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VOORWOORD 

 

In september 1975 werd Gymsport boven de doopvont gehouden. We zijn 
ondertussen 40 jaar verder. Tijd om de geschiedenis van onze vereniging bij 
elkaar te schrijven. Daarvoor deden we een beroep op een aantal huidige en 
vroegere bestuursleden en voorzitters waarvan sommige ook de start 
hebben meegemaakt. Elk van hen heeft zijn verhaal neergeschreven. 
Hierdoor werden bepaalde periodes een beetje overlapt, wat enerzijds 
verhelderend was, maar soms ook leidde tot tegenspraak in de feiten. 
Uiteraard werd alles uitgeklaard. In dit boekje brengen we een compilatie 
van al deze teksten. 

Het is een verhaal geworden van veel enthousiasme en inzet. Een groot 
aantal mensen heeft door de jaren getracht om de vereniging vooruit te 
stuwen en te verbeteren, door meer mensen aan het sporten te krijgen en 
een extra sociaal kader te creëren voor zowel kinderen als volwassenen. Het 
is een aaneenschakeling van mooie momenten. Zo zijn er uiteraard de 
wekelijkse lessen maar ook tal van activiteiten die daar buiten vallen. Hierbij 
denken we aan de vele Gymsprokkels, de deelnames aan de dorpskwis, de 
vuurfeesten, de parochiefeesten, onze bals, onze uitstappen en zoveel 
meer.   

Het is onwaarschijnlijk dat een klein dorp als Oelegem zoveel leden heeft 
kunnen werven en dat dit onverminderd verder gaat. We zijn al aan de 
derde generatie toe! Een trend van de laatste jaren is dat we naast de leden 
uit Oelegem ook meer en meer leden uit naburige gemeenten mogen 
inschrijven.  

Dit boekje is dan ook een manier om alle leden, lesgevers en bestuursleden 
die in de loop van deze 40 jaar hun steentje hebben bijgedragen tot het 
succes van Gymsport van harte te danken.  

 

Editoriaal door Roger Seykens  
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DE PIONIERSJAREN 1975-1980 

In de jaren 70 werd lichamelijke opvoeding in het lager onderwijs nog vrij 
amateuristisch gegeven. In de twee scholen van Oelegem was de situatie 
zelfs precair. Het programma voorzag slechts één uur turnen en er was in 
geen van beide scholen een professioneel opgeleide leerkracht lichamelijke 
opvoeding. Het was de 'gewone' onderwijzer of onderwijzeres die de les 
turnen gaf aan zijn of haar klas, en die had daarvoor in het beste geval een 
summiere opleiding genoten. Deze mensen maakten er het beste van 
volgens hun eigen inzicht en lichamelijke conditie - oudere leerkrachten 
gaven trouwens de les turnen van hun klas graag door aan jongere collega’s. 
Kortom, het vak turnen had niet echt de plaats waarop het recht had.   

De mannen van het eerste uur 

De vonk voor het ontstaan van Gymsport sprong over in het voorjaar van 
1975, tijdens een vergadering voor nieuwe inwoners van Oelegem. In een 
zaal vol nieuwe dorpelingen, met vooraan de burgemeester en de 
schepenen, kregen de aanwezigen na een korte uitleg van de 
gemeentebestuursleden de gelegenheid hun vragen af te vuren. Aanwezig 
op deze vergadering waren onder meer Eric De Vos en Guy Van de Putte. 
Guy, leerkracht LO, interpelleerde het gemeentebestuur over de kwaliteit 
van de lessen lichamelijke opvoeding in beide Oelegemse scholen. Wat hij 
zei, klonk zeer terecht. Hij verwees naar de ontoereikende lessen turnen en 
naar de lege turnzaal - zonder turntoestellen, met wél een maagdelijk mooie 
parketvloer. De zaal, in het begin van de jaren ‘70 gebouwd in de toenmalige 
Gemeentelijke Jongensschool van Oelegem, nu GLS De Driehoek, stond 
reeds jaren leeg. Ze werd enkel gebruikt door de trommelaars van de 
toenmalige fanfare, om op de maat te leren stappen, en in de winter voor 
de schoolse turnlessen van bedenkelijke kwaliteit. 

Door de vragen en suggesties van Eric en Guy kwam er de 'spontane' 
aankondiging: het gemeentebestuur had zelf de bedoeling om een turnkring 
op te richten in Oelegem en deze gemeentelijke turnkring zou enkele 
maanden later kunnen starten. Dat was een eerste positief geluid. Alleen 
vroegen Eric en Guy zich af of dit wel de taak was van een gemeente.  

Guy en Eric, twee vrienden in het dagelijkse leven, stelden een streefdatum 
voorop voor de start van de turnkring, namelijk september 1975.  
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Ze legden zich voorlopig neer bij het gemeentelijk besluit om zelf een kring 
op te richten, maar maanden gingen voorbij zonder dat er iets in beweging 
kwam.  

Op een zeker ogenblik, volgens onze herinnering in juni 1975, was hun 
geduld op: Guy en Eric begonnen zelf met de voorbereidingen tot het 
opstarten van een turnkring, zonder de gemeente hierover in te lichten.  

 

Fluks van start 

De voorbereidingen liepen als een trein, ondanks het feit dat beide mannen  
nieuwkomers waren in Oelegem en nog niet zo bijzonder veel mensen 
kenden. Eerst werd er een structuur gecreëerd met  lesgevers en daarnaast 
een ondersteunende groep van mensen die de administratieve taken op zich 
namen. Als initiële doelgroep werd gekozen voor de leerlingen van de lagere 
scholen. Meer dan honderd inschrijvingen liepen binnen en meteen had de 
nieuwe turnkring drie groepen kinderen van zeven tot elf jaar. 

Het eerste bestuur bestond uit penningmeester Jos Peeters, secretaris 
Emmy Tibos, bestuurslid Lydie Verlinden, Guy Van de Putte voor de 
technische leiding en Eric De Vos als eerste voorzitter. De wederhelften van 
deze pioniers vormden samen met hen een super-actieve groep die 
Gymsport op de rails zette.  

Onze organisatie stond - als vereniging - op poten, nu konden we naar het 
gemeentebestuur gaan. Op de vergadering met het schepencollege, dit 
moet in augustus of september 1975 geweest zijn, kregen we de zegen van 
de gemeente. En Gymsport ging effectief van start begin september 1975! 

