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Recreatoernooi  Trampoline te Willebroek op 
22.05.2022  

Vrij vroeg vertrokken we richting Willebroek.  Onze gymnasten gingen er 
deelnemen aan het Recreatoernooi Trampoline.  Dertien gymnasten gingen 
de uitdaging aan. Acht van hen waren louter recreanten en vijf 
wedstrijdspringers. Deze konden deelnemen gezien ze  wekelijks ‘slechts’ 
vier uur trainen.  Ze werden vergezeld door drie gymnasten van de club 
Gymka Kalmthout waar trainers Inge en Marc ook les geven.   
Ook aanwezig voor Gym-Harop: Trainer/voorzitter Bruno en trainster 
Thirze.  Trainer Dimitri nam de moeilijke taak op zich om te jureren. 
 
Onze 9 en 10-jarigen waren eerst aan de beurt.  Lemoni sprong erg goed 
en werd dan ook terecht beloond met goud.  Lisabeth (die de licht 
gekwetste Ellen verving) en Olaf behaalden  zilver.  Kari schopte het in 
deze reeks tot brons. 
 

 
 
De 11-12-jarigen kwamen vervolgens op de trampoline.  June en Nena 
sprongen erg goed en kregen dan ook verdiend applaus vanop de tribune.  
Beiden kwamen erg dicht bij het zilver doch moesten tevreden zijn met 
brons net zoals Alexander.   
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Alfie en Nathan sprongen een mooie reeks en behaalden zilver. 
 

 
 
De 13-14-jarigen werden vertegenwoordigd door  Hannelore die goud 
haalde in de  G-gym reeks en  door zus Marylise die een aandenken kreeg.   
 
Bij de jongens 
sprong Nicolas 
hoog en mooi en 
verdiende 
daarmee knap 
zilver.  
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Sebbe sprong als 15-plusser samen met 
deze groep.  Hij behaalde goud.  Wij kijken 
nu al uit naar de wedstrijd waaraan zowel 
Sebbe als Matthias (was nu verhinderd – 
behaalde de vorige wedstrijd goud; Sebbe 
was de vorige wedstrijd verhinderd) 
deelnemen.  Kunnen ze uitmaken wie nu wel 
de beste is. 
 
 

 
Gym-Harop behaalde dus weer erg mooie resultaten: 3 x goud, 5 x zilver 
en 4 x brons.  Rest ons nog de aanwezige gymnasten, ouders, trainers en  
Dimi voor het jureren te bedanken en hopelijk tot op een wedstrijd 
volgend seizoen! 
 

 
 


