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Lieve Spartaantjes,  

We blikken terug naar een succesvol sportjaar, waar vriendschap-
pen zijn ontstaan en plezier en samenhorigheid toch wel de leidraad 
waren van dit succes. We kunnen weeral verlangen naar een nieuw 
fantastisch jaar vol leuke tradities zoals ons alombekende turnfeest, 
de spaghetti-avond, kerstfeestje en noem maar op.. Wij hebben er 
alvast ontzettend veel zin in. We geven er een lap op..  

S staat voor sport want we willen zweten, kicken, zwoegen, winnen, 
verliezen maar vooral genieten.  

P staat voor partnerschap, als turnkring krijgen we veel steun van 
onze leiding, sponsors, vrijwilligers, leden en zeker niet te vergeten 
de familie van onze leden. Samen staan we sterker dan ooit tevo-
ren.  

A staat voor aanleren, we zorgen ervoor dat ieders zich volgens 
hun persoonlijk traject kan ontwikkelen naar iemand die geniet van 
wat hij/zij krijgt aangeleerd.  

R staat voor respect. We geven veel aan het respecteren van el-
kaar. We streven ernaar om respectvol om te gaan met elkaar en 
tevens ook met het materiaal.  

T staat voor team. We zijn 1 grote Spartafamilie en dat voelt zo goed 
aan! 
A staat voor aanbod. We hebben voor ieders wat wils, of je nu groot 
bent of klein, dun of dik,... Twijfel niet en kom gewoon proberen..  

 
In dit boekje komen verschillende thema's aan bod. Wanneer jullie 
echter nog met vragen zitten, aarzel dan zeker niet om contact op 
te nemen met het bestuur of de leiding!  
 
Het gaat jullie goed en geniet ervan... 
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Bedankt voor het voorbije jaar! 

Welkom aan de nieuwelingen: Nicole, Wendy, 
Mauro, Lucas, Ella en Mieke 

 

Laten we er een even leuk sportief jaar van maken! 
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Wedstrijd- Wist -  je - datjes: AGD 

* Wist je dat op de wedstrijd van 19-20/1/2019 er maar liefst 4 
meisjes met gouden medaille naar huis zijn gegaan? Amelie, 
Lore, Kato en Yana P. wisten er één te bemachtigen. 

Annelies behaalde de 17de plaats tijdens het vrij werk en   
Caro behaalde de 22ste plaats. Emma deed mee aan het 
opgelegde werk en behaalde een mooie 7e plaats. 

Vrij werk: 17de plaats Annelies en 22ste plaats Caro. 

Opgelegd werk: 7de plaats Emma 

* Wedstrijd 2 recrea: 27-28/04/2019 in Sint-Pieters-Leeuw 
    Goud: Lore en Yana P. 
    Zilver : Amelie en Kato  
    Vrij werk: 46ste plaats Annelies en 71ste plaats vrij werk 

* Wist je dat Yana D. en Julie voor de eerste keer aan een 
wedstrijd hebben meegedaan op C-niveau. Zij hebben op 
beide wedstrijden een mooie bronzen medaille behaald. 
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Wedstrijd- Wist -  je - datjes: AGH 

 

AGH heeft dit jaar deelgenomen aan de 
wedstrijd tijdens het weekend van  
19-20/1/2019 te Rekem. 

 

Viktor en Warre hebben beide een zilveren 
medaille gehaald en Lorenzo een bronzen 
medaille. 
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Algemene richtlijnen 

 

Om de veiligheid tijdens de lessen te kunnen garanderen, vragen we 
om steeds geschikte kledij te dragen. Hieronder vind je een duidelijke 
omschrijving van wat de leiding verwacht.  
  

Kledij voor alle Spartanen:  

 Rekbare broek, maillot of aanpassende T-shirt 

 Haren altijd vastgemaakt met elastiekje 

 Geen horloges of loshangende juwelen 

 AGH/AGD 10 euro huur maillot inbegrepen in lidgeld 

Aan je voeten: 

 Alle jazz groepen (uitgezonderd pré jazz): danssloefjes (aankoop 
 via de leiding) 

 Alle turngroepen: blote voeten of flexibele turnpantoffels 

 Zumba: sportschoenen enkel voor binnen zonder zwarte zool 

  

Verplichte aankopen (uitgezonderd kleuters) :   

 

 Alle Spartanen:   Sparta club T-shirt (€ 12 voor kinderen, € 15 voor 
            volwassenen) 

 Dansen:     ± € 15 voor dansschoeisel + max. € 25     
        voor kledij (optreden) 

 Turnen:     AGH: leertjes voor de rekstok  

 Wedstrijdgroepen wedstrijdoutfit (info volgt) 
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Bedankt Sponsors! 
Uit Sympathie : Wim Claes 
en Kevin Bal  
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Wedstrijd- Wist -  je - datjes: JAZZ B 

 

Jazz B heeft deelgenomen aan twee wedstrijden. 

Ze zijn geëindigd op een 3e plaats en op een 5e 
plaats met hun mooie dans  “Body love” 
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Wedstrijd- Wist -  je - datjes: JAZZ A 

* Deelgenomen aan 3 wedstrijden en telkens met een 
zilveren beker naar huis gegaan  

* Zijn uitverkozen om deel te nemen aan de Best Show 
Teams Finale en stonden zelfs op de poster. 

Jazz A  is op een mooie tweede plaats geëindigd met 
hun dans “Not just a memory” 

7 

 

 
Bedankt Sponsors! 
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     Contact 

 

Koninklijke Turnkring Sparta Kontich v.z.w. 

 Adres: 
 Molenstraat 35 - 2550 Kontich 

 
 Adres sporthal SintJozef (voor ladies en  madammen): 
 Gemeenteplein - 2550 Kontich  
 
 Postadres: 
 Jordaensstraat 1 - 2550 Kontich 
 

Telefoon (in de zaal tijdens lesuren):  

 03/888.95.19 

 

Voor al uw vragen en opmerkingen: 

E-mail:  

info@spartakontich.be 

communicatie@spartakontich.be 

Website:  

www.spartakontich.be 

Facebook: 

 K.T. Sparta 

 



12 

  Activiteiten 

 

2019 

 

28 - 29 september:   Opendeurweekend tijdens Kontich kermis 

         met pannenkoeken en optredens 

23 november:     Spaghetti-avond 

18 december:     Kerstfeestje voor de kleinsten 

 

2020 

    

 25 januari:       Jaarvergadering (voor leden van de VZW) 

         Medewerkersreceptie 

25 januari:       Start wafeltjesverkoop 

23 februari:      Einde wafeltjesverkoop 

6 - 7 maart:           Ophalen wafeltjes 

 25-26 april:      Turnfeest 

 1 mei:        danswedstrijd 

 1  juni:       online inschrijvingen 

  28 juni:       Medewerkersuitstap 

 

Tijdens vakanties of feestdagen wordt er geen les gegeven, tenzij   
tegenbericht van je leiding.  
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     Lidgeld 
 

• Vast: € 20,00 euro per lid, ongeacht het aantal groepen. 

• Variabel: per groep, afhankelijk van het aantal uren les. 
• Kortingen: 

• 2de groep zelfde lid  € 10 
• 3de groep zelfde lid  € 20 
• 3 leden gezin    € 40 

• Rekeningnummer:   BE46 3200 3252 0736 met vermelding naam lid en  
        groep 
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  Uurrooster 

 

 

Ladies :   donderdag in Sint Jozef  19.00 tot 20.30 uur 

Madammen :  donderdag in Sint Jozef  20.30 – 22.00 uur 
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