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Op heí eerste tumbtinCtoiiiiroi
dat door de turnkring vaÀ'de
síad Aalst weld georganiseerd,
heeft men de voldoening ge-
smaakt daí de Beker lV1aurice
Ghijssens eeir r:ieuwigheid is in
België die toekomsb heeft. fudien
rnen erin slaagt het opzet nog
meer naionaal uit te borr-
wen, kan di.t tornooi uitgroeien
tot een grote gebeurtenis.

De verrassing van de dag was
de neder'laag van Frangois Lie-
voot' e€n dergelijke we.dstrijd. On-
elanks zijn indrukwekkendc
sehroefsàlto $eï.d hij va,n de eer-
sbe plaats verdrongen door Jo
van den Brerdt.

Jan Borms vertelde dat hij metaele Eaeting over de joni-
ste. Belgisshe titelwedstrijendJo

Ile turnkring van de stad Aalst
organiseert in de zaal Bink op
zatardag, 28 fcbruari het jaar-
Iijks turnfeesL Eet worilt een
cchto parade van de Aalsterse
kerrrturnerr, ilie met tien groe-
pen aan de demonstratie deelne-
men.

Er zijn immers 3 groepen klei-
nG mcisjes, p groepen kleine Jon-
gens, 1, groep Jongens-aspiraartcn,
2 groepen mcisje'aspiranten, 1
groep dame en L groep grote
turners.

Een van de voornaamste at-
tracties van ilit jaarlijks feest is
het optreden van de damesafde-
Iing, die onilcr Ieidlng van 'Lut-
garile Yan Nuffel telkens een
bijzonder . gewaardeerile reeks
oefeningen yan morlerne da-
rnesgymnastiek opvoert

Ook voor de jongensgroepheeft
men een programma uitgewerkt
dat ongetwiifeld in de smaak zal
vallen van de turnliefhebbers,die
te Aalst ierler jaar zeer talrtjk
de demonstratic biJwonen I+itler
van ile Storè turncrs i$=ïÍt
ffi
"ffi

a.andaeht heeft kunren^bestcden
aan de voorbereiiling van de
nummers dle zaterilag door ziJn
grocp zullen vertoonal worden. Er
rrordt dan ook verwiàht itat ile
grorailoefenringen, Ac i,,fan&asne-
nummers op ile bryi.E+',de oefe-
mingen op het paad crr de tum-
blings van die elitegroep een v&n
de hoogtepunten yan de avond
zullen worilen.

Voor voorzitter Marcel Eve-
raerr; en algemeen technisch lei-
der Piet Van de Veldc, die reeds
wcken aan de voorbereitling
dokteren en die er ieder Jaar een
préstigezaak van maken,. is dat
JaeÍIijks turnfeest telkens een
bekroning van inspanningen die
in de eerste plaats op rle licha-
meliJke en morele opvoeding van
ale Jeugil gericht zljn. Het is een
gcieg€nhcid om iccleieen te to-
nen wat door ile turnkring te
Aslst yoor dc Jon3tren gepres-
tcerd wordt. - Vx.

nnLtoieíffiffitrem roe-
hwam,

<In werkelijkireiel is hij drie-
mààl l3elgiscll kampioen : in de
gronrloeferringen, op het paard
met bogen en universitair.»

Eeir klelne rechtzetting die voor
Van den Bremt heel wat bete-
keul. - V].

L.il. h.o(,h
terxis ..ffir van de onlangs overleden eenenrtwint,igjanige leraar
van $ffinkring e.n tevens jurytid van de K.B.T.
. .DièF{fltsdsbríjd zat gehoude,n worden te Aals,t op zaterd,ag 2?juni, te 15 u. in de turnzaal van het sohoo.lgebouw aan-het
vredeplei,n. Heí tornoori staat open voo,r aang.esloten en niet-
aa,ngesloten manneilijks turners, die zich tot 1 juni kunne,n opg,e-
ven.bii de h. ,l_An_EplrlqL res. Ter BeBqn, A5, fspia,nradeplein g,
te Àalsl. He,t proglamma bestaat u{t -èen aantal opgelegde en
vrije hewegringen. Op de dag v,an het bornooi z'llllen de deelne-
mers inged,ee d wond,en in ee,n gl:oep van minder dan 16 jaar
Rn een groep van 16 jaa,r af. - V.L,


