor nieuwe leden plaats.
De leden kunnen die dag tevens terecht bij
Atlaseconomie Rita Warnez (en haar zus
Jenny) voor aankoop van nieuwe turnkledij en
–dit is nieuw- gepast turnschoeisel.
In de eerste maanden van het nieuwe
turnseizoen krijgt Atlas het verlies van
niet minder dan 4 trainers te verwerken
(september-oktober 2014). Jana Colpaert,
Liesl Clauwaert, Anneleen Vanderheyden en
last but not least -want ze heeft al vele jaren
trainerschap op de teller- Lindy Houttekier
stellen immers een einde aan hun opdracht
van lesgever.
Met de wekelijks oefenstonden raakt de
weekkalender goed gevuld, alleen ’s zondags
is trainen voor Atlassers niet mogelijk.
Een overzicht met vermelding van de
trainingstijdstippen, de betrokken afdelingen,
leeftijdscategorieën en de batterij trainers
(mét hun eventuele invallers) die de dienst
uitmaken;
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Maandag
19u30 – 20u30
Dames Gym-fit (+ 21jaar)
Trainer: Greta Van Keirsbulck.
Vervanger Rita Warnez.
Dinsdag
18u00 – 20u00
Turnsters C-niveau (11 – 16 jaar en meer)
Trainer: Stephanie Neirinck.
18u15 – 20u00
Voorselectie meisjes C-niveau (6 -10
jaar)
Trainers: Evelien Delaere en Tineke
Desmet.
Hulptrainer: Daphne Van Pamel.

Donderdag
18u30 – 20u00
Miniemen-Beloften jongens (10 – 14
jaar)
Trainers: Oele Demeulemeester en Igor
Haelvoet.
Vervanger: Tim Vande Walle.
20u00 – 21u30
Junioren-Senioren jongens (15 tot…
jaar)
Trainer: Oele Demeulemeester.
Vrijdag
18u15 – 20u15
Junioren-Senioren meisjes (15 tot…
jaar)
Trainer: Caroline Baekelandt.

20u00 – 21u00
Trainers (n.v.d.r.: diverse trainers
schaven hun vormpeil en lenigheid bij
tijdens deze oefenstonden )

18u15 – 20u15
Turnsters C-niveau (11 – 16 jaar en meer)
Trainer: Stephanie Neirinck.

Woensdag
16u00 – 17u30
Selectiegroep meisjes (10 -14 jaar)
Trainers: Margot Baekelandt, Elisa
Coghe, Letje Blondia en Sara
Dinneweth.

Zaterdag
09u30 – 10u30
Kleuters meisjes & jongens (4 – 5 jaar)
Trainers: Lieselot Gelaude, Lien
Braeckevelt, Fien Vergote en
Marloes De Brabandere.

17u30 – 19u00
Beloften meisjes (12 -14 jaar)
Trainers: Caroline Baekelandt, Margot
Baekelandt, Petra Vande Velde,
Letje Blondia en Sara Dinneweth.

09u00 – 10u30
Pupillen meisjes (6 – 7 jaar)
Trainers: Steffi Dooms, Sara Dinneweth,
Melanie Hoste en Tibo Spiessens.
Vervanger: Petra Vande Velde.

17u30 – 19u00
Turnsters C-niveau (11 – 15 jaar)
Trainer: Stephanie Neirinck.

10u30 – 12u00
Benjamins meisjes (8 – 9 jaar)
Trainers: Letje Blondia, Nele Hullebusch,
Kiara Degrendele en Judith Saelens.

19u00 – 20u4
Junioren-Senioren meisjes (15 tot …
jaar)
Trainers: Caroline Baekelandt en
Margot Baekelandt.
Vervanger: Oele Demeulemeester.
19u00 – 20u45
Turnsters C-niveau (16 jaar en meer)
Trainer: Stephanie Neirinck.
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10u30 – 12u00
Miniemen meisjes (10 – 11 jaar)
Trainers: Lien Braeckevelt, Ann De
Vriendt, Stefanie Deroo, Fien Vergote
en Mathilde Coghe.
Vervanger: Hanne Devriese.
10u30 – 12u00
Voorselectie meisjes (6 – 9 jaar)

Trainers: Caroline Baekelandt, Tineke
Desmet en Lieselot Gelaude.

09.2014 De diverse groepen bij de start van het seizoen.

10u30 – 12u00
Pupillen-Benjamins jongens (6 – 9 jaar)
Trainers: Oele Demeulemeester, Gerd
Gelaude en Tibo Spiessens.
12u15 – 13u45
Junioren-Senioren meisjes (15 tot…
jaar)
Trainers: Caroline Baekelandt en Letje
Blondia / Margot Baekelandt.
12u15 – 13u45
Junioren-Senioren jongens (15 tot…
jaar)
Trainer: Oele Demeulemeester.
13u30 – 15u00
Beloften meisjes (12 – 14 jaar)
Trainers: Annelies Gelaude, Margot
Baekelandt, Stephanie Neirinck en
Letje Blondia / Liesbeth Goeminne.
13u30 – 15u00
Beloften jongens (10 – 14 jaar)
Trainers: Oele Demeulemeester en Igor
Haelvoet.
15u00 – 16u30
Selectiegroep meisjes (10 -14 jaar)
Trainers: Stephanie Neirinck en Eva
Saelens.
Vervanger: Kerenza De Brabandere.
16u30 – 18u30
Turnsters C-niveau (11 – 16 jaar en meer)
Trainer: Stephanie Neirinck.
16u30 – 18u30
Voorselectie meisjes C-niveau (6 -10
jaar)
Trainers: Evelien Delaere en Tineke
Desmet.
Hulptrainer: Daphne Van Pamel.
De volgepropte trainingskalender geeft
aan dat het binnen turnkring Atlas intensief
werken is, dat er van het trainerskorps en
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het bestuurskader veel daadkracht uitgaat
om de clubwerking optimaal te houden.
Voor een technisch uiterst moeilijke sport als
gymnastiek is er evenwel geen andere optie…
Het jaarlijks turnkamp kent opnieuw veel
bijval (31 oktober tot 5 november 2014).
Turnsters van het C-niveau en gymnasten
van de afdelingen miniemen t/m seniores
trekken op vrijdag 31 oktober naar Buizingen.
Maandagmiddag wordt de groep nog
aangedikt, ze krijgt dan het gezelschap van
nog meer jong turngeweld (de voorselectie
C-niveau van de jongeren, aanstormende
talenten van 6 tot 10-jaar). Met z’n allen toch
goed voor 47 Atlassers die tijdens dit turnkamp
hun turnpeil trachten op te vijzelen. Om de
trainingen van dit imposant aantal deelnemers
in goede banen te leiden zijn in de loop van
het turnkamp niet minder dan 13 Atlastrainers
actief.