De gemeente investeerde in de uitrusting van de turnzaal, maar het duurde 
wel een tijdje voor de eerste toestellen in de zaal stonden - de 
administratieve molen draaide traag. Ondertussen moest Gymsport zich 
behelpen met toestellen uitgeleend door Bloso. Uiteindelijk kreeg Guy 
samen met de gemeente het voor elkaar en beschikten we over een goed 
uitgeruste turnzaal. Eén schepen van het toenmalig gemeentebestuur, Staf 
Van der Kerken, heeft onze vereniging daadwerkelijk gesteund in deze fase. 
Hij was zelf geen sportman, hij kende niet veel van turnen, maar hij heeft 
ons naar het schepencollege toe door dik en dun gesteund.  
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Alle lof voor deze man en ook voor de gemeente. Het merkwaardige is dat 
van het ogenblik dat Gymsport de zaal intens begon te gebruiken, ook 
andere sportverenigingen plots interesse toonden in de locatie.  

Het bal en de balsporten 

Gymsport begon een aantal nevenactiviteiten te organiseren om de clubkas 
te spijzen, zoals de verkoop van stickers en de organisatie van een bal. In 
november 1975 hield Gymsport zijn eerste bal met live orkest in het 
achterzaaltje van het inmiddels afgebroken café Rock and Roll in de 
Vlotstraat. Aan dat eerste bal is een mooi verhaal verbonden. Eric had 
enkele maanden daarvoor het zaaltje besteld bij de uitbater. Het was, 
volgens zijn zeggen, vrij op die datum. Enkele weken voor de afgesproken 
datum begaf Eric zich naar de Rock and Roll om praktische zaken af te 
spreken en toen bleek dat de uitbater op dezelfde datum de zaal aan de 
schuttersvereniging van Oelegem had toegezegd. Hij was onze afspraak uit 
het oog verloren. Natuurlijk zat de cafébaas ermee verveeld, maar dat loste 
weinig op. De schuttersvereniging bestond op dat moment reeds meer dan 
honderd jaar en uit respect voor deze lange geschiedenis, heeft Gymsport 
zijn bal één week opgeschoven. Uit dank voor dit gebaar was het bestuur 
van de schutters voltallig aanwezig op ons bal. Met een honderdtal 
deelnemers was het eerste Gymsportbal een succes. Mr. Anthoni, voorzitter 
schuttersvereniging, vertelde ons dat hun bal, een week daarvoor, een flop 
was geweest. Hij was met het pover aantal aanwezigen naar zijn huis 
afgezakt om ze daar te trakteren!    
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Gymsportnieuws: Eén jaar GYMSPORT - juni 1976 (eerste pagina) 

Tijdens die eerste jaren werden telkens bij het begin van het nieuwe 
werkjaar hier en daar in Oelegem enkele grote reclamepanelen neergepoot. 
Het waren in het begin borden uit unalite (1,5 x 1,5 m) met blauwe letters 
op een witte achtergrond. Ieder jaar werd de startdatum overschilderd.  

De vereniging kreeg vleugels. Het tweede werkingsjaar bestond Gymsport 
uit drie groepen kinderen (7-11 jaar), een groep jeugd (12-15 jaar), twee 
groepen damesturnen en een groep herenturnen. Samen ongeveer 150 
leden! Er waren vier lesgevers: de dames Elly Baets en Gilberte Berat-Pycke 
en de heren Louis Van Eester en Guy Van de Putte.  
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Tijdens dit eerste jaar werd ook ‘gespaard’ voor de aankoop van een lange 
mat (kostprijs 30.000 frank/750 €). Dankzij de verkoop van stickers, een 
kindertombola en sponsoring van Bloso en enkele bedrijven kon de aankoop 
doorgaan. Het volgende seizoen werden er plannen gesmeed om de 
kinderen in contact te brengen met enkele balsporten,  met de bedoeling 
deze verder uit te bouwen. Dit waren de eerste stappen in de omvorming 
van een louter turnvereniging naar een omnisportvereniging. De leden zelf 
stuwden de vereniging voort. De dames vroegen naar een tweede uur 
turnen. In de daaropvolgende jaren werden nieuwe turntoestellen 
aangekocht, kon men ook yogalessen volgen en zou de werking voor de 
senioren erbij komen.  

In 1980 gaf pionier Eric De Vos de voorzittersfakkel door aan Marie-Josée 
Krahé David.  
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VAN OPSTART NAAR VERDERE EXPANSIE 1980-1994 

Na de succesvolle startjaren kwam er een rustiger periode in de werking van 
Gymsport, maar in 1982 werd er na evaluatie een vruchtbare 
bestuurswijziging doorgevoerd. Een nieuw bestuur werd samengesteld 
onder leiding van Hugo Beckers als voorzitter en met bestuursleden Guy Van 
de Putte, Leo Van de Velde en Gilberte Baetens, later uitgebreid met Dé 
Melis, Marisse Devriendt en nog later Harry Huyskens, Martin de Pooter en 
Greet Govaerts.  

Tafeltennis en Gymsprokkels 

Hugo, de nieuwe voorzitter, was sinds zijn jeugdjaren gepassioneerd door 
tafeltennis. Na een rondvraag beschikte de kring al snel over vijf 
pingpongtafels en werden meerdere groepen in verschillende 
leeftijdscategorieën gevormd. Op een bepaald moment kwam de katholieke 
sportfederatie vragen of Gymsport competitie wilde spelen. Hugo vroeg 
Ludo Bruynseels of hij de verantwoordelijkheid over deze activiteit wilde 
nemen. Zo is dan de tafeltennissporttak ontstaan en onder de inspirerende 
leiding van Ludo is die uitgegroeid tot waar ORKA TT nu voor staat.  

 

Guy Van de Putte zorgde voor bijkomende lesgevers voor de verschillende 
gymsporttakken. Op zeker ogenblik bracht hij Liliane Vets aan, een ex-
keurturnster op nationaal niveau. Het duurde niet lang of er kon gestart 
worden met een  meisjeskeurgroep. De tijd was toen rijp om naar buiten te 
treden. Met deze groep deden we optredens op parochiefeesten, 
dorpsfeesten en soms zelfs op de Oelegem Jumping. 

