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Welkomstwoord 

Beste EWB-lid, 

Van harte welkom bij Turnkring EWB vzw. 

Door aan te sluiten bij onze turnkring heb je meteen gekozen voor een jarenlange ervaring. Onze club 

bestaat immers sinds 1913 en staat garant voor een professionele en kwaliteitsvolle aanpak waar de 

gymnast centraal staat. 

Ons streefdoel is om een breed publiek een gezonde, ontspannende sportbeleving te laten ervaren. 

EWB richt zich vooral op de recreatieve beoefening van de turnsport. Hierbij gaat specifieke aandacht 

naar de individuele mogelijkheden van de leden zodat elkeen zich optimaal kan ontplooien. 

Voor elke leeftijdsgroep is een aangepaste begeleiding voorzien, gaande van spelend bewegen voor 

de kleinsten (Multimove - Kleuters), naar prestatiegerichte training voor de jongeren en fitheidstraining 

voor de senioren. Hiertoe stelt EWB een aangepaste sportzaal, specifieke toestellen en 

gediplomeerde trainers ter beschikking van zijn leden. 

Voor de leden die wensen te evolueren naar een meer competitieve beoefening van de turnsport stelt 

EWB zijn deskundigheid en ervaring beschikbaar in de begeleiding naar een (semi-) professionele 

turnclub. 
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1. De club 

1.1 Algemene informatie 

Binnen Zottegem en haar buurtgemeenten wil EWB vzw zich profileren als een vereniging die een zo 

groot mogelijk publiek wil mobiliseren om actief aan gezonde, recreatieve sportbeleving te doen. EWB 

richt zich vooral op de recreatieve beoefening van de turnsport. Hierbij gaat specifieke aandacht naar 

de individuele mogelijkheden van de leden zodat elkeen zich optimaal kan ontplooien. EWB richt zich 

tot alle leeftijdsgroepen, van kleuter tot senior. Voor elke leeftijdsgroep is een aangepaste begeleiding 

voorzien, gaande van spelend bewegen voor de kleinsten, naar prestatiegerichte training voor de 

jongeren en fitheidstraining voor de senioren.
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1.2 Aanbod: afdelingen binnen EWB 

Om bovengestelde visie waar te maken, bestaat EWB uit verschillende afdelingen: 

Omdat elk kind anders is werken wij niet met leeftijdcategorieën maar met instapniveaus. 

MULTIMOVE - Kleuters biedt onze allerkleinsten (3- tot 5-jarigen) een gevarieerd bewegings-

programma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt. Door kinderen 

in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in de 12 

bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij 

centraal! De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke 

vaardigheden te leren. 

Onze BASISGROEPEN zijn opgesplitst in een meisjes- en jongensafdeling. Bij de Benjamins en de 

Kadetten worden de eerste fundamenten van de turnkunst gelegd. 

Bij de GEVORDERDEN hebben we 3 meisjesgroepen: Miniemen, Aspirant Juffers en Juffers waarbij 

de nadruk ligt op varianten en combinaties van de basisbewegingen die noodzakelijk zijn voor verdere 

doorstroming naar Tumbling, acrogymnastiek (Acro) en toestelturnen (AGD). De gevorderde 

jongensafdeling heeft 2 groepen: Scholieren en Adulten. 

Sinds 2015 biedt EWB ook Freerunning aan waarbij de nadruk ligt op parkour. Bij parkour beweegt 

men zich voort op een zo snel mogelijke en efficiënte manier van punt A naar punt B. Obstakels 

worden niet vermeden maar gebruikt. Een nieuwe discipline voor lefgozers! 

Bij onze  SELECTIE-groepen  is  er keuze  tussen  Dans en Demo (D&D),  Acrogymnastiek of sport- 

acrobatie (Acro), toestelturnen (AGD) en Tumbling. Deelname kan enkel na een selectieproef, 

afgenomen door de verantwoordelijke trainer. De SELECTIE-groepen worden steeds gecombineerd 

met een groep voor gevorderden tot de gymnast alle fundamentale basisbewegingen perfect kan 

uitvoeren. Op die manier werken de gymnasten verder aan hun turnervaring en blijven ze evolueren. 