31.10 tot 5.11.2014 Buizinngen, turnkamp.

Turnkring Atlas boort een nieuwe
inkomstenbron aan. Firma’s en middenstanders
kunnen, mits betaling uiteraard, adverteren
op grote reclamepanelen. Die panelen staan
doorlopend opgesteld in de turnhal. In deze
startfase slaagt het Atlasbestuur er in alvast 4
adverteerders warm te maken; de coöperatieve
bank Crelan, Café Terminus, constructiebedrijf
Joris Ide en D&D Dakwerken.
De jaarlijkse “bingospelavond” lokt opnieuw
veel volk naar de eet- en feestzaal van het
Koninklijk Atheneum (15 november 2014). Na
ieder verlopen bingospel kan bingomaster
Rudi Bossouw een aantrekkelijke naturaprijs
aan de winnaar overhandigen. Kelners lopen
af en aan om de bingospelers van een natje
en een droogje te voorzien. Deze organisatie
kwam er opnieuw dankzij de helpende hand
van een arsenaal medewerkers, de clubkas
wordt aardig gespekt…
Het is zaterdag 6 december 2014, voor
Sinterklaas ideaal om die voormiddag langs te
komen bij de jonge gymnasten. Van de goede
Sint krijgen alle in de Tieltse turnhal aanwezige
gymnasten een zakje snoep overhandigd.
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31.10 tot 5.11.2014 Buizinngen, turnkamp.

546

31.10 tot 5.11.2014 Buizinngen, turnkamp.
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15.11.2014 Tielt, Atheneum: jaarlijkse bingospelavond.
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15.11.2014 Tielt, Atheneum: jaarlijkse bingospelavond.

DEEL XXX: 2015 - 2016
Het “Westhoektoernooi” te Vlamertinge is
voorbehouden aan gymnasten die opereren
binnen het C-niveau, in de plaatselijke
turnhal maken ook enkele Atlasturnsters
hun opwachting (3 januari 2015). De beloftes
Anne Clarysse (10de aan de barre, 11de aan de
balk), Marlies Van Renterghem (15de aan de
barre, 8ste aan de balk) en Lotte Van Thuyne
(16de aan de barre, 2de aan de balk!) turnen
een mooie partij aan de toestellen. Juniore
Parel Baekelandt (4de aan barre en balk) is,
getuige haar resultaten, ook in goede doen in
de Westhoek. Seniore Laurena De Brabandere
(8ste aan de barre, 5de aan de balk, 6de in de
grondoefening) geeft de Atlasprestaties nog
meer glans.
Om
bij
gebeurlijke
evenementen
bestuursleden
en
trainers
meer
herkenbaarheid te geven wordt geopteerd de
bedoelde personen een nieuwe Atlastraining
toe te kennen. De betrokkenen krijgen hun
nieuwe training overhandigd tijdens de
Atlas-nieuwjaarsreceptie (31 januari 2015).
Het is een zwarte training, voorzien van
het Atlaslogo. Voor de trainers is tevens de
vermelding ‘Coach’ gedrukt op de nieuwe
outfit, voor de bestuursleden werd het ‘Crew’.
De nieuwjaarsreceptie krijgt veel volk te
verwerken.
“Gymstars” is en methodisch-didactisch
programma van de Gymfed met als doel
kinderen volgens eigen mogelijkheden
en wensen te laten ‘schitteren’ in de
gymnastiek. Gymstars is opgebouwd rond een
oefenprogramma voor gymnasten van 6 tot
14 jaar, doelstellingen zijn o.a. het verhogen
van de kwaliteit van de jeugdwerking, het
aanreiken van een standaard methodiek, het
verhogen van de interesse en betrokkenheid
van kinderen en hun ouders en het aanleren
van bewegingsvaardigheden als basis van
de gymsport. De Gymfed organiseert een
informatiesessie omtrent dit programma in
Tielt (zondag 1 februari 2015) Die zondag van
10 tot 12u. luistert het gros van de Atlastrainers
met gespitste oren naar de gegeven

03.01.2015 Vlamertinge, Westhoektornooi: Laurena De
Brabandere.

03.01.2015 Vlamertinge, Westhoektornooi: de Atlasploeg met
Marlies Van Renterghem, Anna Clarysse, Lotte Van Thuyne,
Parel Baekelandt en Laurena De Brabandere.