 

Parochiefeesten 1985 
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In 1985 ontstond eveneens de gedachte om een turnfeest in te richten met 
als themanaam ‘Gymsprokkels’. Een fantastisch initiatief, want de 
parochiezaal zat tweemaal nokvol voor de namiddag- en avondvoorstelling. 
Bij dit laatste kregen wij de hulp van Jan Van Elst voor de muziek en Lia 
Zagers voor de presentatie. 

   

1985 – Eerste Gymsprokkels 
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Om het jaar werd een Gymsprokkel en een Vrij Podium georganiseerd. Met 
dit laatste gaven wij zowel kinderen als volwassenen de mogelijkheid hun 
ding te doen op de planken.  

Dit kon gaan van een playback, acrogym, een fietstrial tot zelfs sketches. 
Ook toen hadden wij aan toeschouwers geen gebrek; velen hadden zelfs 
geen zitplaats. 

 

Basketbal buiten 

Stilaan werd Gymsport één grote familie en dan moet er gefeest worden. Er 
werd gekozen voor een retrobal met als thema de jaren 60, dat doorging in 
de parochiezaal. De deejay was top, de opkomst was groot en zo was deze 
happening weer een schot in de roos. Jaar na jaar werd dit retrobal opnieuw 
ingericht tot vreugde van vele enthousiastelingen die graag hun beentjes 
strekten op deze specifieke muziek. Ook het bestuur nam enthousiast deel 
aan het feestgedruis en snel werden de koppen bijeengestoken over de 
vraag of wij zelf geen danslessen konden inrichten. En zo geschiedde: achter 
in het zaaltje van café Torenhof (nu afgebroken) hebben talrijke pubers 
maar ook senioren op elkaars tenen getrapt. 

 

 

Foto 1987 
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Foto 1987 (Guy Van de Putte en Harry Huyskens) 

Om deze goede samenwerking te bestendigen, organiseerden wij ook 
jaarlijks een etentje waar zowel bestuur, lesgevers als lesgeefsters 
uitgenodigd werden met hun partner. Dit vond meestal plaats in onze 
Oelegemse molen, een uitgesproken kader voor een barbecue of een paella 
in een grote pan. Soms werd dit voorafgegaan door een wandeling of 
gevolgd door een kwis met in de late uurtjes nog een dansje. Het waren 
vrolijke tijden! 

Guy werd gevraagd om in de gemeentelijke sportraad te zetelen en dat had 
soms zijn voordelen. In Oelegem leerden wij de nationale basketballegende 
Theo Van Oeckelen kennen en deze man wilde graag onze jeugd leren 
basketten. Dit gebeurde aanvankelijk in de turnzaal, maar een buitenveldje 
zou deze tak nog meer impuls geven. Wij kregen het gedaan van het 
gemeentebestuur dat er achter de jongensschool een echt buitenveld voor 
basketbal werd aangelegd. 
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Verzusteren in Herbstein 

Na al die Gymsprokkels, vrij podia en optredens van onze keurgroep op 
dorps- en parochiefeesten ging Gymsport nog een andere uitdaging aan. 
Ranst was verzusterd met Herbstein in Duitsland. Waarom zou Gymsport 
daar niet eens gaan optreden? Onze voorzitter ging naar Herbstein en deed 
een voorstel aan de Duitse burgemeester. Achteraf werd samen met Guy en 
Harry een programma uitgewerkt. En ja, Gymsport  vertrok in 1988 met 
twee grote bussen richting Herbstein. Om dit te kunnen bekostigen, 
verkochten de kinderen chocoladen zeevruchten. Dat liep als een trein want 
alle ouders, maar nog meer hun grootouders, waren er tuk op. Voor vele 
kinderen was dit de eerste keer dat zij in een vreemd bedje gingen slapen. 
Geen wonder dat zij in trossen rond de halzen van hun lesgeefsters en 
bestuursleden hingen.  

 

 

1988 - Optreden in Herbstein 
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In Herbstein werden we fantastisch onthaald. Het optreden verliep 
vlekkeloos en alle Herbsteiners waren verbaasd dat het kleine Oelegem zo'n 
mooi programma met zoveel kinderen kon voorleggen. Zij moesten er 
natuurlijk ook wat naast zetten en dit werd het optreden van hun fanfare en 
majoretten. Wij herinneren ons nog steeds dat de avond na onze uitvoering 
de Herbsteiners hun burgemeester onder vuur namen met de vraag waarom 
dit in hun stadje ook niet mogelijk was. 

 

Van jazzdans naar een eigen lokaal 

Op een zeker ogenblik kwamen we op het idee om een initiatie te doen van 
jazzdans.  Gezien er in de turnzaal geen enkel uurtje meer vrij was, lieten we 
dit doorgaan in de parochiezaal. Dit was weer een onverwacht succes, maar 
helaas konden we deze activiteit niet wekelijks blijven doen in deze zaal. 
Hugo zag de mogelijkheid om de tak tafeltennis in het schutterslokaal in de 
Kerkstraat onder te brengen en zo kon jazzdans in de turnzaal plaatsvinden. 
Snel hadden wij ook hier ook een groot aantal leden. 

De tafeltennissers voelden zich goed in dit schutterslokaal, maar na enkele 
jaren gingen Stanske en Maurice, de eigenaars van garage Vervoort, met 
pensioen en ze wilden graag intrekken in dit gebouw dat hun eigendom was. 
Nu zaten wij met een probleem: een vestiging vinden waar we zowel een 
balletje konden kloppen, maar ook een pintje konden drinken. Ook hadden 
wij een yogagroep die noodgedwongen in de refter van de meisjesschool 
moest doorgaan en waar de vloer niet altijd schoon was.  

