
ONS SPORTBTAD

Te Aalst turnen regelmatig

de huismoeder§
Het geuolTe aoLlí ziet in turners Dan gesclloald,e turlTleraars. nil

ntelLsetu die oolt. uel aan een be- turnen moet inl,mers rekening ge-
paald,e sport d,oen, n\aar die eigen- houden worden met d,e licl:,anle-
liilc een ueinig (ran de rd,nd uelt tíike eigenschappen ,uen eik íwti-de sportiel.e getneenscllq,p leDen. Ditlu, Een oelening d,íe uoor een

Weili.lLt is cle toestand, uite?.liilc nor?ns.q.l groeiend. iind, uítstekend,
toel zo, ud.t cle bel(Lll,gstelling Dan gescllíkt is, kan bíi een kind, dq,t
llet publiek toor clie hoogstad,nde inè}.ke licllameliike ontwikketinO
bezigll,eid, beireit. De n1.e1ts begint eníge aclttérstanct neeÍt op eiitx
schter ldngèan1,erllancl, uit te kiikeï\, teeítiiasTroep, ecllter een neÍaste
macLr tneet oerÍijnde Dornlen xcn inDlóed lTebbelx en een uolslagen
ontspanningsleDen, en de tiitl, is on»erwacht resuttadt opleDereru.
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l.rekt. zonder dÍbreuk te ulillen !y!,]::,lol! zeer popuLdlr .en d'e.uer' )

d,oe1l, d«,n d,e uddrd,e ,o; *;rL;r; r.iclltingen .Dan de Ded'ettelt uit de
sportbed,riiDisheden - etie-seiri- Iyl"!?'"!l"s .sprekÈn er eDen sterk
t(tk Ís trouuens i,n ,u"iín"-"í,"n tot d,e Derbeeld,ing als bii ons bii-
nobet - Doeten wii o"t-1óri-ià- ?o:?lyeeld de. prestaties--D.a'n Doet'
neísd, de ticttantetii?ce oííóiàaíiE yiJl:ii."!,yir4renners. wie op ïLet

tichtje§ lloser te àtoo",''íà'-'àz t-et:yis-1,e39hernl de sereseld, uitse-
culturele betekenis uan ae- iecii- zonden ktnstturnprogro,nl,rna's
atiel)e bezigherlen betreÍil Dolgt, lnoet onaíllekeurig oniler de.

De ntensen t)an de tnedtsche betioríng komen Dan d,e sieriiilie
fietenscllap zíin llet er trouwins euo:lt(xes Dd'n tTlrneÍs en turnsters'
roerend, oxer eens. aat tuíien'- ei; -9!9!*":t.gdat 
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de lysisctte gestetclt:,ei.d óoi ai oi- !a!s:!tou:D-en Dan die sahootllLei{L

oelenaat. op t)ooruaarde rutíiiLrt-iit; !?!.!?l!':o"í!"h itteenDloeíende be-

ait ", oewiri tairii ontier teiaiis yesu!s.?!' moet nte.n- ?icll- a.Ile.en- d"e
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I De turnkrino te Aalsl i.eit cen
l.zeer grote bloel en boogt op een.
l.g.o@t prestige, udt b;iii:!: trit ltet. 

l

\ "eil, dd.L de inrichtitls L'«n heL
| \'qmpioenschap udn Bplgtë otJ :on-
,la0 24 maart (mnstaatlde a«n Aaisl
werd opgedragen. Er z,ijn lli,tste-
ketud,e eleïnenten.bíi de Dleet. Níe-
mand;frLlfid,e? d.an Lieoe Briís, de
tweeDoudige kd,rnpi,oene Da,n A-ebië.
i.s b$; &al.sí aallgeslótstt;,,, :.