03.01.2015 Vlamertinge, Westhoektornooi: Marlies Van
Renterghem en Lotte Van Thuyne.

03.01.2015 Vlamertinge, Westhoektornooi: Parel Baekelandt
op de balk.
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uiteenzetting.
Op vraag van turnkring Atlas organiseert
de Gymfed. opnieuw een cursus ‘Initiator
Gymnastiek’ te Tielt (februari 2015). Van
Atlaszijde schaven Eva Saelens, Kiara
Degrendele, Fien Vergote, Igor Halvoet en Oele
Demeulemeester hun kennis bij met het oog
op het bemachtigen van het desbetreffend
diploma. Na een lessenreeks van ruim 67 uur
en flink wat thuisstudie krijgen de Atlassers op
10 mei 2015 hun eindexamen geserveerd. Eva,
Kiara, Fien, Igor en Oele slagen in hun opdracht,
turnkring Atlas heeft er in één klap vijf door
de Vlaamse Trainersschool gebrevetteerde
gymnastiekonderrichters bij!
Turnkring Atlas blijft de confrontatie met de
tegenstand opzoeken, in sporthal De Valkaart
(Oostkamp) tekent ze present voor een rondje
recreatief toestelturnen voor meisjes (28
februari en 1 maart 2015). Bij de 7- tot 8-jarige
turnsters heeft Atlas een delegatie van 16
deelnemers, bij de 9-tot 10-jarigen zijn er dat
13, de wedstrijden voor de 11- tot 12-jarigen
tellen 6 Atlassers onder de deelnemers.
Al die jongeren turnen voor een bronzen,
zilveren of gouden brevet, afhankelijk van de
moeilijkheidsgraad van de gemonstreerde
oefeningen en overeenkomstig de betoonde
kundigheid bij de uitvoering er van. De 15- tot
16-jarigen leveren ‘vrij werk’ aan de sprong,
brug, balk en grond, An Aël Cassaert en
Tiele Verbrugghe (ex-aequo 7de), Mevlyde
Ujkani (12de) en Marthe Quintyn leveren een
uitstekende wedstrijd af. De eveneens 15- tot
16-jarige Amber Lowie (1ste), Marie-Maxence
Colpaert (2de), Dae Colpaert (3de) en Tiele
De Clerck (4de) domineren in hun wedstrijd
‘opgelegd werk’. In de leeftijdscategorie ’17
jaar en ouder’ kampt Atlas enkel in het ‘vrij
werk’, Annelies Gelaude triomfeert, Kerenza
De Brabandere (4de), Frieke De Clerck (7de),
Lieze Ravelingien (14de), Kiara Degrendele
(15de), Marloes De Brabandere (16de), Lien
Braeckevelt (18de) en Lieselot Gelaude (21ste)
vervolledigen het Atlassucces.
Voor het Atlas-nieuwjaarsetentje voor
trainers en bestuursleden tekenen een 40550

28.02 en 01.03.2015 Oostkamp. Wedstrijd toestelturnen.

28.02 en 01.03.2015 Oostkamp. Wedstrijd toestelturnen.

tal medewerkers present in Bowling Joyken
(Zwevezele, 7 maart 2015). Uiteraard laten
de Atlassers een partij bowling niet aan zich
voorbij gaan.
Turnkring Atlas is ‘vaste klant’ in sporthal
Wolfput te Oostakker, vandaag presenteert
Atlas zich aan de jury met een 15-tal 7- tot
10-jarige turnsters die voor brons, zilver of goud
turnen op de lange mat en minitrampoline (15
maart 2015). In dit recreatief toernooi turnen
een 20-tal 11 à 12-jarigen Atlasturnsters voor
hetzelfde edelmetaal, zij bewijzen hun kunnen
op de lange mat, minitrampoline, tumbling
en airtrack. Voor gymnasten met meer
leeftijdsjaren op de teller wordt een indiviuele
ranking opgemaakt. Bij de jongens (+ 15 j.)
wint Gerd Gelaude op de lange mat en doet
die prestatie over in de tumblingwedstrijd.
In diezelfde leeftijdscategorie wordt Andries
Deroo 1ste in het minitrampolinespringen,

op de airtrackbaan legt hij beslag op de
2de plaats. In het minitrampolinespringen
bij de 13 à 14-jarige meisjes krijgt Atlasser
Margo Verkest de 7de plaats toegewezen,
teamgenote Marenne Verkest wordt 20ste.
Bij de turnsters ’15 jaar en ouder’ is Atlas heer
en meester, Annelies Gelaude (1ste), Lieze
Ravelingien (2de), Lien Braeckevelt (3de),
Dae Colpaert (6de), An Aël Cassaert (7de),
Eve Janssens (9de) en Tiele De Clerck (12de)
springen uitstekend op de minitrampoline. De
strijd op de tumblingmat voor gymnastes van
de leeftijdscategorie ’15 jaar en ouder’ levert
Atlas eveneens een 1ste plaats op, An Aël
Cassart is immers primus, clubgenotes MarieMaxence Colpaert (3de), Frieke De Clerck
(4de), Emma Bossuyt (7de), Jinke Deblauwe
(9de) en volhouder Petra Vande Velde (11de)
maken het Atlassucces compleet.
Het Atlasbestuur trekt de organisatie van
een provinciale voorronde voor gymnastiek
van het C-niveau voor dames naar zich toe
(21 en 22 maart 2015). In de voorbereidingen
van het wedstrijdgebeuren neemt trainster/
bestuurslid Stephanie Neirinck het voortouw,
zij coördineert de werkzaamheden tijdens de
2 wedstrijddagen. Voorafgaand aan de strijd
op de turnvloer zijn de contacten en ook
de samenwerking met de Gymfed. intens.
Bestuursleden, trainers en occasionele
medewerkers zijn betrokken bij de meest
uiteenlopende taken om het wedstrijdverloop
tijdens die 2-daagse in goede banen te leiden.
In sporthal De Ponte troepen C-gymnasten
van een 51-tal gymclubs samen, in de diverse
leeftijdscategorieën van de 10- tot 16-jarigen en
ouder zal worden gestreden voor een plaats in
het classement. De immense polyvalente zaal
is omgetoverd tot een prachtige turnhal, van
op de tribunes hebben de toeschouwers een
klare kijk op het ganse gebeuren.
Voor de Atlasgymnastes wordt het dus een
thuiswedstrijd. Janne Ravelingien turnt zich bij
de 10-jarige deelneemsters naar een 8ste plaats
(46 deelnemers), een prestatie die tevens goed
is voor een ‘gouden brevet’. Bij de 13-jarigen
telt het deelnemersveld liefst 51 turnsters, de
Atlassers Lotte Van Thuyne (31ste), Marlies Van
Renterghem (36ste) en Anna Clarysse (50ste)

