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Redactioneel 

Precies negen jaar geleden startte Sport in een vernieuwde 
versie. 
Twee jaar later schakelden we over naar vierkleurendruk en 
werd het tijdschrift voor clubs, federaties en voor al wie met 
sport bezig is een mooie en gewaardeerde publicatie. We 
schreven toen 'De make-up vraagt wat meer; in verhouding 
tot de inhoud. ' 

Vandaag willen we niet alleen de make-up verfrissen, maar 
ons ook meer verdiepen naar de inhoud toe. Tijdens de 
afgelopen jaren gaven wij u berichtgeving over het nieuwe 
Bloso met de Kriebel- en Kust-acties, dé Gordel enzomeer: 
U kreeg ook een palet voorgeschoteld van federaties en 
gemeentelijke sportdiensten uit het hele land. 

Vanaf nu willen we Sport meer thematisch benaderen. Het 
themanummer dat u nu bekijkt gaat over gymnastiek. We 
praten onder andere met de voorzitter van de Vlaamse 
Turnliga, geven bericht over de realisatie van de 
Topgymnastiekhal in Gent, over kwaliteitszorg in de sport en 
de sportclubs én over de organisatie van de 
Wereldkampioenschappen Artistieke Gymnastiek eind 
oktober in Gent. 

We hopen dat deze nieuwe aanpak in een nieuw kleedje u 
zal bevallen. 

Reacties kunnen altijd naar de redactie: 
ward. van-de-veire@bloso. be 
of www. bloso. be. 
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De eindredactie 
Tot sports ! 



Gymnast iek  
Tekst Dirk Van Meldert - Foto's Bloso, Jan Masyn 

Topsportstructuur voor gymilastiek 
defi~itief uit de star tblokken 
Toen enkele jaren geleden het project "Topsportscholen" een feit werd, engageerde de Vlaamse 
Turnliga zich, samen met de bevriende federatie ASG (Algemene en Sportieve 
gymnastiekfederatie), om in Gent een moderne topsportstructuur voor gymnastiek uit te bouwen. 

Om in de meeste gymnastiekdisciplines enig 
niveau te  halen zijn twee trainingen per dag 
vanaf jonge leeftijd een absolute 'must'. 
Samen met het Koninklijk Atheneum 111 
en de Middenschool aan de Voskenslaan in 
Gent, werd dan ook een weekprogramma 
opgesteld waarin 24 tot  30 uur training 
gecombineerd wordt met een ASO of TSO 
opleiding. 
Zowel in de Middenschool, als in het 
Atheneum is een coördinator aangesteld die 
de leerlingen/topsporters mee begeleid in 
de moeilijke combinatie van Topsport en 
Studie. 

Op 29 juni dit jaar. werd in het Bloso-centrum 
de Blaarmeersen de gloednienweTopgym- 
nastiekhal geopend. Deze trainingshal, gehan-  
cierd door de Stad Gent, de provincie Oost- 
Vlaanderen, Bloso en deVlaamseTiunliga, is één 
van Europa's pareltjes op turngebied en was de 
missing link in de hele topsportstructuur. 

Vanaf september begeleiden 6 fulltime trainers, 
geëngageerd door de Vlaamse Turnliga en ASG, 
14 jongens en 10 meisjes in de Artistieke 
Gymnastiek Heren en Dames. 

In de acrobatische gymnastiek zijn een 20-tal 
gymnasten verdeeld over 2 centra (Merksem en 
Gent). In deze discipline worden de ochtend- 
trainingen verzorgd door twee halftime coa- 
ches; 's avonds trainen de volledige teams 
samen in de eigen club. 

De medische en paramedische begeleiding ver- 
loopt in samenwerking met de dienst 
Sportgeneeskunde van het Universitair 
Ziekenhuis. Verder is er elke ochtend een vaste 
fysiotherapeut aan het werk in de trainingshal. De 
opvoeders van het internaat in de Musschestraat 
(Gent) vangen de leerlingen/topsporters op na 
de trauiingen en vormen hiermee ook een 
onmisbare schakel in het hele gebeuren. 



Weekscheina leerliiigei~/topsporters (Topsportschool Gent) 

Een goede topsportstructuur is alvast niet 
mogelijk zonder een goede werking van de 
clubs. Naast de professionele uitbouw in Gent 
wordt er daarom ook veel aandacht besteed aan 
de clubwerking. Goedwerkende clubs worden 
erkend als regionaal centrum, ondersteund van- 
uit de federatie. Deze clubs vertolken een voor- 
beeldfunctie in de eigen regio. De verschillende 
regionale trainers bieden aan de clubs in hun 
regio een extra service aan qua kadervorming 
en traiiungsfaciliteiten. Tevens zijn de regionale Nadio Comoneci 

op bezoek in de centra de eerste stap naar talentdetectie. 
Topgymnostiekhal 
te Gent 

De persoonlijke clubtrainers van gymnasten die 
trainen in bet centrum worden betrokken bij de 
volledige werking; tevens zorgt de federatie 
voor een jaarlijkse ondersteuning van de basis- 
werking van de club. 

Zondag 

Rustdag 

DeVlaamse gymfederaties investeerden de laat- 
ste jaren in een degelijke topsportstructuur. 
Vandaag kunnen we stellen dat de structuur 
bestaat, resultaten kuunen en mogen nu niet C 
uitblijven, het werk kan beginnen.. . i U' , 'i 

vrijdag 

7.30 - 10.30 

11.00- 15.20 
School 

15.45 - 18.00 
Training 2 

18.00 
Ophalen van 
de kilderen 
door de ouders 

donderdag 

7.30 - 10.30 
Training 1 

1 1 . 0 0  15.20 
School 

15.45 - 19.00 
Training 2 

19.20 
Internaat 

maandag 

7.30 - 10.30 
Training 1 

11.00- 15.20 
School 

15.45 - 19.00 
Training 2 

19.20 
Internaat 

zaterdag 

l trainingvan 
3,5 uur in de 
eigen club 

Dinsdag 

7.30 - 10.30 
Training l 

11.00- 15.20 
School 

15.45 - 19.00 
Training 2 

19.20 
Internaat 

woensdag 

7.30 - 10.30 
Training 1 

8.15- 15.20 
School 

14.15 - 18.00 
Training + 
sauna 

19.20 
Internaat 



Gymnas t i ek  
Tekst: Jo Van Hoecke - Foto's: Bloso, Lieve Wyndaele 

Momenteel kunnen (potentiële) Sportend Vlaanderen (Vlaamse regering, 1997) 
en het decreet over de erkenning en subsidië- gymnasten kiezen of ze lid worden ring van deVlaamse soortfederaties worden 

van een gymnastiekvereniging mél 
of zónder kwaliteitslabel. 
Waarschijnlijk ligt de keus voor 
velen voor de hand. Bij een club 
met label is de kans groot dat op 
allerlei onderdelen meer kwaliteit 
geboden wordt. De clubs staan 
dus voor een enorme uitdaging.. 

DeVlaainse gymnastiekfederaties spelen een 
voortrekkersrol wanneer het aankomt op kwa- 
liteitszorg binnen de georganiseerde sport. 
Samen met de vakgroep BSVB van de Vrije 
Universiteit Brussel werd het initiatief geno- 
men een kwaliteitssysteem te ontwikkelen 
waarmee zij hlin clubs op een relevante en ade- 
quate manier kunnen evalueren. Met een paar 
eenvoudige checklists kan nagegaan worden hoe 
hoog de kwaliteit is van de vereniging; de iiige- 
vulde lijsten worden elektronisch verwerkt 
zodat de club in één avond haar zwakke en ster- 
ke punten op rij heeft. Doel van het instrument 
is dat de federatie haar verenigingen kan beoor- 
delen en, als alles bij de club in orde is, een 
certificaat kunnen geven, het lKGym-label. 
Interessant is dat de verenigingen met IK.Gym 
ook aan zelfonderzoek kunnen doen en het als 
managementinstrument kunnen gebruiken. 

Bovendien werden de nodige middelen vrij 
gemaakt om binnen een tijdsbestek van drie 
jaar elke aangesloten gymnastiekvereniging 
minstens één maal met het betreffende instru- 
ment te benaderen. Zo zal aan elke Vlaamse 
gymclub de kans gel>oden worden om naast het 
algemene IKGyn-label ook een licentie te 
behalen voor elke discipline die in de club 
wordt aangeboden. 

Objectieven van het IKGym-project 
Aansl~uteild bij het Strategisch Plan voor 

0 

inet dit IKGym-project verschillende doelstel- 
lingen nagestreefd: 

Bewustwording van het 
belan van kwaliteit: 
Gelet beginstadium waarin de kwali- 
teitszorg zich binnen de (traditioneel geor- 
ganiseerde) sportsector nog steeds bevindt, 
dient zowel aan aaiibieders- als aan afne- 
merszijde het besef te groeien dat (service) 
kwaliteit noodzakelijk is om als sportclub in 
dezt consuniptiemaatschappij te kunnen 
(hlijiren) overleven. Dit FTaagt een zekere 
mentaliteitswijziging en kwaliteitsopvoeding 
van zowel de interne (trainers en andere 
medewerkers) alsook de externe vereni- 
gingsleden (gymnasten en ouders). Deze 
laatste groep moet onder meer beseffen dat 
clubs in de (nabije) toekomst bepaalde keu- 
zes zullen moeten maken, alsook dat met de 
verhoging van de kwaliteit een zekere prijs- 
verhoging gepaard gaat. Echt grote proble- 
men moeten hier echter niet verwacht wor- 
den, aangezien verschillende onderzoeken 
aangetoond hebben dat er een zekere 
bereidheid bestaat om meer te  betalen voor 
kwaliteit. Temeer omdat het lidmaatschap 
van sportverenigingen nu nog relatief goed- 
koop is. 