In 1989 broedde Hugo Beckers, toenmalig voorzitter van Gymsport, op het 
idee om een eigen lokaal te bouwen en ging hierover gesprekken aan met 
leden van het gemeentebestuur. Vooral Monique van Oeckelen heeft Hugo 
goed geïntroduceerd bij de leden van haar toenmalige partij. De vzw ORKA 
(Oelegemse Recreatieve en Kompetitieve Activiteiten) werd geboren om het 
initiatief haalbaar te maken en had vertegenwoordigers van de 
tafeltennisclub, Gymsport en BGJG. Advocaat Jan Van Damme zorgde voor 
de statuten. Doel was het bouwen van een lokaal waarin op de eerste plaats 
de tafeltennisclub een vast onderkomen zou vinden en waarin ook 
Gymsport en de Gezinsbond hun activiteiten zouden kunnen organiseren. 
Het feit dat verschillende verenigingen gebruik konden maken van dit 
gebouw droeg ertoe bij om het initiatief haalbaar en financieel draagbaar te 
maken en ook beter verdedigbaar naar het gemeentebestuur toe. Extra 
accommodatie voor de Oelegemse sporters was meer dan broodnodig.  
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Een jaar later, na wat lobbywerk bij het gemeentebestuur bij toenmalig 
burgemeester Vincent Goossens en schepen Hugo Janssens, die beiden erg 
positief waren, hebben wij een goedkeuring gekregen: ORKA vzw kreeg een 
'recht van opstal' van de gemeente voor het stuk grond naast de turnzaal 
van de Gemeenteschool. De gemeente stelde zich tevens borg voor een 
lening die de vzw zou aangaan om het lokaal op te richten.  

 

Architect Peter Van Bragt zorgde gratis voor het plan en voor de  
stedenbouwkundige vergunning. Het budget was beperkt, dus wilde men 
zoveel mogelijk werken zelf uitvoeren. Voor de bouw namen een aantal 
kartrekkers (soms letterlijk) de leiding: uitpassen, riolering en fundering - 
Martin De Pooter, dakconstructie en financiën - Harry Huyskens, 
binnenafwerking - Jacques Baele en Lus Pauwels, elektriciteit - Jan Van Dijck 
en coördinatie - Harry Huyskens en Hugo Beckers. Er was geen enkele 
metser bij en toch kwam het gebouw tot stand. Het meeste werk gebeurde 
op zaterdag, maar Lus, Jacques en Hugo hebben ook tijdens de week 
letterlijk en figuurlijk nog een extra steentje bijgedragen.  

Op 23 maart 1991 gingen de werken met de hulp van veel andere 
vrijwilligers van de tafeltennisclub, Gymsport en BGJG van start. Begonnen 
in maart, waren tegen eind oktober 1991 de meeste werken achter de rug 
en kon het lokaal in gebruik worden genomen. Tafeltennisclub ORKA TT had 
toen een volwaardig clublokaal. Voor Gymsport was dit een mogelijkheid 
om uit te breiden. Ook onze yogalessen verhuisden, naar het ORKA-lokaal en 
daardoor kwamen er in de turnzaal uren vrij op vrijdagavond om andere 
activiteiten te organiseren. 

 Orka-lokaal vandaag 
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Op vraag van het gemeentebestuur konden later ook de zangers van onze 
parochie en de gepensioneerde kaarters, mits het betalen van een 
gemeentelijke vergoeding, van de kantine gebruik maken. Het Jozef 
Simonshuis waar zij toen gehuisvest waren, werd immers afgebroken. 
Achteraf zijn er ook nog de petanquespelers bijgekomen. Al snel hadden wij 
bijna een volledige bezetting. 

In 1992 werd ook gestart met enkele nieuwe sporttakken: er waren 
demonstratielessen  zelfverdediging voor dames (reeksen van tien lessen), 
kleuterdansen en ropeskipping. Ondertussen, ook onder de auspiciën van 
Gymport, was er toen om de veertien dagen in het ORKA-lokaal een 
praatcafé voor jongeren. 

 

Jiu jitsu en veel meer 

In  1991 kwam Martin De Pooter met de vraag of we met jiu jitsu konden 

starten. Mark Vleugels, die lid was van de Vlaamse Jiu Jitsu Federatie vzw, 

was beschikbaar op vrijdagavond van 18.00 tot 20.00. Voor de aankoop van 

de dure matten konden we bij de Jiu 

Jitsu Federatie gelukkig een renteloze 

lening afsluiten. Hugo Beckers, Harry 

Huyskens, Guy Van de Putte en Martin 

De Pooter stelden zich hiervoor 

persoonlijk borg. We gingen ervan uit 

dat er een twintigtal geïnteresseerden 

zouden zijn en startten met de eerste les 

op 8 november 1991. Om de jiu jitsu-

afdeling geleidelijk op te bouwen 

opteerden we om te starten met de 

jeugd tussen 6 en 14 jaar om zo jaar na 

jaar de leeftijd te verhogen met als doel 

een goed samenhangende groep te vormen. En wat bleek? Het werd een 

enorm succes, er waren meer dan vijftig kandidaten bij aanvang en we 

moesten al meteen op zoek naar een tweede lesgever om deze grote groep 

onder controle te houden. 
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Via de federatie werd een toen nog piepjonge Thomas Thys geëngageerd 
om Marc Vleugels te assisteren. Marina Schalley, Fabiola Hofmans en 
Viviane Vleminckx hielpen ons mee om praktisch alles in goede banen te 
leiden en voor het begin van elke les de matten mee klaar te leggen.  

Door het geweldige succes dienden we het aantal jiu jitsu groepen vanaf 
september 1992 uit te breiden tot drie. En was er behoefte om een tweede 
dag in de week te organiseren om de leden de mogelijkheid te geven sneller 
vorderingen te maken, voor het behalen van een hogere gordel. Op dinsdag, 
na het turnen heren, was er nog tijd beschikbaar, dus werd er van 20u30 tot 
21u30 een bijkomend uur jiu jitsu ingericht. We startten dat werkjaar met 
meer dan tachtig jiu jitsu leden. Vanaf het seizoen 2006-2007 zal Thomas 
Thys de leiding overnemen van Mark Vleugels. 

 

Een echte vriendenclub 

Bij Gymsport wordt er niet enkel gesport, maar af en toe moet er ook 
gedanst worden. In die tijd organiseerde Gymsport dan ook jaarlijks, 
gewoonlijk ergens in januari, een bal. Het ene jaar was het gewoon 'het 
Gymsportbal', dan weer 'de Gymdansant' of nog iets anders. Af en toe werd 
er ook nog een kinderfeest georganiseerd met animatie voor de kinderen, 
koffiekoeken met warme chocomelk en ander lekkers. De alom bekende en 
fantastische 'Gymsprokkels' werden in 1992 ook georganiseerd met 
optredens in de parochiezaal en Gymsport kon uiteraard ook niet ontbreken 
op het dorpsfeest in september 1993. Onze leden van keurturnen, jazzdans 
en jiu jitsu gaven op een podium aan de kerk het beste van zichzelf.   