15.03.2015 Oostakker. Wedstrijd lange mat en minitrampoline:
Lieze Ravelingien, Annelies Gelaude en Lien Braeckevelt op het
podium.

15.03.2015 Oostakker. Wedstrijd lange mat en minitrampoline:
Bjarne Willems, Thomas Vanbockrijck en Cédric Vekeman
testen het podium..

551

15.03.2015 Oostakker. Wedstrijd lange mat en minitrampoline: een deel van de Atlasdelegatie.

21 en 22.03.2015 Tielt, provinciale voorronde C-niveau: Gilbert
Debie helpt bij het leggen van de olympische vloer.

21 en 22.03.2015 Tielt, provinciale voorronde C-niveau: de zaal
is volledig opgesteld, de wedstrijd kan beginnen.
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21 en 22.03.2015 Tielt, provinciale voorronde C-niveau:
schepen Simon Bekaert is klaar om de medailles uit te reiken.
Caroline Baekelandt en Ciara Hellebuyck helpen een handje.

wedstrijdverloop ontvangt turnkring Atlas
felicitaties van de Gymnastiekfederatie
Vlaanderen voor de puike organisatie van dit
turntreffen.

21 en 22.03.2015 Tielt, provinciale voorronde C-niveau:
trainster Stephanie Neirinck poseert met gymnaste Janne
Ravelingien.

Op uitnodiging van ‘Gym Izegem’ tekent
turnkring Atlas present in een toernooi
“recreatief toestelturnen” te Izegem (4 en 05
april 2015). De hoofdmoot van de Atlasdelegatie
bestaat uit 7- tot 12-jarige meisjes en jongens,
met z’n allen turnen ze aan de toestellen voor
het bronzen, zilveren of gouden brevet. De
13- tot 14-jarige Atlasmeisjes turnen opgelegde
oefeningen aan balk, grond, brug en sprong.
Margaux Vervaeke (2de), Pauline De Smet
(3de), Anthe Rampelberg (4de), Lies De
Kock (6de), Charlotte Vanstaen (7de), Lotte
Van Loo (8ste), Ine Coucke (9de) en Marloes
Deprez (12de) drukken hun stempel op het
wedstrijdgebeuren van die leeftijdscategorie.
Gerd Gelaude (1ste) en Andries Deroo (3de),
beiden aan de slag in de categorie ’15 jaar en
ouder’ zijn eveneens in zeer goede doen in
de stedelijke sportzaal van de schoenen- en
borstelstad.

04 en 05.04.2015 Izegem. Wedstrijd toestelturnen: een deel
van de Atlasdelegatie poseert met Gymba.
21 en 22.03.2015 Tielt, provinciale voorronde C-niveau: Eva
Saelens, Laerena De Brabandere, Tineke Desmet en (vooraan)
Marlies Van Renterghem, Anna Clarysse en Lotte Van Thuyne.

bieden stevig weerwerk aan de olympische
toestellen. Ook in de leeftijdscategorie ‘16jaar en ouder’ is het deelnemersveld met
52 gymnastes numeriek en kwalitatief goed
bezet. Voor eigen publiek scoren Laurena
De Brabandere (11de), Eva Saelens (23ste)
en Tineke Desmet (29ste) uitstekend in de
all-around resultaten. Na afloop van het

04 en 05.04.2015 Izegem. Wedstrijd toestelturnen: een deel
van de Atlasdelegatie wacht op de medailles.
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04 en 05.04.2015 Izegem. Wedstrijd toestelturnen: de
Atlasjongeren poseren met Gymba

04 en 05.04.2015 Izegem. Wedstrijd toestelturnen: Gerd
Gelaude (1ste) en Andries Deroo (3de) op het podium.

04 en 05.04.2015 Izegem. Wedstrijd toestelturnen: de
medailles worden uitgereikt.

04 en 05.04.2015 Izegem. Wedstrijd toestelturnen: Gerd
Gelaude met een kopstand op de mat. Atlas- bestuursleden en
ouders Ludo Gelaude en Martine Christiaens kijken toe.