Kwalitatieve uitbouw van het 
gymnastiekaanbod in 
Vlaanderen: 
Het belangrijkste doel van dit project is 
natuurlijk het \,erbeteren van de kwaliteit 
van het aanbod, in de hoop de doelstellingen 
van de clubs en hun leden maximaal te kun- 
nen invullen. Deze kwaliteitsverbetering 
wordt in eerste instantie nagestreefd door 
het verbeteren en versterken van alle aspec- 
ten die de objectieve ontwerpkwaliteit van 
het desbetreffende sportaanbod bepalen: 
begeleiding, accomn~odatie, groepssainen- 
stelling, trainingsuren, . . . . Om de clubs 
hierbij te helpen wordt het IKGym-instru- 
ment op de eerste plaats ter beschikking 



gesteld voor zelfdiagnose waarbij de gehantcer- 
de criteria als richtnorm gelden voor de kwali- 
tatieve uitbouw van de club of een afdeling 
ervan. 

Informatievoorziening over 
(de kwaliteit van) het gym- 
nastiekaanbod: 
Tenslotte is het ook de bedoeling o111 de 
gymnasten en hun ouders beter in te lichten 
over de sportactiviteiten die voor de diverse 
doelgroepen in de aangesloten clubs georga- 
niseerd worden. Hiervoor werd onder meer 
de IKGyin-website gecreëerd, welke eigen- 
lijk kan beschouwd worden als een soort 
'Guide Michelin van gymnastiekvereni- 
gingen'. Op  deze manier wordt dan ook 
gepoogd om de (potentiële) klanten een 
zekere objectieve houvast te bieden waarop 
ze zich zouden kunnen beroepen bij de 
keuze van hun gynclub. 

De officiële IKGym-website 
Sinds 1 oktoher 2000 i nu ook <i? IK<;\rm-wehsite 
(http://www.ikgym.l>e) operationeel ter ondersteuning van het 
IKGym-project. Deze site kan ook beschouud worden als de offi- 
ciële catalogus van de gymiiastiekclubs iriVlaanrleren. U vindt er 
de laatste informatie over allr clubs ilie aangesloten zijn bij %n 
van <Ie 4Vlaamse turnfederatirs (.A%, RVLO, KVT eiiVTL). 
Uiteraard wordt hierin ook vermelil ()\-er wclkc kwaliteitslabels 
deze clubs rccds heschikken. 47 cluhs wcrdcn door een onafhan- 
kelijk? auditeiir doorgelicht, waarvan er 35 een IkGym-lahel 
behaalden (stand op 1 september van dit joar.ASG: j, fli'~0: l ,  KC'T: 
I1.1,'TL: 15, nvdi). Uiteindelijk is hct de bedoeling om op termijn 
een (vrij) volledig t>eeld te verkrijgen over (de kwaliteit van) het 
turnaanhoti in Vlaanderen. 

Regionale contactfersonen 
Vooi- <Ie uitvoering van dit \~,alitr~tsprolect werden door de 
1 betrokken federaties, 5 (regionale) contactpel-sonen aangesteld 
om binnen dc 3 jaar aan clke clul) dc kans te g e ~ c n  om minstens 
&én maal volledig gescrcrn<l tc wordcn met het IKG\m-instru- 
mcnt en zo ren kans tc maken op hct IKGvrn-label in  dc bijho- 
reiidr licenties. 

Op het niveau van algemene clubzaken worílt de toe- 
kenning van het lKGym-label bepaald op basis van 
zeven checklists. Deze evalueren verschillende aspecten 
van het verenigingsmanagement terwijl rekening 
wordt gehoiiden met de doelstelling van de club 
(recreatie, prestatie of een combinatie van beide). 

Algemene clubzaken 

1) Strategische planii ing e n  market ing  
inanauemeii t  

h. 
- Hierbij wordt onder meer stilgestaan bij de 
volgende strategische i-ragen: 
- Is er een duidelijke visie en wordt deze vol- 
doende kenbaar gemaakt? 

- Bestaat er een concreet actieplan om dc 
vooropgestelde doelstellingen te realiseren? 
-Wordt er bij de samenstelling vali het activi- 
te i tenpr~~ramma rekening gehouden met de 
doelstelliilgen van de club, de mening van de. 
medewerkers en de (potentiële) leden? 
Uitgaande van de gedefinieerde missie wordt 
er tenslotte een oordeel geveld over de 
samenstelling van het aanbod. 

2) Procedures  e n  in t e rne  ~ v e r k i n g  
(coininunicalie) 
In deze checklist komen de inforinatiesyste- 
men en procedures binnen de club aan dc 
orde. De nadruk l i g  op de interne commu- 
nicatie, de communicatie tussen bestuur en 
(potentiële) leden. Aan de hand van een klei- 
ne test, wordt de effectiviteit van deze infor- 
matieverstrekking ook gecontroleerd. 

3)Extcrnc conimunicat ie  ei1 inlage 
bu id ing  
Centraal in deze checklist is de vraag of de 
club voldoende aandacht besteedt aan het 
creëren van een bepaald gewenst imago en 
het onderhouden van externe relaties. Een 
eenduidige, herkenbare identiteit heeft een 
belangrijke invloed op de verwachtingen en 
de ervaringen van bijvoorbeeld sponsors. 
Bovendien kan een goede relatie met externe 
partijen een positieve invloed hebben op het 
functioneren van de eigen vereniging. 

4)Clubsfecr en culttiiir 
Deze checklist bevat verschillcnde, concrete 
elementen die kunnen bijdragen tot een 
goede clubgeest, wat de betrokkenheid en de 
loyaliteit van de leden ten aanzien van de 
club sterk beïnvloedt. Hierbij worden enkele 
uitingen van het 'wij-gevoel' onderzocht, dat 
als een typisch kenmerk van een 'voor-en- 
door-leden' vereniging beschouwd wordt. 

)Ma11agemcnt  e n  s t r u c t u ~ i r  
In elke organisatie is er een doorzichtige 
structuur nodig om tot resultaten te komen. 
In deze checklist wordt stilgestaan bij de vol- 
gende centrale vraag: hoe is de verdeling van 
de administratieve en organisatorische func- 
ties, taken, bevoegdheden en verantwoorde- 
lijkheden geregeld en leidt dit tot een effec- 
tief en efficiënt management? Er wordt ook 
een oordeel geveld over de waarde van het 
bestuur en de andere beleidsorganen. 

6 )Human  Resources Management  
Met deze checklist wordt bekeken of de 
beschikbare 'resources' (mensen en materi- 
aal) optimaal worden ingezet en of er een 
gunstig werkklimaat heerst waarin medewer- 
kers gemotiveerd en gestimuleerd worden 
om hun taak zo goed mogelijk uit te voeren. 
De motivatie van de medewerkers (meestal 
vrijwilligers bij een sportvereniging) kan 
door verschillende factoren bepaald worden: 



de leiding, de werkoingeving, de sfeer in de 
organisatie, de taakomschrijving en de 
middelen waarover men kan beschikken om 
deze taak uit te voeren, de beloning hiervan, 
de erkenning, de mate van zelfstandigheid en 
bevoegdheid, de betrokkenheid en de moge- 
lijkheden tot meedenken en inspraak, de 
mate van openlieid vul con~inunicatie en 
informatie, de mogelijkheden die de mede- 
werkers krijgen om eigen kennis en vaardig- 
heden te vergroten. 

7)Efkcti~iteit 
Uitgaande van de doelstelling van de club 
(recreatie, prestatie of een combinatie van 
beide) wordt via een meting van onder ande- 
re ledenverloop, rekrutering, sportieve 
prestaties, financiële gezondheid en het aan- 
deel gediplomeerde trainers, nagegaan of de 
ontput (de resultaten) en de outcome (de 
mogelijke gevolgen van deze resultaten) posi- 
tief zijn. 

Op het niveau van sportspec$eke.producten zqn de 
evaluatiecriteria geclusterd in vier checklists. 

Sportspecifieke producten 

naar de faciliterende of de ondcrsteunende 
processen (communicatie tussen trainer en 
diens 'Manten', specifieke administratieve 
regelingen, etc.). 

Certificaat als u i t ing  \;,n kwal i te i t  
Als blijkt dat de sportvereniging op de meeste 
punten de zaken op orde heeft, dan lian aan haar 
een kwaliteitscertificaat worden uitgereikt. Zo 
kunnen klanten zien of een sportvereniging vol- 
doet aan kwalitatieve eisen. Het behalen van een 
certificaat mag echter niet als einddoel 
beschouwd worden. Het is de bedoeling dat het 
een startpunt betekent om een permanente ver- 
betering op gang te brengen en in de clubs een 
geest van kwaliteitsbewustzijn te scheppen. i 

i )Trainers 
De kwalificatie, de expertise als coach en de 
sportervaring van respectievelijk de hoofd- 
trainer, de zelfstandige trainers en de assiste- 
rende begeleiders zijn hierbij belangrijk. Het 
belang van de specialisatie en ervaring van de 
coach neemt evenredig toe met het competi- 
tieniveau terwijl op recreatief niveau vooral 
de pedagogische vereisten benadrukt worden. 