En Guy, die ontfermde zich steeds meer als een vader over het wel en wee 
van onze lesgevers. Dit was helemaal geen gemakkelijke taak want... vind 
telkens maar een vervanger wanneer iemand afwezig is! Het gebeurde dan 
ook regelmatig dat hij zelf moest inspringen. Als je Hugo Beckers hoort 
vertellen over zijn periode als voorzitter van Gymsport spreekt hij altijd over 
zijn toenmalige bestuursleden als Marisse, Dé, Greet, Gilberte, Harry, Guy 
en Martin. Dit was veel meer een vriendenclub dan een bestuur en precies 
daarom zijn er zoveel succesvolle initiatieven bij Gymsport gerealiseerd. 
Hugo is hen hiervoor nog altijd zeer erkentelijk. 

 

 

  



17 

 

PERIODE VAN EVOLUTIE NAAR MATURITEIT 1994 – HEDEN 

 

In maart 1994 verlaat Hugo samen met Dé Melis en Marisse Devriendt het 
Gymsportbestuur en nieuwe bestuursleden maken hun intrede. Martine 
Bostoen, Bart Seynaeve, Leo Dierckx en Mark Van den Bossche brengen 
verjonging in de bestuursploeg. Ook Greet Govaerts, die een tijd in het 
buitenland had verbleven, komt het bestuur opnieuw versterken. Hugo 
geeft de fakkel door aan Harry Huyskens en onder zijn leiding worden veel 
nieuwe initiatieven ontwikkeld.  

Nieuwe bestuursleden, dus nieuwe ideeën, en om de leden te vermaken en 
de kas te spijzen, organiseren we een onvergetelijke karaoke waar ieder zijn 
zangtalent tentoon kan spreiden en waar een jury de zangprestaties van de 
deelnemers beoordeelt. Ook de nu alom bekende T-shirts met het logo van 
Gymsport zien het levenslicht en worden onder meer via 'Bij Greet' aan de 
man en vrouw gebracht. Muziek en dans zijn nu niet meer weg te denken in 
het jaarlijkse aanbod. 

 

Mee met de fitnessrage 

De tijd staat niet stil en hier en daar beginnen fitnesscentra zoals Jazz Point, 
het latere Synergie,  als paddenstoelen uit de grond te rijzen. Het 
Gymsportbestuur ziet met lede ogen haar ledenaantal dalen in het voordeel 
van deze nieuwe trend. We kunnen dus niet anders dan op deze kar 
springen en nadenken over nieuwe activiteiten.  

Naar goede gewoonte wordt 1995 ingezet met het 'Gymsport Bal Tropical' 
en ook onze fameuze Gymsprokkels staan weer op het programma. Om het 
figuur van de dames optimaal te houden, starten we met de lessenreeks 
BBB (benen-buik-billen) en om hun weerbaarheid te verhogen, richten we 
ook een lessenreeks 'Zelfverdediging voor dames' in. Daarnaast staat er 
opnieuw een karaoke op het programma. 
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1995 - Gymsprokkels 

Niet alleen in Oelegem, maar ook buiten de dorpsgrenzen breiden we ons 
sportaanbod uit: Guy start onder de vleugels van Gymsport met tennis in de 
sporthal in Broechem. In het provinciaal domein slaan Marcel Adinau en de 
Gymsportjoggers ook aan het lopen. Martin neemt de vertegenwoordiging 
van Gymsport bij de sportraad voor zijn rekening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gymsportjoggers in actie (september 1996) 
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1996 starten we uiteraard weer met een bal en organiseren we in mei, ter 
ere van ons twintigjarig bestaan, een groot feest 'Spektakelweide' in en 
rondom de turnzaal. In ORKA is er een tentoonstelling over Gymsport en 
geven we ontbijt dat instrumentaal  opgeluisterd wordt door enkele 
jeugdige Gymsportleden. Voor de 'echten' staat er ook nog een  “drie-
urenloop estafette” op het programma.  

 

 

 

   1996 - Viering 20 jaar Gymsport 
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Nieuw op het Gymsportprogramma zijn voor dat jaar step-aerobics, 
skivoorbereiding, kinderyoga en last but not least danslessen. Af en toe, om 
eens iets anders te doen, organiseren we voor onze jiu jitsuka's ook een 
demonstratiedag zodat ze kunnen tonen wat voor boeiende en gevaarlijke 
grepen en worpen ze allemaal kennen.  

 

Ondertussen zijn we in 1997 aangeland en is Gymsport qua ledenaantal 
veruit de grootste sportclub van Ranst. De gemeente belooft ons dat ze de 
turnzaal gaan renoveren zodat de Gymsporters zich niet meer kwetsen aan 
de spijkers die uit de parketvloer steken.  

En de jiu jitsu levert ons dat jaar een eerste zwarte gordel van eigen kweek 
op: Robin Vanlook. 

 

 

1997 – Deelnemers Gymsport 24-urenloop Oelegem 
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Lantaarns en kwis 

Om de donkere winteravonden te vullen, kunnen we niet anders dan nog 
iets bedenken: een lantaarntocht met tussenstop in de chalet van de ruiters. 
Dit werd een groot succes met maar liefst 300 deelnemers.  

 

Een bal doen we niet meer omdat we vermoeden dat het een beetje uit de 
mode is, maar als alternatief organiseren we in 1998 dan maar een 
dorpskwis. Onder leiding van Marcel Adinau en samen met Ivan Janssens en 
Jef Daems worden de vragen samengesteld en achteraf krijgen we hierover 
heel wat positieve respons. In ORKA is er ook nog regelmatig het praatcafé 
voor onze jongeren en Guy, die blijft op zoek naar nieuwe lesgevers en 
vervangers. 