., De zeer actieue ooorzi,tter; d,e h.'
(Marcet EDerdert, o\erstelpt ons rrtet
leen uloeil Ddn geget)ens o»er zíin
Iturnkring. Afi eh woord. uit etke
l zinsneil,e Dan hem, sprceht de
ëufuer Wottie»e aereting die ,1,ii

'.ziin gelieÍÈoösd,e sport toed,rddgt.
Met reehtfiLatige Íierl&id oertelt

hii ons. dat ë,íjn uereniging tSB
actie»e led.en telt. Ze is aange-,
sloten bij de Konínktijke Betsisehel
Turnbonil. Elke d,t)ond, mn hatÍ-l
ëes tot lld,lÍtien. rtordt er in del
stedeli,ike meisiessehool, op het l

Vred,epl ein, ulijtig geoeÍen d,

begeleid,ende muzieli erbii in,Jen-
ken on?, d.e uergetiikirtg te d.oen op-
gdan. Men èi,et de turner to,nuit
een statische stand, d,íe een beeld,
Dan intense kracllt oproept, ouer-
qdan in een dund.nthclle.opeenDol-
gin:g tan beae:gingen, d,ie beneqeng'llch,ameliike soepelheíd, ook geeste-

' liike eoncetutrd,tie Dergen.
: Nz is xoor il,e gewone sporttiel-

'Ítebber, die ln d,e sportaatiuiteit
§ensd,tíe ?oekt, d.e turnsport ntis-
Bch,ien nlinder adntrekketijk. Sen-
satie ko,nt et ilnmers niet bii te
pcts, aangeëien llet essentiëie d,oet
uan'lichdneliilee opuoed,i.ng is : een
gezonile ge6t in een gezond,
li,ch.aant. Ze is een sport itie een
eeer aerliind sp?,ktakel biedt. Tut-
nen is tle llla,stisehe ,Lli.tbeetd,ing
Dan liclLalneliike schoonheid.

Een o»erzicht Ddn de zeUen Dol-
ledige alil,elingen, geuorrnd. door
turnlieÍhebbers die dagetiiks na dè
Etudie oÍ na gedane arbeid. hun
Iichametiike onttDikketing kómen.
perÍeetioneren. geeÍt ons een duide-
líik íd,ee aan de ltrlldige b.toet Dan
de Ad,lsterse turnkring.

Bii ile iongens "iln er d,rie al-
itelingen i il,e g:roep ëan I tot lz
íaar oerenlgt de «kleine lohgens».in de groep tdn IZ tot lS iaar ziin
de « aspiranten» ond,erge.bra.cht en
de Eroep xan. tneer d&n 15 laar
Dotmt ite elíte td,rl de « gÍote
tTtrners »,

Het Drouwetiik eternent is ln ite
tu,rnkring sterher »ertegenwoordigd
dan ile iong.ens. Dit oDerwicht is
uelliellt te Derlíla,ren doot llet leit,
dat.ile ooorkeur 1)dn de iongens
eerd,er Íle lNant aan dp .stoere sport
als Doetbal en bo8ketbdll uitgda,t.
Hoe d,an oolí, d,e nteisies tellen
eDeneew ilrie aÍdelingen, Dolgens
nd,genoeg dezelid,e ind,elíng, mad,r
d,e afd,eling Door kielne meisies
tdn 8 tot 72 ld,o,r is. wegens llet
Derscllíl ín Íysisclte ontfiikkellng
Dan de ieilgd,ige led,en, gesplitst
in tuee aÍd,elingen, In beid,e at-
dellngen -zi,in ile oeÍenlngen aan
d,le respeetieae otutuikkeling dan-
gepast en te»ens oeneeskundio ver-
dntuoord,.

Boaenilien telt de turnDerenlging
uit d,e Dend,lerstreek een aÍd,eling
«huisnTopders», uat in de twn-
wefetd, ongetwiiletil een anieum ls.
Dte 28 hubmaeders hebben sanlen
54 kinderen en toch Dinilen z,e nog
tíiil, en lust onz, ite turnsport d,ctle!
te beoelenetu.

De turnkrino Dan Adlst beschikt'öuer té beo,eÍenen.
De turnhring Ddn Adlst beseh,íkt

over zeer d,egeliike letaars ín d,e
heren Jd,n BorÍns en M, Van Mol.
beíden li,eintiddt in de llchante-
li.ike opxoedín|.
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