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Turnkring Aalst een echte
mastodont met 645 leden

Borms.
Op de persconferentie die van

Jan Borms met zijn medewerkers
in De Werf hield werd uiteengezet
hoe het allemaal is geËvolueerd
sids de club in 1946 tot stand
kwarr en wazr zE mr op competi-
tÈf vl* saar.

- Dc trrDtÍirghccft indcrdaad
een gÍote bocht genomen en is van
competitie naar- roctcatie gecvo-
lueerd. Dit was geen bewuste
keuze van hct bestuur, maar is oen
onnrrilckeling die onder druk van
de omsandighden heeft plaats
gehad. Grotendeels door lret weg-
vallen van enkele leerkachten die
zich specifiek op competitie toe-
legden. Nu zijn wc sinds geruime

Een kwaÍeeuw geleden was de
Turnking van de stad Aalst een
uitschieter in de
competitiegymnastiek. Met als
voomaarnste lcrachtcn Lieve Brijs,
nationaal kampioen en deelneem-
steÍ aan de Olypischc §pclca, Jo
Van dca Breru, Franqois Lbwno
en Lutgarde Van ltÍuffcl, Een
kwaÍtet dat in eén seizocn vier'
Belgische titels verzamelde en'
waarÍum ook nog de nu in Neder-
land wonende Cory Van der
Goeten met zijn taleflt €en grotc
sportieve uitstaling verleende. Het
was de periode waarin de dynami-
sche Marcel Everrert voorzit&r
was. Zijn opvolgers waren Rudi
Everaert, de beueurde Piet Van dc
Velde en de huidige topman Jan

tijd dank zij Geert Vu Herzele en
Els De Pauw intensief bezigmetde
opleiding van turnsters voor de
competitie. We worden wel fel
geremd door een geb,rek aan
accomrnodatie, wur.t je moct be-
denken dat'we met 645 actieve
lcdcn erg krap ziËcn m in dc c
klein geworden zqal van de stads-
sclnol aan hct Vrcdeplein icdereen
een degelijke opleiding te geven.
Hoc onze lerarcssen en lcraars het
nog altijd voor mekaar brengen, is
cen spomief wonder. Maar het is
een feit dat we drie competitiétum-
sers hpbben etr al m€etellen bij de
kampioenschapswedstrijden.

- Sara Verschaeve is bij de
toestelturnsteÍs van minder dan
tien jaar derde geworden in het

Oostvlaams kampioenschap en
veroverde de twccde plaats in het
interprovinciaal Vlaams kam-
pioenschap. De elfjarige Nathalie
De Neef eindigde op de negende
plaats in het provirciaal kampioen-
schap en werd geselecteerd voor de
interprovinciale titelwedsrijden.
Saartje Van llerreweghe is een
Ílinke hacht in wording. Die
meisjes trainen zeven uren per
week, wat in rrergelijking mel de
nationale oefennormen van vijftien
uur trcel arsinig is. l\ie zijn
natuurlijk nog niet zo ver dat we
weer nationale kampioencn bezit-
ten, maar er wordt aardig in die
richting gewerkt.
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