Bij het gemeentebestuur zijn we aan het lobbyen om het basketveld achter 
de school te laten verlichten zodat onze baskettertjes ook bij valavond 
buiten kunnen oefenen. We breiden ook nog even uit naar Wommelgem 
waar we conditiegym voor dames aanbieden. En weerom is er in het 
voorjaar van 1999 het prachtige 'Landenfestival Gymsprokkels' met twee 
voorstellingen in de parochiezaal die telkens tot de nok gevuld is. 
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Ondertussen zijn de werken in de turnzaal gestart en al bij al valt het niet 
beschikbaar zijn van de turnzaal mee aangezien het grootste deel van de 
werken tijdens de zomervakantie uitgevoerd wordt. De verlichting op het 
basketveldje heeft Mark Van den Bossche met zijn ‘lange arm’ ook in orde 
gekregen. In ORKA gaan we op dinsdagavond ook ropeskippen en in de 
spiegelzaal van het Loo zijn we ook al aan het step-aerobiccen geslagen. 

Het wordt een vaste gewoonte, onze lantaarntocht is er ook weer in 2000 
en om dit alles in goede banen te kunnen blijven leiden, zoeken we 
onophoudelijk naar nieuwe, frisse bestuursleden die echter zeer moeilijk te 
vinden zijn.  

Voorzitter Harry Huyskens geeft te kennen dat hij er na dit werkjaar, in 2000 
dus, wil mee ophouden. Ook Guy denkt er ernstig aan om ermee te stoppen, 
maar er is niemand die dat gelooft. 

 

 

2000 - Bestuur Gymsport 
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En daar is de vzw! 

Begin 2000 hebben we geluk bij onze zoektocht: Marcel Adinau en 
Frederique Locoge treden toe tot de bestuursploeg. Met deze frisse leden 
starten we de voorbereidingen voor een jubileumeditie van onze 
Gymsprokkels in de spiksplinternieuwe evenementenhal Den Boomgaard in 
Broechem. Ondertussen heeft Harry zich teruggetrokken en heeft Martin De 
Pooter in september 2000 van hem het roer overgenomen.  

De plannen voor de eerste Gymsportwebsite worden gesmeed door Leo 
Dierckx en Juan Laviana. Ze slagen erin tegen de start van het nieuwe 
werkjaar in september Gymsport ook een plaatsje op het ‘World Wide Web’ 
te geven. Ook het Gymsportboekje wordt door Leo Dierckx grondig onder 
handen genomen en wordt een serieus Gymsportboek.  

Naar gewoonte gaan we in het najaar ook weer op wandel met onze 
lantaarns met deze keer zelfs live-muziek in de ruiterschalet en in het ORKA-
lokaal. In 2001 vindt onze jubileumviering 'Gymsport - 25 jaar in beweging' 
plaats. Met de volle inzet van alle leden slagen we er in om voor een publiek 
van meer dan 800 man weer een schitterend en onvergetelijk optreden neer 
te zetten. Ann en Guy Van de Putte worden in de bloemetjes gezet, want 
zonder Guy was Gymsport immers ondenkbaar geweest en zijn Ann verdient 
ook een dankwoord; zij heeft hem heel die tijd moeten delen met Gymsport. 

Met een nieuw bestuur komen er ook nieuwe sporttakken en moeten 
andere het veld ruimen: jazzdans wordt afgevoerd en vervangen door 
freestyle en hiphop. In september 2001 krijgen we een jong bestuurslid bij: 
Ina Van de Velde. Ze is lesgeefster step-aerobics en zal Guy bijstaan in zijn 
taak van het zoeken en begeleiden van lesgevers. Het ledenbestand dat tot 
dan door Jef Meeuws en Leo Dierckx wordt opgevolgd gaat over naar Inge 
Van de Putte die hiervoor een computerprogramma ter beschikking krijgt 
waarmee ze gemakkelijk allerlei rapporten kan maken. Wat later zal Inge 
ook bestuurslid worden, naast ons ledenbestand zal ze ook de opvolging van 
de kleutertakken voor haar rekening nemen. 

Tijdens de Wombeldag in het Vrieselhof mag men uiteraard ook rekenen op 
de steun van Gymsport met een optreden en op 18 november vieren we het 
tienjarig bestaan van onze jiu jitsu-tak met een groots opgezette 'Dag der 
gevechtsporten' in de sporthal te Broechem. De ledenadminstratie loopt als 
een trein, we hebben ongeveer 800 sporttakleden en ongeveer 550 
individuele leden! 
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We spreken er al jaren over, maar nu gaat het er eindelijk van komen: 
Gymsport krijgt een VZW-structuur. Thomas Thys zorgt voor de statuten en 
in juli 2002 is de Gymsport vzw een feit. 

Club met een missie 

Na het einde van seizoen 2005-2006 neemt Mark Van den Bossche het 
voorzitterschap over van Martin. Ook onder hem groeit de groep steeds 
verder uit, het aanbod van Gymsport speelt in op moderne trends. Dans en 
beweging blijven een belangrijk onderdeel. Yump, trampolinespringen en 
circustechnieken blijken het goed te doen in Oelegem. Zelfs de lokale pers 
komt af en toe een kijkje nemen. 

De Gymsprokkels 2006 met als thema 'Reis rond de wereld' en versie 2009 
met als thema 'De Olympische Spelen' zijn een succes. De evenementenhal 
blijkt weer te klein. 

 

Gymsprokkels 2006                        
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De lesgevers en de bestuursleden zijn ondertussen één en ander gewend 
natuurlijk... Gymsport blijft ook actief deelnemen aan vuurfeesten, 
kerstboomverbrandingen en parochiefeesten. Van elke gelegenheid wordt 
gebruik gemaakt om reclame te maken en zich te laten zien en horen. Dans 
en beweging blijven onze belangrijkste activiteit en de beste reclame zijn 
uiteraard onze leden en lesgevers. 

In september 2010 neemt Roger Seykens het voorzitterschap over van Mark 
over. Dit impliceert enkele veranderingen: zo wordt er een Missie-verklaring 
voor de vereniging opgesteld met daar aan gekoppeld drie beleidsintenties: 
transparantie van het beleid, duidelijke communicatie naar alle betrokken 
partijen (leden, bestuur, gemeente, etc.) en het garanderen van kwalitatieve 
lesgevers voor alle sporttakken. 