Z)Trainingsniogelijkh~clc~i en grocpssa- 
nieiistelling 
Naast de grootte van de trainingsgroep, die 
bepalend is voor de indi~iduele aandacht en 
de trainingsintensiteit, wordt ook de hoeveel- 
heid trainingen bekeken. Tevens wordt aan- 
dacht geschonken aan de samenstelling van 
de groepen (homogeniteit qua niveau, leef- 
tijd, etc.) omdat dit een invloed heeft op de 
efficiëntie van het trainingsproces, alsook op 
de beoordeling van de trainingen door de 
sporters. 

~ ) A c c o m n i o d a t i c  
IiiVlaanderen legt het Bloso momenteel een 
databank aan, waarin diverse gegevens van 
sportaccommodaties bewaard worden. Deze 
databank wordt gebruikt om een kwalificatie 
te geven aan de verschillende turn- en sport- 
zalen die door de Vlaamse gymverenigingen 
gebruikt worden. 

4)Sprcifïck a a n b o d  en allerlei 
Hier wordt onder meer naar kwaliteitsbepa- 
lende factoren gekeken zoals de inhoud van 
de ti-aining en de trainingsomstandigheden en 



Spor t  b e l u i s t e r d e . .  . 
Tekst: Ward Van de Veire - Foio's: Bioso. Jan Masyn 

Veertien jaar geleden beland- 
de hij als volslagen leek in het 
turnen. Zelf was hij yogi. 
Vandaag leidt hij de Vlaan~se 
Turnliga al meer dan lien jaal: 
Professionalisme, delegeren 
en controleren zijn de stok- 
paardjes van deze Wase 
advokaat. 
We interviewden hem in zijn 
kunstzinnig ingericht kantoor 
in Sint-Niklaas. Een man met 
visie, humor en smaak. 

Marc Schoenmaekers: 
professiouieel management, een must 

e In 1997 iiitcrviewde ik llirk\4?ri Escel: 
direct:ei~i-\~atl tle \IIaa~nse'Tiiinliga. 
)\Is sirl~titcl koos ik\~oor:'liuigeii, uiiaal- 
vooral strekke~i. Wat is er siiidsdiei~ 
gestrekt? 

Toen ik veertien jaar geleden in de beweging 
ben gekomen, trof ik een jongeVlaamse federa- 
tie aan, herademend na het juk van de nationale 
federatie die een Waals dictaat betekende, zoals 
men mij vertelde. Ik vond een federatie die 
gerugeesteuild werd door veel enthousiastelin- 
gen, maar door weinig professionelen. Het pro- 
fessioneel management was toen nog niet 
gekend. De lokale sportbestuurders verenigden 
zich opVlaams niveau om in feite enkel voor 
hún clubs te zorgen. Er waren in die tijd geen 
onafhankelijke bestuurders die geen binding 
hadden met een eigen club of eigen regio. 
Ik ben er onmiddellijk ingetuimeld als Oost- 

Vlaams voorzitter op vraag van de trainer van 
de club van mijn kinderen, maar ik maakte 
voordien nooit een clubwerking mee. Ik was 
voorzitter van de balie van Dendermonde en 
had vooral handelsrechterlijke ervaring, wat 
erop neerkwam dat ik in mijn 'stiel' vooral 
manager was. Ik kwam eigenlijk in een crazy 
landschap terecht: de turnsport had op zicluelf 
al zeven disciplines en was bovendien verdeeld 
over vier federaties. Een ongelofelijke versnip- 
pering. Omdat de gescluedeius het zo had 
gewild dat er enkel inensen aan het roer zaten 
die voor zichzelf wat kwamen doen, - !goedbe- 
doelend en met veel enthousiasme -, dacht ik 
'hier blijf ik niet, tenzij het anders georgani- 
seerd wordt'. Ik heb een interne audit gestart 
voor niet alleen de stafmedewerkers, inaar ook 
voor de clubs en de provinciale afdelingen. Ik 
kon inij dat permitteren omdat ik jaren heb 

J 



kunnen zeggen dat ik outsider was. Een insider 
zou daarin nooit geslaagd zijn. 
We hebben dan het juiste bestuursapparaat kun- 
nen creëren, - beginnen 'strekken' zeg maar 
(lacht): statuten hervormd, veel mensen gelau- 
werd maar ook aan de kant gezet, een dagelijks 
bestuur gevormd met mensen die rechtstreeks 
verkozen werden in hun functie op basis van 
know-liow als manager en curriculum vitae. Er 
kwam dan vanzelf een ander soort bestuurders 
naar voren. Men zag in dat er iets anders kon 
binnen het management dan alleen maai- zorgen 
voor 'igenbclang en cumul. Er werd ook veel 
meer vcrtrouwen gegeven aan de stafleden, 
veel meer gedelegeerd. 

e Ik iieeiii aiin clat Dirk \fan Essei- clie evolii- 
tie v a i ~ ~ i i t  ~ l e  octde sit~iutie ook ititens 
beleefd heer(?  
Dirk is daarvan een zeer goed voorbeeld: hij is 
bij de federatie gekomen op een moment dat 
hij nog op zijn ziel getrapt werd door dc 
bestuurders. Hij kreeg geen ruimte, hij is net 
niet terug naar het onderwijs gevlucht. Onder 
de nieuwe leiding is hij dan sportmanagement 
gaan volgen. Zo zie je maar wat je met goed 
manageinent kan bereiken. Wij hebben ons 
werkelijk gereoriënteerd als een bedrijf met 
een raad van bestuur die de grote beleidsplan- 
nen maakt, tussenkomt bij ernstige problemen, 
maar vooral in verregaande mate delegeert en 
controleert. Het dagelijks bestuur is duidelijk 
meer businesslike gaan werken. Ook de staf is 
mee geëvolueerd met meer mensen. En zelfs dc 
vroegere bestuurders hebbcn zich moeten aan- 
passen: naarmate wij meer regenten of licentia- 
ten L.O. in dienst namen, ervaarden zij dat die 
mensen op technisch vlak meer bevoegd waren 
dan zijzelf. 

*.Je spt-eekt ove rg ro te  beleidcplaiii~et~: 
w a t  kat1 ik n?ij dc?c?~-l?ij voorstellen? 
Wij moeten altijd een onderscheid maken tus- 
sen competitie en rccreatie.Vanuit de top die- 
nen wij altijd de recreanten te stimuleren om 
zich blijvend te realiseren dat zij deel uitmaken 
van die federatie: zij zijn niet alleen consument 
van verzekeringen door de lidinaatschapsbijdra- 
ge, ze kunnen bij ons heel wat meer krijgen. 
Die passiviteit heb je niet met de competitie- 
ven. Die zijn á-l-t-ij-d vragende partij, die heb- 
ben altijd wel wat nodig. Je liloet als top die 
situatie corrigeren en bijsturen. De recreanten 
die de grootste massa vormen, moeten ook 
goed bediend worden. 
Een andere lijn waarover we moeten waken is 
de drop-out. Het turnen dat beschouwd wordt 
als de 'moeder aller sporten' maakt bij de 
ouders van kleuters blijkbaar altijd nog iets los: 
op een of andere manier herinnert men zich dat 

turnen wel goed zal zijn voor het kind en men 
wil ook niet de directe instap in een bal- of 
gevechtssport. Kinderen vertrouwt men toe 
aan turnclubs. Goed voor lenigheid, wilskracht, 
sterkte, oriëntatievermogen en zo verder. Maar 
vanaf het ogenblik dat de kinderen zelf begin- 
nen kiezen, merken wij een geweldige drop- 
out. Zeker bij twaalfjarige jongens die overstap- 
pen naar een of andere balsport. Wij denken 
dat dit te maken heeft inet de media-aandacht 
voor dat soort sporten.Turnen vraagt veel trai- 
ningsuren vooraleer er kan gescoord worden. 
We hebben ook nooit de faciliteiten gehad om 
kinderen te laten doorgroeien in die turnsport. 

a Je licht liet ovei-~lil?iigepaste inf'ra- 
stritctiiiir? 
Daarvoor hebben we jaren moeten ijveren. Die 
spiksplinterilieuwe turnhallen geven een moti- 
vering aan jongeren, dat trekt aan. Vroeger 
moesten de kinderen de toestellen zelf opstel- 
len en dat betekende niet alleen een sleur, maar 
ook letterlijk vervelend gesleur. 
Aangepaste infrastructuur is een grote beleids- 
lijn. Professionalisme is een grote beleidslijn. 
On est respect; comme on se fait respecter. De turn- 
sport heeft.dat professionalisme vroeger veel te 
weinig gehad. In feite was turnen de sport van 
de eenvoudige menseil. Ze hadden niet veel 
nodig en waren tevreden met het zaaltje dat 
hun omgeving hen aanbood. Bij wijze van spre- 
ken konden ze turnen in hct parocluehuis of in 
het volkshuis van de socialisten. En als de poli- 
tiekc stoeten op straat kwamen, gingen dc tur- 
ners voorop in een streepjespak. Er vrras een 
enorme verzuiling in het turnen, maar men Aad 
niet veel nodig: een zaaltje of een grasplein 
waarol~ een pyramide werd gebo~iwd. Maar ei- 
was geen professionalisme. 
Nu moeten wij erover waken dat onze recht- 
matige plaats binnen het landschap verzekerd 
blijft. De commerciële circuits liggen op de 
loer. Die circuits hebben goed ingezien dat de 
gewone turnclubs niet konclen volgen en de 
pedalen kwijtraakten bij de nieuwe trends. De 
commerciële clubs bieden zalen aan met vaste 
toestellen voor bijvoorbeeld jonge moeders die 
aerobics of fitness \vel eens willen uitproberen. 
Je kan het die uitbaters natuurlijk niet kwalijk 
nemen, maar hun opzet kan in feite perfect pas- 
sen in een turnclub. 