EWB biedt ook FITHEIDSTRAINING aan voor zowel dames als heren. Tijdens de BBB-lessen (+18) 

wordt de algemene conditie verhoogd door cardiovasculaire training af te wisselen met spier-

versterkende oefeningen voor borst, buik en billen. Resultaat verzekerd!  De nieuwe Omnimove-

lessen (+55) zijn een mix van Turnen, Yoga, Qigong en Pilates. Bij de Dames en Senioren (+60) ligt 

de klemtoon eerder op het verstevigen van de spieren en het soepel houden van de gewrichten.



DOORSTROOMSCHEMA 

jongens gemengd meisjes

leeftijd

+3 Kleuters C

+4 Kleuters B

+5 Kleuters A

Kadetten B Benjamins C, B

BASIS Kadetten A Benjamins A

Scholieren Miniemen B

Miniemen A

KLEUTERGYM 

MULTIMOVE

Miniemen A

GEVORDERDEN Adulten Asp. Juffers

Juffers

D&D

Acro

SELECTIEGROEPEN AGD B

AGD A

Tumbling B

Tumbling A

+10 Freerunning B

FREERUNNING +14 Freerunning A

+18 BBB

CONDITIEGYM +55 Omnimove

ONDERHOUDSGYM +60 Senioren Dames
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1.3 Doorstroming 

De indeling van de leden geschiedt volgens het bereikte turnniveau van de kinderen en niet louter 

volgens leeftijd. 

De trainers in kwestie bepalen dit autonoom in de loop van de maand juni zodat dit tijdens de laatste 

les van het turnjaar kan meegedeeld worden. Kinderen die zich nieuw inschrijven en een eerste 

maal deelnemen zullen het advies van de geschikte turngroep van de trainer ter plaatse ontvangen. 

Leden starten steeds in een C- of B-groep en stromen vervolgens door naar een A- groep. 

Ben je nieuw en heb je nog nooit geturnd (6- tot 12-jarigen)? 

Dan mag je de eerste proefles volgen bij de Benjamins B of C (meisjes) of de Kadetten B (jongens). 

Na het ontvangen van het advies van de trainer kan je je onmiddellijk inschrijven in de juiste groep. 

 

 

1.4 Het bestuur: wie zijn wij? 

 

Voorzitter - sponsoring Luc Haesebeyt 0494 25 94 66 luc.haesebeyt@telenet.be 

Ondervoorzitter 
Herman De 
Visscher   hermandevisscher@hotmail.com 

Penningmeester Dorien Lammens   dorienlammens@gmail.com 

Secretaris Patrick De 
Schrijver 0498 98 32 96 pat.deschrijver@telenet.be 

Materiaalmeester Filip Ponnet   filip@veginfor.org 

Raadslid - trainer De Sadeleer Els   elsdesadeleer@hotmail.com 

Raadslid - 
wedstrijdorganisatie Anniek Van Nevel   anniek.van.nevel@telenet.be 

Raadslid - trainer Jeroen Cochie   jeroencochie@hotmail.com 

Raadslid Marc Claeys   marc.claeys@skynet.be 

 
 

Afdeling evenementen 

De afdeling evenementen organiseert en coördineert het evenementenbeleid van de club. 

Deze afdeling organiseert jaarlijks een aantal evenementen: 

• de kaas- en wijnavond 

• een recreatieve wedstrijd 

• het jaarlijkse optreden op de braderij
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 K E I T H  H A R I N G  

• We wensen een reserve aan te leggen van mensen die zich willen engageren voor onze turn- werking 

en zijn jonge gymnasten. 

• Wanneer het je past 

• Hoelang het je past 

• We hopen om op deze manier de ouders dichter te betrekken bij de turnkringwerking. 