Dit is de omschrijving van onze missie: "Gymsport is een recreatieve 
vereniging voor mensen van alle leeftijden, die een brede waaier van 
sportieve activiteiten aanbiedt door maximaal gebruik te maken van de 
competenties van onze lesgevers en de inbreng van alle belanghebbenden. 
Hierbij staan groepsgevoel, ontspanning en ontplooiing centraal en dit 
alles op een betaalbare en niet-discriminerende manier".  

In het kader van de communicatie wordt vanaf dan alle communicatie met 
de leden gevoerd via email, wat veel meer flexibiliteit biedt en toelaat om 
kort op de bal te spelen. De website wordt ook volledig vernieuwd en up-to-
date gehouden en wat nog het meest ingrijpend is: de inschrijvingen en 
betalingen van het lidgeld verlopen nu via de website. 

Een verjonging van de bestuursploeg wordt verder doorgevoerd, zo verlaten 
Leo Dierckx, Guy en Inge Van de Putte, Martine Bostoen, Mark Van den 
Bossche en Gilberte Cravillon in de periode tussen 2011 en 2013 het bestuur 
en worden vervangen ze door Hellen Weyers, Karin Baetens, Tim Peeters en 
Pascale Dierckx. 

Het seizoen 2010-2011 wordt een erg druk jaar met deelname aan 
'Ranstastisch', een initiatief van de Sportraad van Ranst waar de 
sportverenigingen  zich kunnen voorstellen aan een groot publiek. 
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Gymsport was ook aanwezig op de Vuurfeesten in het Vrieselhof. Om in het 
thema ‘cowboys en indianen’ te blijven, hadden we daar een standje waar 
we spicy chicken wings en whisky verkochten. Dit was een behoorlijk succes, 
zodat we voortijdig zonder kip en whisky zaten.  

 

                                       

 

 

 
November 2010 – Vuurfeesten (Vrieselhof) 
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Het toppunt van het activiteitenseizoen waren echter de Gymsprokkels die 
op 20 februari 2011 met als thema ‘GymMagisch’ doorgingen in zaal Den 
Boomgaard in Broechem. 

   

 

Februari 2011 – Gymsprokkels – GymMagisch 

  



28 

 

Naar jaarlijkse gewoonte is er op 16 april 2011 de traditionele, 
gemeenschappelijke activiteit met de lesgevers en het bestuur. Dit jaar is 
dat een sportieve uitstap naar de sportvelden van Sporta in Tongerloo, waar 
er een hele dag gesport is. 

  

16 april 2011 – Sportdag lesgevers - bestuur 

Nog meer kippenboutjes 

Het seizoen 2011-2012 was rustig. Kleuterdans in Ranst en circustechnieken 
verdwijnen uit het programma, maar kleuterdans Oelegem wordt met 
succes weer opgestart. Voor de keurturners wordt een airtrack gehuurd, 
wat dan weer ruimte geeft om het programma uit te breiden. 

Seizoen 2012-2013 is dan weer superactief. De lessen turnen in Ranst 
worden gestopt, maar we starten met kinder- en kleuteryoga in Oelegem.  
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Op 27 oktober 2012 hebben we een promotietentje op de Vuurfeesten. Het 
thema voor dat jaar is ‘Draken’. Het succes van vorige deelname indachtig 
herhalen we het concept van de barbecue: kippenboutjes, whisky en 
lycheewijn. De weersomstandigheden en de opstelling van de vuren maken 
echter dat er minder volk bij de kraampjes was. Gevolg: veel overschot van 
eten en drank! 

De topper van het jaar is echter de Gymsprokkels op 28 april 2013 met als 
thema 'Gymsport @ the Movies' met een afgeladen zaal Den Boomgaard 
(ca. 850 aanwezigen) en een schitterende performance van de deelnemers. 
Het volledige evenement was aangekleed in functie van de film met een 
rode loper, grote filmaffiches, popcorn, ijslollies, etc. Technisch hebben we 
tevens een hoogstandje gerealiseerd dank zij Andy Willems die de 
elektronische sturing van licht en geluid voor zijn rekening nam. 

 

Seizoen 2013 – 2014  is weer een eerder rustig seizoen. Thomas Thys verlaat 
de jiu jitsu en laat het sensei-schap over aan Robin Vanlook. 
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Het aantal individuele leden klokt dit seizoen af op 520 wat in lijn ligt met de 
voorgaande seizoenen. Het aantal sporttakleden situeert zich rond 650. 

We gaan vanaf dit seizoen van start met een on-line boekhoudsysteem dat 
aangereikt wordt vanuit de Vlaamse Sportfederatie vzw. Ons nieuw 
bestuurslid Pascale Dierckx wordt onze penningmeester. Gedaan met de 
Excel spreadsheets, onze boekhoudgegevens worden nu dagelijks 
gebackupt, bewaard in de ‘cloud’ en door Pascale op een professionele 
manier beheerd. 

Tevens wordt in februari 2014 een start gemaakt met de voorbereiding van 
het jubileumjaar. Het bestuur betrekt hierbij enkele lesgevers en vrij snel 
hebben we vijf activiteiten geselecteerd die in de loop van het jubileumjaar 
zullen uitgevoerd worden. In de daarop volgende bestuursvergaderingen 
wordt per activiteit een verantwoordelijke aangeduid om de planning en de 
organisatie op zich te nemen. 

 
Streetdance mei 2015 

Seizoen 2014-2015 begint met heel wat problemen om de kalender samen 
te stellen. We moeten nieuwe lesgevers zoeken voor het basketbal, de 
kleuterdans en het kleuterturnen. Met heel wat moeite kunnen we in 
september van start gaan met het kleuterturnen, op 15 oktober 2014 met 
de kleuterdans en helaas kunnen we voor het basketbal geen lesgever 
vinden.  
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Deze perikelen zorgen wel voor wat minder leden maar voor de rest 
verloopt het seizoen vrij rimpelloos. 

Het goede nieuws is dat we een nieuw bestuurslid verwelkomen: Ellen 
Groom. Ellen zal bijdragen tot de verdere verjonging van het bestuur.  

Verder zetten we een project op Gymsport website 4.0. De vierde generatie 
van onze website met vernieuwde lay-out, meer interactie en 
communicatiemogelijkheden en via een Facebookpagina een aansluiting 
met de sociale media. In april 2015 wordt de omschakeling gemaakt naar de 
nieuwe site.  