e Ikneem aai1 tiatje o o k \ ~ o o r k i ~ a l i t e i t  
gaa t?  
Er was vroeger geen enkele kwaliteitsmeting. 
Je stuurt je kinderen naar een turnclub in de 
stad, maar uiteindelijk weet je daarover niets. 
Pas achteraf weet je of er daar goeie of slechte 
trainers zijn, of e r  veel sportongevallen zijn of 
niet, of ze een gezond bestuur hebben of niet 



enzovoorts. Eigenlijk weet je niets. 
Toen ik pas voorzitter was, heb ik in een 
gesprek niet Eric De Boever (voorzitter 1,an de 
Bond voor Lichamelqke Opvoeding. nvdr) gesteld 
oiii zelf onze kwaliteitscontrole te organiseren, 
0111 dringend werk te  maken van onze Guide 
Michelin van de turnsport. Als federatie hebben 
wij door de geschiedenis heen de taak gekregen 
om de turnsport te organiseren, terwijl in de 
schone kunsten de overheid, - gemeenten, pro- 
vincies, staat , alles organiseerde in academies 
voor muziek, dans, woord, noem maar op. Dat 
is een stolzpaardje iian mij: de scheiding van 
lichaam en geest. De schone kunsten behoren 
tot de geest en het lichaam was vies. Voor het 
lichaam moesten de clubs dan maar zorgen en 
hun werking werd ook niet echt door de over- 
heid ondersteund. Als je als kind blokfluit leer- 
de, zat je in een mooi gebouw met gespeciali- 
seerde en gesubsidieerde leerkrachten, terwijl 
als je turnde je beschikte over een 'trainer' die 
eigenlijk een doorgegroeide turner was die liet 
deed uit idealisme. Bovendien betaalde het 
blokfluitspelertje een normale schoolbijdrage, 
waarbij er geen 'wafelslag' of 'pensenkerniis' 
moest georganiseerd worden om te overleven. 
Uiteindelijk hebben we die kwaliteitscontrole 
bereikt samen met de drie voorzitters van de 
andere federaties. Paul De Knop (hoogleraar L.O. 
VUB en voorzitter van de raad van bcrtuur van Bloso, 
nvdr) en ]o k n  Hoecke hebben die kwaliteitscontro- 
le uitgewerkt. Nu kan je op onze site 
(brrp: / / www. vtl. be) nagaan of de clubs een goede 
score hebben of niet (link naar 1kGp1). 

e 1:i1 de topspor t?  
Die behoort eveneens tot één van de grote 
beleidsplannen. Wij scoorden in het verleden 
01) dat gebied niet echt goed. In de acrobatie 
zaten we wel bij de elite, maar toesteltui-nen 
was zwak. De ritmiek was beter en heeft ons 
soms op de Oljmpische Spelen gebracht, maar 
ook niet bij de top tien. De analyse was vrij 
simpel: alleen de Oostbloklanden scoorden 
omdat zij topsport en studie combineerden, zij 
het op een manier die wij niet willen imiteren. 
In hun radicaal-Stalinistische vorm roofden ze 
de kinderen weg, keurden ze hen op hun biolo- 
gische groei en aanleg en stopten ze in interna- 
ten waar ze keihard getraind werden. Dan 
behaal je natuurlijk resultaten. Maar goed, wat 
we ervan geleerd hebben is de combinatie top- 
sport en studie. Ik ben ervan overtuigd dat deze. 
formule van topsportscholen vruchten moet 
afwerpen. We beginnen het trouwens te mer- 
ken aan de resultaten in de wedstrijden op 
Europees niveau. 
Je kan de massa ook niet motiveren om aange- 
naam te turnen als er geen top is. Dat is 
logisch, omdat men zich wil spiegelen aan 

roorbeeldcn. Eloe meer we liet turnen in dit 
land brengen, hoe meer we zullen groeien. 
Acht jaar geleden zijn we begonnen inVorst~ 
Nationaal met de g)m-galai. 

e I>c f ede r<~ t i e  organiseert  i ~ i i  ook dc \UK 
art is t iek tiirileii i i i  d c  lbpspor l l ia l  
Vl<iaiideren van 27 oktober tot 4 r iovem~ 
I?er Floe kon1 je daai-toe? 

Dit is gewoon een uitdaging. Als je het spekta- 
kel op een schoteltje brengt, betekent dit een 
aanzet voor al onze gym-minnendeVlamingen 
om er actief in te stappen. Als je dit niet doet, 
blijft het een ver-{run-mqn-bed-shou,, Die organi- 
satie van Iiet WK is een bevestiging voor hen 
die ermee bezig zijn eii voor hen die het nog 
niet goed kennen. 
Dát is werkelijk de taak van een federatie. Een 
federatie moét promotioneel werken. Bij zo 
een organisatie hoort uiteraard ook een stuk 
lobbying.M'ij zijn Frank Beke (burgemeester van 
Gent) heel dankbaar omdat hij meegestapt is, 
maar je moet natuurlijk al wat langer achter de 
internationale coulissen vertoeven 0111 een WK 
i11 huis te halen. De andere kandidaten voor de 
organisatie zijn ook wel zo vriendelijk geweest 
om hun ambitie te verleggen. Frankrijk had het 
reeds gedaan en deverenigde Staten wilden 
twee jaar wachten. Het is een gentlemen agree- 
ment want het waren nu niet bepaald de kleinste 
concurrenten. Bij de Amerikanen leeft die tnrn- 
sport: zij organiseren Fiin ond Fomily-cveneinen- 
ten. Zij maken turnzalcn met veel toestellen en 
doen de reis rond de wereld: met trainpolines, 
balken, kruiptunnels, touwen, een basketdoeltje 
onderweg.. . dat leeft, dat maakt Iiet aangenaam 
en stimuleert de gym. Het is een kookboek met 
oude ingrediënten maar inet nieuwe recepten. 

e .Je h e b t  ook een  tijtlsclirift? 
Je kan je niet voorstellen hoe belangrijk een 
magazine is. Ik heb mijn consumenten altijd de 
juiste berichtgeving gratis willen geven. Die 
doorstroming is enorm belangrijk. Ieder gezin 
dat aangesloten is, krijgt nu dat gym-tijdschrift 
en dat werkt prachtig. Als je een groot evene- 
ment hebt zoals de Gym-gala in het Ant&erpse 
Sportpaleis, - zes weken op voorhand uitver- 
kocht ! -, kan je niet naast het belang van een 
tijdschrift kijken. Je bereikt die ouders en die 
leden die jouw informatie met interesse lezen. 
We doen ook iets voor de kleintjes in de vorm 
van een gezellig stripverhaal. Wij willen de 
massa de boodscliap geven van 'jongens en 
meisjes, wij zijn hier'. En ik zeg dat niet om 
andere sporten weg te duwen. We weten dat 
we onze leden op een bepaald ogenblik afgeven 
aan andere sporten, maai- we kumen ze wel- 
licht terugnemen. Op het ogenblik dat ze uit- 
stappen uit het competitief luik van die andere 