04 en 05.04.2015 Izegem. Wedstrijd toestelturnen: de Atlasjongens met hun medailles: Obi Feys, Cédric Vekeman, Roan Windels,
Wolf Vandekerckhove, Arjen Windels en Seppe Bossuyt.
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strijd. Laurena De Brabandere en Tineke
Desmet leveren strijd in de leeftijdscategorie
’16 jaar en ouder’, ook zij trekken hard van
leer aan de diverse olympische toestellen en
leggen uiteindelijk beslag op respectievelijk
een voortreffelijke 4de en 10de plaats in dit
kampioenschap.
De kost van de organisatie van het Gymgala
’60 jaar Turnkring Atlas’ dreigt hoog op te
lopen. Teneinde extra middelen in te zamelen
ter sponsoring van dit jubileumfeest houdt
Atlas een koekjesverkoop, dit in samenwerking
met een producent van gebakjes/koekjes.
De respons is enorm, met z’n allen slagen
de 285 Atlasleden er in niet minder dan 1530
koekjesdozen aan de man te brengen. De
daaraan gekoppelde financiële return is
bijgevolg meer dan bevredigend!

04 en 05.04.2015 Izegem. Wedstrijd toestelturnen:
medaillewinnaars Gerd Gelaude en Andries Deroo poseren met
Gymba.

09 en 10.05.2015 Nazareth, recreatornooi individueel
toestelturnen: een deel van de Atlasdelegatie.

De sporthal van Jabbeke is het decors
van de “West-Vlaamse kampioenschappen
gymnastiek van het C-niveau voor dames”
(4 en 5 april 2015). Janne Ravelingien turnt
bij de 10-jarigen, voor die categorie is de
wedstrijd niet gehomologeerd als WestVlaams kampioenschap, slaagt er in beslag te
leggen op de 2de plaats en krijgt het gouden
brevet toegekend. Aan de sprong, ongelijke
barre, balk en grond zijn bij de 13-jarigen een
23-tal gymnasten actief, de Atlassers Lotte
Van Thuyne (9de) en Marlies Van Rentergem
(17de) doen het uitstekend in deze provinciale

Op uitnodiging van de club “O.T.V. Nazareth”
tekent Atlas present in de plaatselijke sporthal
voor het betwisten van een “recreatoernooi
individueel toestelturnen” (9 en 10 mei 2015). Bij
de 7- tot 8-jarigen halen Nelle Brabant, Janaica
Bouckaert, Ashley Laridon en Emmanuelle
Thiers het bronzen brevet, de oefeningen aan
de toestellen van Lina Clarysse, Nora Huvaere,
Gitte De Rammelaere, Janna Fraeyman, Noor
Nachtergaele, Luka Neirynck, Manou Verstaen
en Klara Steyaert zijn goed voor het zilver
in Nazareth, Fie Lanckriet turnt oefeningen
van een nog hogere moeilijkheidsgraad en
dat levert haar een gouden brevet op. Bij de
9- en 10 jarigen turnen Ayelle De Craemer,
Britt Verhooghe, Noa Popelier, Phebe Sabbe,
Tessa Van Oyen en Marise Vandewalle met
goed gevolg voor het bronzen brevet. De
inspanningen van Femke Debaeke, Anisa
Beka, Ciara Hellebuyck, Amélie Depoorter,
Silke Vanenbruaene en Merel Van Den Eynde
leveren allen zilver op. Lieze De Grande en Nouk
Lannoo krijgen het gouden brevet toegekend
na hun passage aan de diverse toestellen. Ook
in de categorie van de 11- en 12-jarige meisjes
wordt voor brevetten geturnd. De turnpartij
van Helena Desseyn en Marie Persyn levert
beiden zilver op, Jinte Vandenbroucke en Britt
Lessens presteren het een gouden brevet
binnen te halen. Met Cato Verstaen (4de),
555

Marenne Verkest (7de) en Charlotte Verstaen
(8ste) slagen ook de 13- tot 14-jarige Atlassers
hun club op de kaart te zetten na een rondje
gymnastiek aan de sprong, balk, grond en
ongelijke brug. De 15- en 16-jarige meisjes
leveren vrij werk aan de gymtoestellen, Tiele
Verbrugghe (3de), Marthe Quintyn (12de),
An Aël Cassaert (18de) presteren opperbest!
In diezelfde leeftijdscategorie kan ook voor
het opgelegd werk worden gekozen. Amber
Lowie en Marie-Maxence Colpaert doen dat,
ze eindigen op een uitstekende gedeelde
1ste plaats, Dae Colpaert volgt in hun spoor
op de 3de plaats. De 17-jarige en oudere
meisjes kampen voor het vrij werk. Annelies
Gelaude deelt de 3de plaats met een turnster
van “Gymka Kalmthout”, Kiara Degrendele
(8ste), Emma Bossuyt (9de), Lieze Ravelingien
(10de) en Jinke Deblauwe (14de) geven de
Atlasprestaties nog meer glans.
De sporthal van Stekene is de verzamelplaats
van turnsters die kampen in het C-niveau
(16 en 17 mei 2015). Ook nu zet Atlas zet
in diverse leeftijdscategorieën gymnastes
in om de clubkleuren te verdedigen. Bij de
10-jarigen laat Atlasser Janne Ravelingien de
verzamelde tegenstand achter zich, ze wordt
primus in deze sterk bezette wedstrijd. Wat
een opsteker voor Janne en haar trainsters!
Met Lotte Van Thuyne (10de), Anna Clarysse
(31ste) en Marlies Van Renterghem (40ste)
scoort Atlas ook in de categorie van de
13-jarige gymnasten. Bij de 14- en 15-jarige turnt
Parel Baekelandt zich naar een 20ste plaats.
In de categorie van de 16-jarige- en oudere
turnsters is enkel Eva Saelens op de afspraak
om de Atlaskleuren te verdedigen. Eva wordt
27ste van de uit alle Belgische windstreken
aangevoerde gymnastes.
Atlas belandt in Izegem met een 15-koppige
delegatie voor het betwisten van een
“recreatieve wedstijd toestelturnen” (25
mei 2015). Bij de 8-jarigen geeft Fie Lancriet
alras haar visitekaartje af, ze wordt 4de. Haar
collega-benjamins Gitte De Rammelaere en
Manou Verstaen eindigen respectievelijk 16de
en 18de. De 9-jarige Lieze De Grande wordt
2de, de 10-jarige Nouk Lannoo wordt 16de in
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25.05.2015 Izegem. Toestelturnen: Lieze De Grande wordt
tweede.