 

In het voorjaar van 2015 ontwikkelt Gymsport, met de hulp van enkele 
ouders, lesgevers en bestuursleden, voor de eerste maal een Beleidsplan 
voor de periode 2015 – 2018. 

Op zondag 29 maart 2015 wordt een nieuwe provinciale loopomloop 
ingelopen. De omloop is tot stand gekomen door de samenwerking van 
Bloso, de sportdienst van Provincie Antwerpen, de respectievelijke 
sportdiensten van de gemeenten Ranst, Schilde en Zoersel … en Gymsport. 
De omloop is immers uitgetekend door Marcel Adinau, secretaris Gymsport 
vzw, sinds vele jaren de bezieler van onze sporttak joggen/lopen. Gymsport 
vzw is tevens ‘peter’ van het initiatief. De bewegwijzerde omloop  door het 
groen komt grotendeels overeen met de route die onze joggers afleggen 
tijdens de wekelijkse zondagsloop.  
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Inhuldiging provinciale loopomloop – 29 maart 2015 

De meeste aandacht gaat echter naar het voorbereiden van de vijf 
jubileumactiviteiten in het kader van 40 Jaar Gymsport. Dit zijn: de opening 
van het Jubileumjaar met “Het Grote Gymgebeuren” op 17 oktober 2015, de 
Gym40run op 22 november 2015, de Valentijnswandeling op 13 februari 
2016, de Sportdag en het Gymsport Bal op 16 april 2016 en de afsluiter van 
het feestjaar op 21 mei 2016. 

 

En tenslotte... 

Op het risico na dat bepaalde mensen en/of feiten niet vermeld zijn, hebben 
we in dit boekje getracht het verhaal van 40 jaar Gymsport bij elkaar te 
brengen. Dit is een rijke sportgeschiedenis van een bescheiden dorp, 
geschreven door het enthousiasme en de inzet van velen. Dat dit verhaal 
nog niet ten einde is, bewijzen we dagelijks. Gymsport leeft en is dynamisch. 
Jonge mensen, zowel in het bestuur als bij de technische leiding, staan klaar 
en zijn bereid het werk van de pioniers na meer dan 40 jaar verder te zetten. 
Zij zullen ongetwijfeld blijven zorgen voor verfrissing en nieuwe impulsen! 

Hebben hier aan meegewerkt: Marcel Adinau, Hugo Beckers, Martin De 
Pooter, Eric De Vos, Roger Seykens, Mark Van de Bossche, Guy Van de Putte. 

Compilatie: Roger Seykens 
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Voorzitters Gymsport: 

1975 - 1980: Eric De Vos  

1980 - 1982:  Marie-Josée Krahé-David  

1982 - 1994:  Hugo Beckers  

1994 - 2000:  Harry Huyskens  

2000 - 2006:  Martin De Pooter  

2006 - 2010:  Mark Van den Bossche  

2010 - 2016:  Roger Seykens 

  

 

Van l. naar r.: Martin De Pooter, Hugo Beckers, Mark Van den Bossche, 
Roger Seykens, Harry Huyskens en Eric De Vos (Mevr. Marie-Josée Krahé 
ontbreekt op de foto). 
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Gewezen en huidige bestuursleden: 

Marcel Adinau, Karin Baetens, Hugo Beckers, Tibby Bloemen, Martine 
Bostoen, Gilberte Cravillon, Marisse Devriendt, Martin de Pooter, Eric De 
Vos, Leo Dierckx, Pascale Dierckx, Greet Govaerts, Ellen Groom, Harry 
Huyskens, Marie-Josée Krahé-David, Fréderique Lecoge, Dé Melis, Jos 
Peeters, Tim Peeters, Roger Seykens, Bart Seynave, Emmy Tibos, Mark Van 
den Bossche, Guy Van de Putte, Inge Van de Putte, Ina Van de Velde, Leo 
Van de Velde, Robin Vanlook, Lydie Verlinden, Hellen Weyers. 

Gewezen en huidige lesgevers en lesgeefsters: 

Marcel Adinau, Elly Baets, Els Beerten, Gilberte Berat-Pycke, Tibby Bloemen, 
Wally Bocklandt, Andrée Brasseur, Maya Briels, Ludo Bruynseels, Sofie 
Buyens, Christiane Caes, Tom Ceuppens, Ellen Claes, Gwen Cosemans, 
Hélène Deckers, Leen Declerck, Tamiko Dekker, Nicole Dekker, Wouter 
Delvou, Klaartje Denckens, Elfi Devriendt, Ann De Wilde, Daisy Dierckx, Stan 
Dierckx, Elke Dumont, Sarah Dumont, Jan Eyskens, Stefaan Fimmers, Elke 
Franckaert, Greet Govaerts, Maxine Greeve, Hans Hanssen, Edith Heylen, 
Annette Heyrman, David Janssens, Johanna Kint, Juan Laviana, Rie Lenaerts, 
Marijn Leten, Griet Meeusen, Natasja Moulaert, Annette Nauwelaers, Lieve 
Nauwelaers, Hubert Noens, Fanny Op de Beeck, Lien Oudermans, Stijn 
Peeters, Tim Peeters, Sanne Provo, Caroline Reusens, Erik Smet, Roeland 
Smeyers, Suzanne Somers, Karin Steiger, Stijn Struyf, Thomas Thys, Vicky 
Van Camp, Cindy Van den Hout, Kim Van de Peer, Guy Van de Putte, Inge 
Van de Putte, Ellen Van de Vel, Hans Van de Velde, Ina Van de Velde, Sofie 
Van der Vloet, Herman Van Deun,  Kathleen Van Deun, Louis Van Eester, 
Maxime Van Gestel, Hanne Van Giel, Julie Van Heusden, Bart Van Loo, Sally 
Van Looveren, Theo Van Oeckelen, Yani Van Raemdonck, Jan Van Santvliet, 
Fiona Vanbleu, Robin Vanlook, Hilde Verellen, Sofie Verellen, Pascale 
Verhaegen, Stijn Verhaegen, Liliane Vets, Wesley Vingerhoets, Mark 
Vleugels, Hellen Weyers. 

 

Onze oprechte excuses indien we toch iemand van de bestuursleden of 
lesgevers zouden vergeten zijn. 
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