sporten, kunnen ze misschien opnieuw instap- 
pen iil recreatief turnen. longe moeders vooral, 
oudere moeders ook, senioren enzovoorts. - e Gifiadg nogje t~ietiiiig over 11rtiiieii~w 
clecreet? 
(tevreden) Goed hé. Er is hard aan gewerkt. Voor 
dit laatste decreet is er dan toch overleg 
gepleegd met de Vlaamse Sportfederatie (VSF) 
en met het Bloso. Het feit dat inen de stap zet 
naar één federatie per sporttak doet mij echt 
deugd. Je moet het natuurlijk in de gescluede- 
nis bekijken op het relationeel vlak met de 
andere federaties.Toen ik tien jaar geleden als 
voorzitter ben gestart, vond ik een 'mijnen'. 
landschap in het turnen. De mensen zelf kon- 
den daar weinig aan doen, de situatie was histo- 
risch zo gegroeid. Maar alles groeit en wijzigt 
en de tijd was rijp om conclusies te trekken en 
om het sportlandschap aan te passen aan de 
actuele situatie. Eén: hoe ga je in godsnaam 
jezelf promoten bij je eigen gymnasten als je 
vierVlaamse kampioenen hebt ?Wie is dan de 
Vlaamse kainpioen ? Dat is gewoon belachelijk 
en dat betekent een pure devaluatie. 
Ten tweede: hoe verkoop je dat aan de overheid? 
Als je dan om subsidies gaat bedelen, zit je tel- 
kens in dat wespennest van de verzuiling. En 
wat dan met de continuïteit? Ook naar sponso- 
ring toe: hoe kan je dat waarmaken als je maar 
een fractie vertegenwoordigt van het landschap? 
Voelen die mensen zich niet bedrogen als ze 
vaststellen dat er nog een ander Vlaams kam- 
pioenschap bestaat? Dat is storend en druist 
volledig in tegen mijn business-gevoel. 
Je weet dat we vroeger de VlaamseTurn- 
academie hadden. Eigenlijk een topsportschool 
avant la lettre. Het Bloso heeft haar subsidiëring 
toen pragmatisch opgelost door het geld te 
geven aan die academie. Dat werd dan een ver- 
deelpotje tussen de bestaande federaties. En 
toen we dachten aan een echte topsportschool 
heb ik aan mijn drie andere collega-voorzitters 
gevraagd wie er meedeed om dat project daad- 
werkelijk te organiseren. Enkel de socialistische 
zuil is toen mee op de kar gesprongen. Wij heb- 
ben dan in onze raad van bestuur de belangrijke 
beslissing genomen om die vzw Vlaamse 
Turnacademie op te  zeggen. De statuten van 
die vzw voorzagen dat er in geval van afhaking 
van één van de partners de vzw ontbonden 
werd. Dat was een zware beslissing, maar de 
ASG (Federatie voor AIgemene en Sportieve 
Gymnastiek, nvdrj  was bereid om mee in te stap- 
pen. Daar zijn jaren over heen gegaan. 
De katholieke zuil is daar echter niet op inge- 
gaan. Hm voorzitter stelde toen dat hun filoso- 
fie anders lag. Op een congres in Parijs van de 
n~onotlieïstische bonden was er gesteld dat 
competitie niet zo ethisch was vanwege macht, 

geld en prestratiedrang. Hier legde de voorzit- 
ter dan uit dat hun bond een eigen specificiteit 
had. Ja, daar hebben wij alle respect voor, maar 
ik kan toch als voorzitter van de liga en als co- 
voorzitter van de Belgische turnbond niet nala- 
ten een competitie te organiseren. ik kan toch 
niet zeggen dat ik dat ethisch niet verantwoord 
vind. En dan is dat gesprek stilgevallen. Maar 
voor mij blijft de deur openstaan. 
Met de BVLO lag het nog anders: dat is niet 
enkel een turnbond, maar ook een syndicaat 
voor leerkrachten, een vormingsbond. 
Wat mij wel is opgevallen, is dat er nogal wat 
topsportclubs van andere bonden naar ons zijn 
overgekomen.Toen ik als voorzitter begonnen 
ben in 1992, hadden we 18.000 leden, terwijl 
we nu ongeveer het dubbel hebben. Momenteel 
is het zo dat wij ons al één voelen met de ASG. 
Die hs ie  is ook nakend. Daarom ben ik blij met 
het nieuwe decreet. Nu we als federaties niet 
meer financieel gesanctioneerd worden oindat 
we zouden samensmelten, staat er niets meer in 
de weg. Met de ASG hebben we in feite alle 
coördinatie-oefeningen al gedaan, we zijn nog 
wel totaal onafhankelijk qua juridische struc- 
tuur, bestuur en financiën, maar we hebben er 
al voor gezorgd dat de turntechnische activitei- 
ten volledig gecoördineerd verlopen en dat het, 
- wat deze twee bonden betreft -, voor nieuwe 
leden gelijk is in welke bond men instapt. Men 
heeft juist hetzelfde aanbod en juist dezelfde 
voordelen. Je beconcureert elkaar ook niet 
meer op dat moment. In feite zijn we samen. 
De stap naar de fusie is niet meer ver weg, het 
grootste voorbereidend werk daartoe is 
gebeiird. i 

Wij tiinoeten altijd een 
onderscheid maken 

tussen competitie en 
recreatie. knuir  de top 

dienen wij altijd de 
recreanten te stimule- 

ren oin zich blijvend te 
realiseren dat zij deel 

uitmaken van diefede- 
ratie: zij r i jn niet 

alleen consument van 
verzekeringen door de 

lidmaatschapsbijdrage, 
ze kunnen bij ons heel 

wat meer krijgen. 



Sens ib i l i se r ingsac t ie  
Tekst: André Van Lierde - Foto: Bloso, Jan Masyn 

Op donderdag 13 september 
stelde Bert Anciaux, Vlaams 
minister van Cultuu/; Jeugd, 
Sport, Brusselse 
Aangelegenheden en 

I 
Ontwikkelingssamenwerking, 
de sensibiliseri17gsactie 
'Vrijwilliger in de sport' voor. 
Het jaar 2001 is immers 
'Internationaal jaar van de 
vr~williger ' 

Vrijwilliger i~ de sport, I 

dat verdieuit goud 
Sensibiliseringsactie 
Ook voor de sportsector is de onbaatzuchtige 
inzet van vrijwilligers levensnoodzakelijk. 
Vlaanderen telt momenteel ongeveer 150.000 
sportvrijwilligers. 
Voor de sensibiliseringsactic rond de 
'Vrijwilliger in de sport' werd in 2001 op de 
begroting een bedrag van 10 miljoen ingesclire- 
ven. Het Bloso heeft de opdracht gekregen om, 
in samenwerking met de gemeentelijke en pro- 
vinciale sportdiensten, een aantal initiatieven te 
ontwikkelen waarbij de 'Vrijwilliger in de 
sport' centraal staat. Deze sensibiliseringsactie 
werd rond vijf thema's opgebouwd. met name: 

m werving van jonge vrijwilligers 
waardering voor de jarenlange inzet van 
de vrijwilligers in de sport 

m aandacht voor een aangepast vrijwilligers 
statuut 

m voriningsinitiatieven voor clubbestuurders 
m en een concrete actie op het terrein 

Hoewel er blijvend moet gestreefd worden naar 
een verdere professioiialiseriiig van de sportka- 
ders om de kwaliteit van het sportaanbod te 
verhogen, is en blijft het vrijwilligerswerk in de 
sport onmisbaar. Daarbij is de verjonging van 
het vrijwilligersl<ader in de sport een noodzaak. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft immers uit- 
gewezen dat de gemiddelde leeftijd van de 
bestuurders in de sportclubs momenteel 56 jaar 
is. Dit zou er kunnen op wijzen dat heel wat 
vrij.ivilligers zich reeds jarenlang inzetten. Maar 
tevens wil dit zeggen dat de jongeren ofwel 
onvoldoende kansen krijgen ofwel liiervoor 
minder geïnteresseerd zijn. 

Jon eren aantrekken 
Het is % elangrijk .. dat meer en vooral ook jongere 
niensen sociaal engagement zouden opnemen als 
vrijwilliger in de sport.Via een beperkte media- 
campagne en een aangepaste communicatiestra- 
tegie wil Bert Anciaux hen daar toe aanzetten. 



Go&-.. .nedaille van de Vlaamse minister van Sport 

Voor de campagne werden een logo en een slo- 
gan uitgewerkt : 'Vrijwilliger in de sport, dat 
verdient goud!'. Daarlilee wil hij in eerste 
instantie appreciatie uitdrukken voor de belaii- 
geloze inzet van de vele duizenden vrijwilli- 
gers, vooral zij die reeds jaren vooral de 'lasten' 
van de sport hebben gedragen. Met een knip- 
oog wordt hier ook gesteld dat niet alleen de 
atleet verdienste heeft bij het winnen van een 
medaille. 
Deze boodschap zal aan het grote publiek ken- 
baar worden gemaakt door de verspreiding van 
een poster en een TV-spot die op alle regionale 
zenders zal worden uitgezonden. Een jonge 
sportieve dame speelt de hoofdrol in de dyna- 
mische spot. 
Mede dankzij mediapartner RTR zal dezeTV- 
spot vanaf midden september en begin oktober 
013 alle 11 regionale zenders te  zien zijn. 

Auureciatie voor het 

\,c11 aan (Ir griiiec~itcl><~sturrii g~t.rdd!+l om 
o \ c r ~ I  i11 \ 'I~~ln(i~.ren h t ~ l d i ~ i ~ i ~ ~ ~ l t ~ í  htigl~c~len IC 
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organiseren voor deze vrijwilligers. Hij zal hier- 
voor de medailles gratis ter besclùkkiig stellen 
van de gemeenten. 
Maar niet alleen de jarenlange inzet van oude- 
ren zal beloond worden. Ook jongeren die 
reeds twee jaar actief zijn als vrijwilliger zullen 
beloond worden, en vooral ook aangemoedigd 
worden oni verder te doen. Voor hen werd 
gezocht naar een eigentijds geschenk. Omdat 
jonge vrijwilligers de hartslag in de sportclubs 
kunnen versnellen, worden er zo'n 2.500 uur- 
werken met hartslagmeter cadeau gedaan. 