 

 
 
Het EWB-bestuur zorgt voor de professionele en algemene 
omkadering van onze gymnasten. 
Dit laat toe om binnen onze turnkring een kwaliteitsvolle 
turnopleiding uit te bouwen. 
 

 
 

• Wil jij ook graag meebouwen aan de sportieve toekomst van 
 onze gymnasten? 
• Heb je af en toe een uurtje vrij? 
• Wil je op de momenten dat het pas, eventjes bijspringen? 
 

 

Zin om mee te helpen? Of heb je een nieuw voorstel? Neem dan contact op met de coördinator van 

de afdeling evenementen, Patrick De Schrijver. 

Afdeling sponsoring 

Turnkring EWB vzw is een vereniging gedragen door vrijwilligers. Voor een goede werking en 

sportuitrusting is onze turnvereniging genoodzaakt om beroep te doen op onze trouwe sponsors. 

Ben je zelfstandige en wil je graag jouw logo zien verschijnen op onze vernieuwde site, tijdens ons 

jaarlijks optreden op de braderie en andere evenementen. Aarzel dan niet en neem contact op met 

Luc Haesebeyt. 

Afdeling trainers 
Deze werkgroep zorgt voor een goede samenhang in het sportief beleid van de club. 

De afdeling trainers vergadert één keer om de 3 maanden. Heb je feedback m.b.t. het sportief beleid 

of vragen naar de aanpak van onze trainers? Of heb je een idee dat je eens aan de afdeling trainers 

wilt voorleggen? Contacteer dan de coördinator, Patrick De Schrijver. 

Al onze bestuursleden en lesgevers zijn onbetaalde vrijwilligers en zijn niet voltijds met de club 

bezig. Vele onder hen oefenen daarnaast nog een job uit of zijn student. D.w.z. dat zij ook niet 

constant bereikbaar zijn maar wel ten gepaste tijde antwoorden zullen geven op vragen. 









TURNZAAL EWB vzw - ZOTTEGEM - Laurens de Metsstraat 17

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

12u00

18u00 AGD A - B

TURNKRING EWB vzw   -   UURROOSTER 2017 - 2018

13:00 - 14:00                  

Kleutergym Multimove C

19:00 - 20:30                       

Juffers

18:30 - 19:45                  

Omnimove

20:00 - 21:00                      

BBB

15:45 - 17:15              

Kadetten A

18:00 - 20:00              

AGD A

16:00 - 17:30              

Freerunning A

19:00 - 20:30           

Scholieren

zondag

20:30 - 22:00                

Adulten

17:00 - 19:00                       

AGD B

20:00 - 21:30                    

Senioren

13:00 - 14:30                      

Kadetten B

16:00 - 18:00                       

AGD A

20:30 - 22:00                 

Trainers

10:30 - 12:00                     

Benjamins A                                                                             

17:30 - 19:00              

Freerunning B
17:30 - 19:30                            

Acro

20:00 - 21:00                   

Dames

14:30 - 16:00                     

Benjamins C                                                                             

17:30 - 19:00                       

AGD B

  14:00 - 15:00                 

Kleutergym Multimove B

15:00 - 16:00                  

Kleutergym Multimove A

16:00 - 18:00                                   

Asp juffers

9:00 - 10:30                      

Miniemen A                                                                              

9:00 - 10:30                     

Benjamins B                                                                              

10:30 - 12:00                  

Miniemen B                                                                            



SPORTHAL - BEVEGEMSE VIJVERS - ZOTTEGEM - Bevegemse Vijvers 1

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

12u00

18u00

18:00 - 20:00                           

Tumbling B

13:30 - 15:30                           

Tumbling A

9:00 - 12:00                                         

Acro                                                                              

12:15 - 14:15                                     

Dans & Demo



SPORTZAAL - ZWALM - Sportlaan 1

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

12u00

18u00

  11:00 - 12:00                 

Kleutergym Multimove A

  10:00 - 11:00                   

Kleutergym Multimove B

  09:00 - 10:00                   

Kleutergym Multimove C
