25.05.2015 Izegem. Toestelturnen: Frieke De Clerck, trainster
Stephanie Neirinck, Kiara Degrendele, Marthe Quintyn, Tiele
Verbrugghe en An Aël Cassaert.

25.05.2015 Izegem. Toestelturnen: Cédric Vekeman wint goud.
Hij wordt op het podium geflankeerd dor Lieze De Grande (2de)
en Nouk Lannoo (16de).

haar leeftijdscategorie, bij de 10-jarige jongens
doet Atlasser Cédric Vekeman het eveneens
uitstekend, hij legt beslag op de 1ste plaats.
Bij de 11-jarigen wordt Britt Lessens 17de, bij
de 12-jarigen eigent Jinte Vandenbroucke zich
de 10de plaats toe, Heike De Clerk wordt 13de
en Geike Van D’Huynslager 17de in diezelfde
leeftijdscategorie. Tiele Verbrugghe, aan
de slag bij de 15-16-jarigen, weet zich een
uitstekende 2de plaats toe te eigenen, Marthe
Quintyn wordt 10de, voor An Aël Cassaert
levert het wedstrijdgebeuren een 15de plaats
op. Bij de turnsters ‘vanaf 17 jaar’ slagen ook
Frieke De Clerck en Kiara Degrendele er in
een mooi eindresultaat neer te zetten, Frieke
eindigt 5de, Kiara wordt 7de.

27.06.2015 Atlasfietstocht: Oud-secretaris Marc Degroot is er
klaar voor.

“Blauwput Omnisport” is de Leuvense
gymclub die het ‘Vlaams Kampioenschap
C-niveau’ inricht (30 mei 2015). Atlas opereert
in sporthal ‘Redingenhof’ met een kleine
delegatie. Lotte Van Thuyne, aan de slag bij
de 13-jarigen, krijgt na een intense turnpartij
de 25ste plaats in de ranking toegewezen.
Clubgenote Laurena Debrabandere presteert
in de categorie ’vanaf 16 jaar’ en ook zij moet
optornen tegen een groot lot goed onderlegde
gymnastes. Laurena eindigt eveneens op een
25ste stek in dit kampioenschap.
De Atlasfietstocht, die normaliter doorgaat
op het einde van de grote schoolvakantie,
krijgt nu al zijn beslag op 27 juni 2015. Met
start om 14u. en aankomst om 17u30 (aan
sporthal De Ponte) heeft, in tegenstelling tot
de voorgaande jaren, de rit nu enkel tijdens de
namiddag plaats. Een 50-tal fietsers laten zich
de 30 kilometerlange tocht langs landelijke
wegen welgevallen, na afloop genieten
de vooraf ingeschrevenen van een lekkere
barbecue op het terras van de cafetaria van
sporthal de Ponte.
In de maand juli gaan de deuren van sporthal
De Ponte op slot (vakantieregeling). Iedere
woensdagavond van de maand augustus 2015
bruist het dan weer wel van de activiteiten in
de turnhal, dan genieten de Atlassers immers
van onderhoudstrainingen, kwestie van de
lenig- en kundigheid niet verloren te laten

27.06.2015 Atlasfietstocht: Caroline Baekelandt wacht op het
startschot.

27.06.2015 Atlasfietstocht: Igor Haelvoet, Stephanie Neirinck,
Annelies Gelaude, Tineke Desmet, Hanne Devriese, Lieselot
Gelaude en Andries Deroo schuiven aan voor de barbecue.
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gaan gedurende de lange zomervakantie.
Het turnseizoen 2015-2016 start op zaterdag 5
september 2015. Bij die gelegenheid herziet het
bestuurskader de bedragen van het te betalen
lidgeld, voortaan zal het principe ‘basisbedrag
van € 90 per uur/week oefenstonden, per
half uur extra training een aanvullend bedrag
van € 10’ worden gehanteerd. Hieronder een
overzicht van de wekelijkse trainingen en de
bedragen van de verschuldigde lidgelden;
27.06.2015 Atlasfietstocht: bestuurslid Rita Warnez test de saus
bij de barbecue.

Afdeling

geboortejaar

tijdstip

Kleuters

2010 – 2011

zaterdag

09u30 – 10u30

€ 90

Recrea meisjes 7-8 j.

2008 – 2009

zaterdag

09u00 – 10u30

€ 100

Recrea meisjes 9-10 j.

2006 – 2007

zaterdag

10u30 – 12u00

€ 100

Recrea jongens 7-8 j.

2006 – 2009

zaterdag

10u30 – 12u00

€ 100

& Voorselectiegroep

2006 – 2009

zaterdag

10u30 – 12u00

€ 100

C-niveau meisjes 7-10

2006 – 2009

dinsdag

18u00 – 20u00

zaterdag

16u00 – 18u30

€ 160
€ 100

lidgeld

Recrea meisjes 7-10 j

Recrea meisjes 11-12j

2004 – 2005

zaterdag

10u30 – 12u00

Recrea meisjes 13-15j

2001 – 2003

woensdag

17u30 – 19u00

zaterdag

13u30 – 15u00

Recrea jongens 11-15j
Recrea meisjes 11-15j

2001 - 2005
2001 – 2005

& Selectiegroep
C-niveau meisjes

2001 – 2005

11-15 j.