Statuut van de vrijwilli er 
De Vlaamse regering is bijzonder % ekommerd 
o111 het statuut van de   rij williger. Een aantal 
domeinen waarop verbeteringen wenselijk zijn 
zoals het arbeidsrecht, het fiscaal en het sociaal 
recht behoren tot de bevoegdheid van de fede- 

viiiwilligerswerk 
- 

rdi: \vrteever. Hct tiit~aii)zt)lirir van dc \'luanisc 
Uiipundr van hrr principc d ~ t  <Ir- rnriiial>oorl- rcgcriiiv \US ci.lirrr steeds dat dc \,crschillrnrlc 
schap op het terrein moet ondersteund en ver- 
sterkt worden, zullen er een aantal concrete 
acties opgezet \vordeii. Een eerste actielijn 
heeft betrekking op de appreciatie voor het 
vrijwilligerswerk. Het moeten immers niet 
altijd topsporters zijn die gehuldigd worden. 
Om deze waardering uit te drukken wordt er 
een actie opgezet waarbij de vrijwilligers in de 
sportclub, sportfederatie en of de scholen hun 
'gouden medaille' kunnen verdienen, Deze 
gouden medaille van de Vlaamse ininister van 
Sport zal toegekend worden aan vrijwilligers 
met tenminste 21 jaar actieve inzet in de sport- 
club en/of sportfederatie of aan vrijwilligers 
met 21 jaar inzet in de schoolsport. Naast deze 
medaille zullen de vrijwilligers ook een offici- 
eel attest ontvangen. Anciaux heeft daarenbo- 

" " 
sectoren nauw betrokken moeten worden bij 
deze discussie. DeVlaamse minister voor Sport 
benadrukte dat hij voor zijn beleidsdomeinen 
adviezen en suggesties verzameld heeft omtrent 
een mogelijk statuut. De bundeling van deze 
informatie wordt overgemaakt aan de Eerste 
Minister en aan de federale regeringscommissa- 
ris voor vrijwilligers. 
Er is een duidelijke \vil om het wijwilligerswerk 
meer erkenning te geven. Financiële, materiële 
en institutionele voorwaarden moeten bovendien 
van die aard zijn dat vrijwilligers in optimale 
omstandigheden.hun taak kunnen vervullen. 

Vormingsinitiatieven voor 
de clubbestuurders 
Als men het kwalitatief sportaanbod wil verho- 



technieken, werken met vrijuailigers, hoekhou- 
ding en fiscaliteit, ledenwerving en sportwetge- 
ving komen aan bod. 

Po: 

gen dan zullen uiteraard ook de vrijwilligers in 
de sport moeten bijscholen. Daarom nam het 
Bloso het initiatief om samen met deVlaamse 
Sportfederatie (VSF) en de provinciale sport- 
diensten (VVP), voriningsinitiatieven te ont- 
wikkelen voor de clubbestuurders in de sport- 
sector. Zo werden dit jaar een aantal hijscholin- 
gen georganiseerd rond 15 verschillende the- 
ma's. Clubbestuurders worden op die manier 
vertrouwd gemaakt met de opmaak van een 
beleidsplan (met aandacht voor het jeugdsport- 
beleid) en wegwijs gemaakt in marketing en 
verzekeringsaangelegenheden. Ook interne 
comn~unicatie, sponsoring, website-ontwikke- 
liiig, mediamanagement, sportstructuren, 
event-management, vzw-wetgeving, vergader- 

Het S ortlint B Van m-ij ag 12 oktober tot zaterdag 20 oktober 
2001 organiseert Bloso samen met de provinci- 
ale en de gemeentelijke sportdiensten 'Het 
Sportlint'. Dat sportlint wordt de langste spor- 
tieve estafette, dwars door Vlaanderen. 
Vertrekkend uit Oostende en Bredene zal er 
gedurende 10 dagen via 5 1 Vlaanise gemeenten 
een 425 kilometer lang lint van o.m. fietsers, 
wandelaars, lopers, ruiters, enz. . . . getrokken 
worden tot in Maasmechelen. Iedereen kan gra- 
tis deelnemen. De organisatoren willen zoveel 



mogelijk deelnemers, vooral jongeren uit scho. 
len, sportclubs ei1 jeugdverenigingen, aanmoe- 
digen om aan deze unieke sportieve estafette 
deel te  nemen. 
Naar aanleiding van dit evenement zal vanzelf- 
sprekend extra aandacht gevestigd worden op 
het belang van het vrijwilligerswerk in de 
sport. Daarom zullen er tijdehs 'Het Sportlint' 
dwars door Vlaanderen een reeks huldigings- 
plechtigheden plaatsvindeii waarop de lokale 

verantwoordelijken voor sport de vrijwilligers 
in de bloemetjes zullen zctten voor hun jareii- 
lalge belangeloze inzet in de sport. Nu reeds 
hebben 59 gemeenten toegezegd om tijdens de 
doortocht van 'Het Sportlint' hun vrijwilligers 
te h~ildigen. De minister sprak zijn hoop uit dat 
'Het Sportlint' kan uitgroeien tot een nieuwe 
Bloso-klassieker, waarbij lopen, fietsen, wande- 
len, . . . even in de plaats komen van koning 
auto. B 

VRIJWILLIGER 
in de sport, 

dat verdient goud! 
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Topg y n a s  tiekhal feestelij k geopend 
een droom wordt werkelijkheid.. . 
Gymnastiek is een sport die specifieke infrastructuur verewt. Gymtoestellen 
opbouwen en afbreken IS praktisch niet mogelijk, arbeldsintenslef en ook 
tijdrovend en dus ten koste van het aantal effectieve trainingsuren van de 
gymnast. Een specifieke trainmgshal is dan ook zowat de ultieme droom 
van elke tralner en clubbestuurdel: Onder grote belangstelling werd op 
29 juni dit laar de 'Topgymnastiekhal' in het Bloso-centrum De Blaarmeersen 
in Gent feestelijk geopend. 

De druk voor de installatie van een professione- le trainingen te organiseren. Lokaal hadden de 
Ie gymzaal werd alsmaar groter. Het tekort aan Gentse clubs een schrijnend gebrek aan iiifra- 
sportspecifieke infrastructuur was immers voel- structuur voor de talrijke wedstrijdploegen. 
baar op 3 niveaus. Op Vlaams niveau was een Hoog tijd dus voor de betrokken partijen om 
degelijke hal noodzakelijk om de topsport- een lang gekoesterde droom te realiseren.. . 
school gymnastiek kans op slagen te geven. 
Op provinciaal niveau was er nood aan een Unieke samenwerkin f.!. degelijke hal om tijdens de weekends provincia- DeTopgymnastiekhal is een rea satie van 



Vlaanderen en grenst aan de bekende 
Watersportbaan. Met het 'Hui3 van de Sport' 
dat gebouwd wordt door de provincie en eind 
2001 de start van de houw van het Sporthome 
door Bloso worden de Blaarmeersen de groot- 
ste sportsite vanvlaanderen. 

Voor de competitie mnast Y In eerste instantie werd met e bouw van de 

I 
gymnastiekhal gedacht aan de coii~petitiegym- 
nast. 
H e t  gebruik van de Topgymnastiekhal is dan  
ook exclusief voorbehouden voor de oplei- 
ding van gymnasten en trainers die zich 
voorbereiden op gymnastiekwedstrijden o p  

4 partners, nl. het Bloso, de Provincie Oost- 
Vlaanderen, de Stad Gent en de Vlaamse 
Turnliga. Een uniek partnership waardoor Gent 
kan uitpakken met de best uitgebouwde gym- 
nastiekhal in de Benelux. Op 15 september 
2000 werd de overeenkomst getekend, in 
november 2000 werd gestart met de bouw van 
de hal. Bloso trad op als bouwheer van de hal 
en z o r g  verder, in samenspraak met de ver- 
schillende partners, voor de uitbating ervan. 
Voor de inrichting van de gyinhal en de speci- 
fieke gymuitrusting tekende de firma Janssen & 
Fritsen in nauw overleg met de toptrainers een 
uniek concept. Het werd niet zomaar een hal 
met een éénmalige opstelling van toestellen, 
maar een heuse gymtempel met alle toestellen 
in diverse opbouwende trainingssituaties tot de 
officiële wedstrijdopstelling. 

Een uitzonderlijke locatie 
De keuze viel vrij snel op de nog beschikbare 
terreinen van het Bloso-sportcentrum aan de 
Gentse Blaarmeerseil. Bovendien kon door de 
aanbouw aan het Bloso-centrum het bestaande 
sanitair gebruikt worden, wat de kosten aan- 
zienlijk drukte. Het trainingscentriim ligt 
midden in het recreatiepark 'de Blaai-meersen', 
vlakbij de wielerpiste en de nieuweTopsportha1 

. - 
minimaal  provinciaal niveau. 
De naamTopgymnastiekhal verwijst naar het 
doel om in de eerste plaats gymnasten op te  
leiden tot zeer hoog wedstrijdniveau of topni- 
veau, voor recreatiegymnasten is de hal niet 
bcdoeld. 
Stedelijke en provinciale trainingen, kaderoplei 
dingen Vlaamse Trainersschool, workshops en 
stages zullen wel in de hal georganiseerd 
worden. 

Principes 
Bij de uitwerking van de plannen werd met vol- 
gende principes rekening gehouden: 

1 De hal is gebouwd voor volgende 
disciplines: 
"Artistieke Gymnastiek Dames en 

Heren 
O Acrobatische Gymnastiek 
O Tumbling 
Voor Trampoline en Ritmische Gymnastiek 
wordt een hogere hal (8 m.) h ere is t. 

Voor deze disciplines wordt 1 /3 run de 
bestaande Bloso-sporthal gebruikt. 

2 De toestellen kregen een vaste plaats in 
de hal, gedaan dus met plaatsen en 
opbergen van het materiaal. 

3 Alle toestellen werden minstens éénmaal 
in wedstrijdopstelling voorzien. 

4 Aanvullend werd een set toestellen 
geplaatst aan of boven valkuilen, 
waardoor veiliger en efficiënter kan 
geoefend worden. 

5 De aanwezigheid van lagere en kleinere 
toestellen maakt aangepast oefenen voor 
jongeren mogelijk. 

6 Om zo efficiënt mogelijk te kunnen trai- 
nen en een hoge bezettingsgraad toe te 
laten is er een gegroepeerde opstelling 
per toestel. 

7 En.. . nieuw voor dergelijke hal is een 
spreiding van de valkuilen (3 in totaal) op 
verschillende plaatsen in de zaal 
waardoor zowel veiligheid als trainingsef- 
ficiëntie verhoogd worden. 



Hoe wordt er getraind? 
De verbuur gebeurt per oefenzone per 30 
minuten. Er kan getraind worden op 1 8 oefen- 
zones met een bezetting van 8 gymnasten per 
zone, dit onder begeleiding van iiliniinum 1 
deskundig lesgever, wat betekent dat tegelijker- 
tijd inaximuin 128 gymnasten op hetzelfde 
ogenblik degelijk luuinen trainen. 
De functionele bezetting u~oi-dt geschat op 
+ / - 100 gyinnasten. 
Deze muier  van wei-ken maakt het inogelijk 
dat verschillende clubs, disciplines en niveaus 
013 lietzelfde ogenblik samen kunnen trainen. 

I 

Technische gegevens 
Topgymnastiekhal 

Locatie: Bloso centrum'de Blaarmeersen' 
Gent 
Aanvang werken: november 2000 
Einde werken: 29 juni 2001 
Afmetingen: 50 m r 33 in (=l650 m2), 
6.5 m hoog 
Bouwheer: Bloso 
Gvmnastiekmateriaal: lanssen & Fritsen 
Budget: 67 miljoen 
Financiering: Bloso (32.228.634 miljoen fr.), 
Provincie Oost-Vlaanderen (10 miljoen fr.), 
Stad Gent (1 0 miljoen), Vlaamsc Turnliga 

Met dank! 
De bouw van deTopgymnastiekha1 zal onge- 
twijfeld een belangrijke bijdrage leveren tot de 
verdere ontwikkeling van deturnsport. En de 
vele gymnasten die straks kunnen trainen in een 
gezellige, veilige en goed uitgebouwde turnhal 
zijn Bloso. Stad Gent en Provincie Oost- 
Vlaanderen van harte dankbaar! i 



Gymnast iek  

Gym iil Vlaaildereil 
Gymnastiek is een populaire sport in Vlaanderen. Met meer dan 94 000 actieve gymnasten kan deze sporttak 
zich tot de top 5 van de meest beoefende sporten in Vlaanderen rekenen. De gymwerking in Vlaanderen wordt 
verzorgd door 4 federatfes die, in oorsprong elk op zich, een eigen aanbod voor de clubs creëren. 

Waarom m e n  niet allemaal bij dezelfde federatie? En als er federaties fusioneren, wat heeft dat dan voor gevolgen voor de 
turners? Die vraag leefde al een hele tijd bij de 4Vlaamse bonden (ASG, Km, BVLO enVTL) die met g)mastiek begaan zijn. 
Uit het l o s p r o j e c t  (of het strategisch onderzoek >n het Interuniversitair Onderzoelacentrum voor Sportbeleid i.s.m. de uni- 
versiteiten HILO, KUL enVLIB) bleek dat de club en de turner één gymfederatie wensten. De onnodige versnippering tussen de 
bonden zat de leden hoog ai er werd prioriteit geëist voor de turner. De rondetafel gesprekl<en tussen de 4 federaties resulteer- 
den er uiteindelijk in dat de Fedeixtie voor Algemene en Sportieve Gymnastiek (ASG) en deVlaamseTurnliga een fusie op lange. 
termijn ais ultiem doel stelden. Sedert 1998 is er uiteindeQk daadwerkelijk wat veranderd in het versnipperde hirnland~cha~. 

Naar een eenvormig beleid 
Statuten, huishoudelijk reglement, eenvormige bijdragen, ... kortom ailm wat mogelijk wai werd op eikaar afgesteld.Voora1 op 
sporttechnisch gebied tvas liet de wens van beide federaties om snel naar een eenvormig beleid te gaan. De vorinjngsweekeiids 
en de opleiding van juryleden worden gezamenlijk georganiseerd. Een belangrijke ontwikkeling voor de clubs was het open stel- 
len van alle activiteiten: ASG-clubs konden deelnemen aan d e  activiteiten van deVlaamseTnr~iliga en vice versa. Niet alleen 
werd het aanbod hiermee uitgebreid, ook werd vermeden dat beide federaties activiteiten organiseren voor dezelfde, soms 
beperkte, doelgroepen. 

Een concrete fusie was gezien het toenmalige sportbeleid niet mogelijk. Te veel personeel zou daardoor inoeten ahloeien. Nu 
deVTL-ASG-alliantie in het nieuw decreet wel mogelijk wordt kan concreet aan een fusie gewerkt worden. 

Klaar voor fusie 
Vandaag bijna 3 jaar verder is er ondertussen heel wat ieranderd. Waar mogelijk werden taken verdeeld en zijn de stafleden ver- 
antwoordelijk in hun +ebeid over beide federaties. Zo houdt ASG zich vooral bezie met de uitwerking van de Algemene 

c, m 
~ p n a s t i e k e n  coördineert deVlaamseTurnliga het competitiegebeuren en deTopsportwerhgg Aúministratie en hanciën \,er- 
loopt noodgedwongen nog steeds afzonderlijk op beide secretariaten, ASG in Antwerpen enVTL in Gent. 
Stelselmatig worden ook de communicatiekanalen eenvormig. In januari 2002 zal het eerste gezamenlijk p t i jdschr ih  verscluj- 
nen dat gratis verspreid wordt aan alle gezinnen vanASG/VTL (oplage: 35 000 ex.) 
Met de gezainenlijk organisatie van het WK Artistieke Gymnastiek werd alvast een sterke basis gelegd voor een verdere intensieve 
samenwerking. 
Als beide federaties s& ook naar buiten komen onder één naam en met één huisstijl d e n  de clubs, leden, bestuurs- en 
stafleden er alvast klaar voor zijn.. . 

Aantal aangesloten leden gymfederaties 

VlaamseTurnliga (WL) 
Leden: 34 624 - Secretariaat: Gent 

Katlioliekc Vlaamse Turnfederatie (KVT) 
Leden: 33  040 - Secretariaat: Brussel 

Federatie voor Algemene en Sportieve Gymnastiek (ASG) 
Leden: 15 822 - Secretariaat: Antwerpen 

Bond voor Lichamelijke Opvoeding (BVLO) (Afdeling turnen) 
Leden: 10 668 - Secretariaat: Gent 

Internationale fusie een feit 
Ook internationaal hacl gymnastiek tc kanlpen met verschillende federaties. De Intrrnationalr (;ymnastiekfedei.aties 
zorgden in 1998 voor ecn wcrcldprimeur door als ecrstc cen intcrriationale fnsic aan tc gaan, cn dit met 3 Fcderatie: 
(Int.Tram[>olinefecleratie en de Int. Acrofederatie). De FIG coördineert nu tle werking van alle gyindiscipline~, ttz. 
Artistieke Gymnastiek, Ritmische Gymiiastirk,Tumbling,Trampolii~r, Acroguiii rii .4erobics. 



Gymnast iek  
Tekst: Inge Doens 

Wereldkampioeilschappeil Artistieke i 
~yinnastiek (27110 - 411112001 - Geilt) 

Van 27 oktober tot en met 4 novemI>er is Gent de 
gaststad voor de 35e Wei-elclkarnpioenscliapl~en 
Artistieke Gymnastiek.Voor Gent is dit wereld- 
evenement de grootste sportcompetitie ooit. In 
nauwe samenwerking met het Organisatie 
Coniité wordt dan ook alles in het werk gesteld 
om de atlcten, begeleiders, toeristen, toeschou- 
wers CR pers in optimale onistandighcden te 
kunnen verwelkomen. 
DcTopsporthal Vlaanderen in het Bloso-een- 
truiii is de 'headquarter' van het WK-gel~eurni. 
De infrastructuur wordt voor de gelegenheid 
uitgebreid met een 'atletendorp' en de 'World 
Championsliips Business Village'. De gloednieu- 
we specifieke turnhal, nationaal trainingscen- 
trurn van de Vlaaii~seTurnliga, zal dienst doen 
als opwarmingsruimtc. In alle rust kunnen de 
gymnasten zich voorberciden in de Gentse 
'Flanders Expo hallcn' waar offìcieel toestelle- 
verancier Janssen & Fritsen zorgt voor geriefe- 
lijk uitgeruste trainingshallen, 
Om hetWK voor de 600 atleten, 800 begelei- 

ders, 400 persmensen en 50 000 toeschouwers 
cen onvergetelijke gebeurtenis te maken werd 
een enthousiart team vrijwilligers opgeleid. 
De speciale internetsite (www.worldchamp- 
g).1112001 .coii~) wol-dt druk bezocht door 
binnen en buitenlandse fans en biedt de gele- 
genheid online tickets en hotelaccommodatie te 
boeken. Ook de ticketverkoop is volop aan de 
gang.Tickets voor dc wedstrijden zijn nog 
stceds te koop. 
In de rand van het WK-gebeuren wordt ui Gent 
tevens het Medisch Congres 'Science i11 Artistic 
Gymnastics' (27 oktober 2001) en de 'Media 
RoundTahle' (2 november 2001) met als 
onderwerp 'Creating Gyinnastics Stars' georga- 
niseerd. 
Vast staat dat het WK in Gent een uitstekende 
gelegenhcid is om de gymnasten en de sport in 
de schijnwerper te en dit is voor de 
liefst 85 000 gymnastiekbeoefenaars in 
Vlaanderen leuk meegenomen.. . 