Recrea meisjes 16+

2000 en eerder

en, enkel op uitnodiging,
2000 en eerder

C-niveau meisjes 16+

2000 en eerder

Dames Gym-Fit
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donderdag 18u30 – 20u00
zaterdag

13u30 – 15u00

woensdag

16u00 – 17u30

zaterdag

15u00 – 16u30

dinsdag

18u00 – 20u00

woensdag

17u00 – 19u30

vrijdag

18u15 – 20u15

zaterdag

16u00 – 18u30

woensdag

19u00 – 20u45

zaterdag

12u15 – 13u45

vrijdag

Recrea jongens 16+

1995 en eerder

€ 130

18u15 – 20u15

€ 130
€ 130

€ 240

€ 135

donderdag 18u30 – 20u00
zaterdag

12u15 – 13u45

dinsdag

18u00 – 20u00

€ 130

woensdag

17u00 – 19u30

vrijdag

18u15 – 20u15

zaterdag

16u00 – 18u30

€ 240

maandag

19u30 – 20u30

€ 90

Op 5 september 2015 hebben de
inschrijvingen van nieuwe leden plaats en
opnieuw blijkt turnkring Atlas een regelrechte
aantrekkingspool voor de Tieltse jongeren.
Vanaf 9 uur wordt administratief alles in orde
gebracht om de nieuwelingen in te lijven, lang
daarvoor staan er reeds kandidaat-leden in de
wachtrij om hun kans op het verkrijgen van het
Atlas-lidmaatschap te vergroten. Uiteindelijk,
als alle afdelingen zijn volzet, blijken een 32tal kandidaten buiten de boot te vallen. Alleen
indien er reeds aangesloten leden in extremis
afhaken zullen zij de mogelijkheid krijgen
vooralsnog bij turnkring Atlas aan te sluiten.
Coghe Mathilde, Liesbeth Goeminne en
Anneleen Vanderheyden stoppen met het
trainerschap. Het trainerskorps, vanaf dit
sportjaar aangevuld met Dae Colpaert, Daphne
Vanpamel en Kerenze Debrabandere als
‘invaller’, gaat de uitdaging aan alle leden van
gymnastiekonderricht te voorzien. Daarvoor
heeft Atlas niet minder dan 34 trainers achter
de hand, een indrukwekkend aantal maar
broodnodig om de 267 turnende leden te
bedienen. Met toevoeging van een 16-tal niet
(meer) turnende trainers en bestuurleden
beschikt turnkring Atlas over een ledenlijst
waarop niet minder dan 283 namen prijken…
Turnkring Atlas is in de loop der jaren een
mastodont onder de Tieltse sportclubs
geworden… en dat voor een ó zo moeilijke
sporttak…

30.10 tot 04.11.2015 Buizngen, turnkamp: trainster Letje
Blondia staat bij aan de balk.

30.10 tot 04.11.2015 Buizngen, turnkamp: Tibo Spiessens doet
een spreidhoeksteun.

Om de kringkas te spijzen gaat het
Atlasbestuur over tot de organisie van de
jaarlijkse bingospelavond (14 november 2015).
Met bingomaster Rudi (Bossouw) beleven de
350 bingospelers een spannende en amusante
avond. Het loopt al tegen twaalven aan
als in de volgelopen zaal van het Koninklijk
Atheneum de laatste naturaprijzen aan de
winnaars kunnen worden overhandigd.
Voor het jaarlijks turnkamp trekt op 30
oktober 2015 een delegatie van 52 Atlassers
(lesgevers incluis) naar het Brabantse
Buizingen. Daar, in de plaatselijke turnhal van
gymclub “Start ‘65” wordt intensief geturnd
aan en op de olympische toestellen.

30.10 tot 04.11.2015 Buizngen, turnkamp: Marie-Maxence
Colpaert op de balk.
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30.10 tot 04.11.2015 Buizngen, turnkamp: de avondactiviteiten.

30.10 tot 04.11.2015 Buizngen, turnkamp: tijdens de
opwarming.

30.10 tot 04.11.2015 Buizngen, turnkamp: de avondactiviteiten.

30.10 tot 04.11.2015 Buizngen, turnkamp: de avondactiviteiten.

30.10 tot 04.11.2015 Buizngen, turnkamp: Gerd Gelaude op de
herenbrug.
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30.10 tot 04.11.2015 Buizngen, turnkamp: tijdens de
opwarming.

30.10 tot 04.11.2015 Buizngen, turnkamp: de groep met jonge gymnasten.