Het WK in cijfers: 
- 600 atleten 
. 800 begeleiders 
. 400 persmensen uit binnen- en buitenland 
- 50 000 toeschouwers - 8 wedstrijddagen 
. 400 vrijwilligers 
- 16 800 hotelovernachtingen 
- Tv-uitzending in meer dan 80 landen 

Wie kan je aan het werk zien? 
Elk land aangesloten bij de Internationale 

Gyinnastiekfederatie (FIG) mag max. 1 ploeg 
mcisjes (6 atleten) cn 1 ploeg jongens (6 atlc- 
tcii) naar het WK afvaardigen. De gvmnasteii 
turnen cerst een kivalificatic~vedstrijd ei] kuii- 
nen zich selecteren voor: 
Teamfinale: 8 beste landenteanis van de k~vali 
ficatie.*wdstrijden 
Allroundfinale: 32 beste individuele atleten 
van de kwalificatiewedstrijden, 
Toestelfinales: 8 beste individuele atleten van 
de kw&icatiewedstrijden per toestel. 

Bestelling tickets: 
Tel. 070 345 345 
Online: www.worldcham~~vm2001 .com 

, . , 
' Info: 

v ~ a a ~ i ~ ~ ~ u i d i @  -Yoskns~aan 38,9000  ent 
tel. 09-220 S2 28 --fix 09-220.56 79 - e-mail: I:yrn2001@pandora.be 



S p o r t t a k  i n  d e  k i j k e r  
Tekst Andrb Van Lierde, Geert Beeckman 

G y ~ ~ a s  tiek: 
SPC .tTT Y 11: sporttakin de kijker! 
.Lr>; p' 

In 2000 startte het Bloso de actie 'Sporttak in de kijker', waarbij jaarlijks 
rond één bepaalde sporttak extra promotie wordt gevoerd. Bloso zorgt 

bij deze actie voor de sensibilisering (media, promotiemateriaal, . . .) 
en de concrete organisatie van de acties op het terrein gebeuren in 

samenwerking met de betrokken Vlaamse sportfederatie(s). 

Bij de keuze van de sporttak speelt mee of er in 
een bepaalde sporttak een belangrijk topspor- 
teveneinent invlaanderen wordt georganiseerd 
(b.v. EK ofWK), ervan uitgaande dat in die 
omstandigheden een promotieactie zoals 
'Sporttak in de kijker' kan gekoppeld worden 
aan de mediabelangstelling die er sowieso zal 
zijn voor het topsportevenement op'zich. Zo 
wordt een breder draagvlak gecreëerd. 

Oindat vorig jaar hetWK Aerobics in Gent 
werd georganiseerd, werd aerobics en fitness 
weerhouden als sporttak in de kijker verleden 
jaar. 
Dit jaar worden in Gent, van 27 oktober tot 
4 november in deTopsporthal Vlaanderen, 
de Wereldkampioenschappen Artistieke 
Gymnastiek georganiseerd. Daarom ging Bloso 
samenwerken met de organisatoren van het 

WK, nl. deVlaamseTurnliga en de Federatie 
voor Algemene en Sportieve gymnastiek, om 
dit jaar 'gyinnastiek' speciaal in de kijker te 
plaatsen. 

Dankzij een intensieve samenwerking tussen de 
turnfederaties en Bloso kreeg het programma 
van de actie 'Gymnastiek - sporttak in de kij- 
ker' vlug concrete vorin. 
Tijdens het gymgala in Antwerpen (december 
2000) werd het programma van de actie reeds 
kenbaar gemaakt bij het gymnastiekminnend 
publiek. 

'Gymtics', brevettenactie in de 
sportclubs 

Ter gelegenheid van de 'Dag van de Sportclub' 
werd door alle gymclubs een brevettenactie 



cgymtics' gestart. De organisatoren bezorgden 
. a,, alle deelnemende clubs gratis promotiema- 
' 

teriaal, waaronder een draaiboek, de poster 
met de gyrntics reeksen, de scorekaarten en 

'Gyintics' is een brevettenactie gericht naar 
jongens en ineisjes vanaf 7 jaar die echt "-,veeg 
zijn" van gymnasbek, de sport eens willen 
proberen, of zichzclf wensen te evalueren.. . 

'Gymtics' is een prakbsche leidraad voor de 
lesgevers recreatieve gymnastiek. 
De oefeningen ~ i j n  eenvoudig en gemakkelijk 
aan te leren. 
Het pakket bestaat uit 6 brevetten in stijgende 
moeilijkheidsgraad samengesteld uit 10 oefe- 
ningen. Op  de poster die bij het initiatief 
hoort worden alle oefeningen overzichtelijk 
weergegeven. 
Bovendien werd er gezorgd voor een toffe 
scorekaart en leuke diploma's waar de oefe- 
ningen op worden aangeduid. 
Het draaiboek stelt - per brevet - de oefenin 
gen in vaktaal voor. 
Alle oefeningen worden afzonderlijk beschre- 
ven en visueel voorgesteld. 
Bovendien worden in een notendo11 enkele 
belangrijke aandachtspunten meegedeeld. 

Voor meer inlichtingen over Gyrnt~cs kan u terecht 
by VTL/ASG te1 09/220 82.28 Voskenslaan 38 

Deze brevettenactie werd door de gymclubs 
enthousiast onthaald, niet minder dan 15.000 
brevetten werden verdeeld onder 75 gymclubs 

Dag van de Gymnastiek 

O p  12 mei werd de 'Dag van de Gymnastiek> 
georganiseerd door VTL en ASG. 
Dit evenement is reeds een klassieker voor de 
turnfederaties en richt zich zowel naar clubs als 
naar gezinnen. Iedereen kon die dag aan een 
voordeeltarief naar Six Flags. In het pretpark, 
werd verspreid over het hele terrein, een gym- 
parcours opgesteld. Alle deelnemers aan het 
gymparcours ontvingen een geschenk van 
Janssens en Fritsen de materiaalsponsor van de 
federaties. Op deze snikhete dag werden 3.700 
deelnemers geteld 

aanbod bij het grote publiek kenbaar te maken 
werden 4TV-reportages gemaakt die in het 
programma "Tendens" op alle 11 Vlaamse regio- 
nale zenders werden uitgezonden. Elke repor- 
tage behandelde een ander facet van gym- 
nastiek. 

Op  16 en 17 juni ging het over "Wat is 
Gymnastiek 7". Daarbij werd een overzicht 
gegeven door DirkVan Esser, directeur 
VTL, van alle disciplines die in gymnastiek 
aan bod komen. 
O p  23 en 24 juni stond de uitzending in het 
teken van gymnastiek als. recreatiesport. 
AndréVan Lierde, Directeur Bloso, gaf toe- 
lichting bij de meer dan 100.000 leden die 
bij deVlaamse gymclubs aangesloten zijn en 
over de gymnastiekbeleving van kinderen 
tot en met senioren. 
In de reportages van 22 en 23 september 
gaven Prof. Paul De Knop en Sonia Van den 
Broeck toelichting bij de  noodzaak aan kwa- 
liteitszorg in de gymnastiekclubs en de 
opleiding van gymnastiektrainers via de 
Vlaamse Trainersschool. 
Op  29 en 30 september werden door 
Carla Galle, Commissaris-generaal van 
Bloso,en DirkVan Esser de topsportschool 
gymnastiek en de topsportinfrastructuur 
behandeld. 

De promotietour 'Gymnastiek' 

Tijdens de vakantiemaanden trokken Bloso, 
VTL en ASG met een promotietour langs de 
Vlaamse kust. In 8 badsteden werd aan alle 
vakantiegangers de mogelijkheid geboden om 
gratis kennis te maken met de verschillende 
disciplines binnen de gymnastieksport. 

i YrUd.S'O*~u.tu. mm 
KnoLk--Hem 

Informatieve reportages op alle . IsimlD t* au.IYltUi ma 

regionale zenders slanlrnberge . DIiUdsg,l.Yg"<N.20M 
W*"d"i". 

Gymnastiek heeft heel wat uitingsvormen, wmesr infomatre: 

gymnastiek is niet alleen een recreatiesport bij 
uitstek maar tevens topsport van de bovenste 
plank. O m  deze diversiteit van het gymnastiek- 

B h  BnMi-.I)Io 
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21 ste Gordel: 
o m d a  s de regen 
75.105 deelnemers 