Op de turnvloer worden sinds ettelijke
maanden voorbereidingen getroffen voor het
Atlas-Gymgala n.a.v. het 60-jarig bestaan van
de club in 2016. Deze turnshow zal plaatsvinden
in de polyvalente zaal van sporthal De Ponte.
Op zaterdag 23 april (om 19u.) wordt de eerste
show voorzien, zondagnamiddag (om 14u.)
leveren de Atlasleden en hun trainers een 2de
voorstelling af. “Filmmuziek” is de leidraad
doorheen het ganse gebeuren, alle nummers
zullen op de muziek van bekende (en soms
minder bekende) films worden gebracht. De

leden en trainers van alle afdelingen zullen
hun beste beentje voorzetten om, net als bij
vorige jubileumvoorstellingen van turnkring
Atlas, het publiek in vervoering te brengen
met spetterende optredens. Binnen Atlas is
iedereen begaan met deze jubileumviering,
ook bestuurslid-econome Rita Warnez, zij is
sinds geruime tijd in de weer met de aanmaak
van enorme aantallen show- en andere kledij,
een wel zeer arbeidsintensieve klus voor
buitenbeentje Rita.
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Turnkring Atlas eind 2015,
voorbereiden voor de gymshow;
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De data 23 en 24 april 2016 naderen met rasse schreden, de vertoningen van het Atlas-Gymgala
staan voor de deur. Atlas heeft bijna 60 werkingsjaren op de teller en spaarde kosten noch
moeite om daar een groot turnfeest van te maken. Vast staat dat de aanwezigen zullen genieten
van een fantastische turnshow, overvloedig gelardeerd met puike gymnastiek… Met z’n allen
daarheen is de boodschap die ik zeker nog wil meegeven!

Einde
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NASCHRIFT
Beste Lezer, Vrienden,
Met de opmaak van deze Atlashistoriek
werd gestart in de loop van het jaar 2005 naar
aanleiding van de voorbereidingen van het
jubileumjaar 2006 (een halve eeuw turnkring
Atlas). Je kan het raden, de opmaak (tekst,
becommentariëring van het fotomateriaal,
identificatie van personen op de foto’s… )
van de 60-jarige Atlashistoriek vereiste een
jarenlange intense inspanning. Het feit dat
ik geen ‘geboren en getogen Tieltenaar’ ben
en turnkring Atlas pas leerde kennen ‘begin
the eighties’ maakte het werk uiteraard niet
eenvoudiger.
Heel vlug na mijn kennismaking met
‘Atlas’, waarin toen al mijn dochter Monika
en echtgenote Gerda Desmet actief waren,
raakte ik onder de indruk van het werk dat
binnen de club werd geleverd om turnkring
Atlas ‘boven water’ te houden, de vele leden
van hun wekelijkse portie gymnastiek te
voorzien en het turnpeil van al die individuen
op te krikken.
Arsène Baekelandt was destijds slechts één
van de vele personen die zijn schouders onder
de clubwerking stak, hij was wel de meest
belangrijke en uiteindelijk diegene die van
‘Atlas’ zijn levenswerk maakte… Wát een mens
die Arsène Baekelandt! Wát een toewijding!
Wát een inzet en doorzettingsvermogen van
die man! Deze historiek draagt er alvast toe
bij dat zijn persoon nooit wordt vergeten, niet
onbelangrijk toch… Arsène’s enthousiasme
en oeverloze werkkracht werkte dermate
aanstekelijk dat ik me nogal vlug engageerde
als losse medewerker en nadien ook als
bestuurslid en secretaris (tot eind 2012)
mijn steentje bijdroeg tot de groei van deze,
vandaag nog steeds, prachtige vereniging.
Turnkring Atlas heeft nog vele jaren,
hopelijk nog ettelijke decennia, voor de boeg.
Normaliter is Atlas een prachtige toekomst
beschoren, een periode waarin deze gymclub
uiteraard ook nog zal evolueren. Ik druk
gewoon de hoop uit dat de instelling van
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stichter Arsène Baekelandt ‘iedereen moet de
kans krijgen de gymnastieksport te beoefenen’
ook op (zeer) lange termijn overeind zal
blijven.
Iedere toekomst heeft een verleden, de
voorbije 60 jaar kwamen nu aan bod, wie de
moed had deze tekst te doorlezen is er nu voor
een deel getuige van, op het inhoudelijke van
de historiek kom ik hier niet meer op terug…
Alleen…, om deze historiek te helpen
opbouwen hebben heel wat mensen
hun geheugen aan het werk gezet, hun
boekenkast of fotoalbum geraadpleegd,
sommigen hebben zelfs hun hart geopend.
Ik denk aan onze vriend Noël Callens,
voormalig Atlasvoorzitter, die ‘met hart en
ziel’ zijn medewerking verleende aan deze
Atlasgeschiedenis, kranige Noël ontviel ons
evenwel enkele jaren geleden… Maar er was
niet alleen hij, ik dank bij deze uitdrukkelijk
ook de vele anderen bij wie ik terecht kon voor
uitleg omtrent de uitgebreide verzameling
foto’s én diegenen die mij fotomateriaal ter
beschikking stelden.
Naar aanleiding van de opmaak van de
Atlashistoriek kwam ik in de loop der jaren
veelvuldig in contact met oud-Atlasleden. Het
enthousiasme dat ze uitstraalden om bij te
kunnen dragen aan dit verhaal, sterkt me in
mijn mening dat ‘eens Atlasser, altijd Atlasser’
wel degelijk een grond van waarheid heeft.
Zelfs na een respectabel aantal jaren is de
turnvlam bij velen van hen blijven branden,
wees daarvan maar overtuigd!
Een algemene ‘proficiat’ aan al diegenen die
in de loop van die 6 decennia hun energie aan
turnkring Atlas hebben besteed. Zonder de
inzet van die vele trainers, bestuursleden en
medewerkers kon/kan een club als turnkring
Atlas immers nooit blijven bestaan.
En nog wat deze Atlashistoriek betreft,
een speciale dank aan Oele Demeulemeester,
huidig algemeen coördinator van turnkring
Atlas, voor het inlassen van de meerdere
honderden foto’s, toch een tijdrovende klus

voor deze reeds zeer drukbezette Atlasser.
Alles is geschreven,
graag gedaan en met vriendelijke groet,

Marc Degroot.
31 januari 2016.
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