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Op de cover: Luna Batens

Voorwoord
Communicatie staat centraal in een goed
functionerende club. Als student
Communicatiemanagement stel ik jullie
graag voor aan geheel nieuw idee van onze
club: de eerste editie van het No Limits

Magazine. Vlak voor elke schoolvakantie
zullen jullie via dit magazine up-to-date
gebracht worden van alle gebeurtenissen
binnen onze club. Een boekje vol informatie
en amusement voor groot en klein. Met als
hoofdpersonages... Onze eigen gymnasten!
Ritmische Gymnastiek is een passie voor mij
die ik ontdekt heb dankzij No Limits
Gymnasics. Deze club betekent zeer veel
voor mij en is na dertien jaar een tweede
thuis geworden. Helaas is het geen geheim
dat we met moeite stand houden in een land
waar RG niet gekend is. Het is onze uitdaging
om mensen warm te maken voor deze sport.
Dat willen we ten eerste bereiken door
allerlei originele publicatie. Wie weet is het
No Limits Magazine wel het schot in de roos.
Niet alle dromen zijn bedrog, toch?
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Dit jaar verwelkomt No Limits twee nieuwe
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ZOMERVAKANTIE
TURNKAMP 2014
De zomer is voorbij en het nieuwe
schooljaar is al reeds volop in bloei.
Maar niettemin hebben onze gymnasten
zeker een mooie afsluiter van de zomer
gehad. De maand augustus zat bomvol
met toffe trainingen en onder andere
een
internationaal
kamp
voor
wedstrijdmeisjes!
Dit kamp werd geleid door drie zeer
ervaren trainsters. Als eerste uiteraard
de hoofdcoach van onze club, Jelena
Surovaja. Daarnaast werden er speciaal
twee gasttrainsters uitgenodigd. De
eerste gasttrainster, Margarita, is uit
Litouwen naar hier gekomen. De
tweede, Polina, kwam van Rusland.
De turnsters werden onderverdeeld in
kleine werkgroepjes naargelang de leeftijd
en het niveau van de turnster. De
dagindeling was als volgt: al van 's
ochtends half10 stonden onze gymnasten
op het tapijt hun spieren los te shaken
tijdens de opwarmingsdansjes. Verder

werkten we met een doorschuifsysteem.
Er waren drie grote secties, elke gegeven
door een andere trainster. Polina vloog
erin met de parterre (krachtoefeningen)
en
kweekte
zich
al
snel
een
martelarennaam aan. Terwijl Margarita op
dat moment een andere groep warm
maakte voor het klassieke ballet. Jelena
nam de tuigtechniek op zich en zo toverde
het tapijt al snel om tot een broeiend
circusarena.
De dagen waren lang maar goed
opgebouwd. Na een lange middagpauze
konden de gymnasten terug uitgerust
het tweede deel van de dag inzetten. Zo
verliep het dag in dag uit, een week aan
een stuk! We kropen even in het vel van
de beroemde topturnsters. Een ding is
zeker, makkelijk is het niet.
We kijken al vol ongeduld uit naar de
stage van 2015!
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NIEUWE OEFENINGEN VOOR A en B
Polina en de weg naar het nieuwe seizoen

Margarita keerde na de stage terug naar thuisland Litouwen maar
Polina haastte zich nog niet te snel terug naar Rusland. Nog enkele
weken bleef ze in België voor nieuwe wedstrijdoefeningen samen te
stellen voor onze A en B meisjes zodat de start van het seizoen vlotjes
kon verlopen.
Het touw mag sinds dit jaar terug in het wedstrijdprogramma van de
A's en de B's dus dit kunnen we niet onopgemerkt achterlaten. Zo gaat
June rocken met haar touwoefening op een van de bekendste platen
van Nirvana en ook Laura haar
touwoefening doet niet onder
aan het rockgehalte.

WIST JE DAT...
de muziek voor
individuele oefeningen
tussen de 1'15'' en 1'30''
lang is. Voor
groepsoefeningen ligt dat
tussen de 2'15'' en 2'30''.

Elena Meeusen en Sasha proberen dan weer andere sferen
uit. Voor Elena is dit terug een geheel nieuwe start. Na een
pauze van een aantal jaar gaat ze de zachte Latino-kant op
met haar nieuwe baloefening. Ook Sasha gaat keert zich naar
het Latino en gaat stralen met een pittige Carmengeïnspireerde choreografie voor hoepel.
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Wat betreft Yana,
wel, ook zij heeft de smaak van het
Spaanse temperament te pakken en
brengt haar vrije oefening op een mooie en intense tango.

Kato gaat dit
jaar voor het eerst
werken met een
hoepel! De jaren
daarvoor bracht ze een
vrije oefening en een
touwoefening. Nu ze
wat ouder is, komt
dus ook de hoepel in
het programma
kijken.

Cynthia gaat de
tegenovergestelde
weg op dan Kato.
Cynthia heeft de
vorige jaren een
vrije oefening
geturnd en een
hoepeloefening. Dit
jaar gaat ze voor het
eerst een
touwoefening
aanleren. Dit wordt
een geheel nieuwe
stap voor zowel Kato als voor Cynthia. Veel
succes meisjes!

Ilona en Lauren gaan dit jaar geen individueel wedstrijdprogramma doen. Wel
blijven ze trainen en doen ze nog steeds mee met de groepsoefening.

Dit jaar verwelkomen we twee nieuwe
meisjes in de instap 8 en 9 jaar categorie!

Elena Otto

Diana en Charlotte hebben hun eerste stap gezet
naar de echte competitiegroep. Dit wil ook
zeggen dat Elena Otto een nieuw teamgenootje
zal hebben. Diana en Elena gaan turnen in
dezelfde categorie! Elena heeft al wel haar eerste
jaar achter de rug. We wensen onze jongste
wedstrijdmeisjes het allerbeste toe! Charlotte,
Diana en Elena hebben nog een lange weg te
gaan maar alle deuren staan nu al voor hen open.

Niet gevreesd, zelfs de
allerkleinsten evolueren later tot
de mooiste turnsters!
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OOK C DOET MEE!
JUF IRIS PAKT DE C GROEP AAN

HIER STAAT HET
LEVEN NIET STIL
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Ook in de C categorie bruist het van leven en werk!
Pia gaat haar prachtige vrije oefening nu
brengen met een bal. Kahtlyn werkt aan
een mooie hoepeloefening die sterk en
dramatisch is.
Laura blijft ook een
beetje in die sfeer
hangen met haar
Pirates of the
Caribbean muziek
voor hoepel! Het zal deze dames zeker
niet mankeren aan passie en power!
Vooral niet nu ze met elkaar in de
categorie zitten. Laura én Luna zijn sinds
dit jaar Seniors!
Voor bal blijft Luna in de zachte sfeer
van haar oude baloefening waarmee ze
ongetwijfeld schitterde de vorige jaren.
Ze laat Amélie Poulin achterwege en
zoekt een ander zacht muziekje op dat
zeker niet minder mooi is.
Enkel Goda blijkt in dit
geval de conservatieve
te zijn. Terwijl
iedereen zich verdiept
in hun nieuwe
oefeningen blijft Goda
lekker zitten met haar
2 oude oefeningen. Dit
jaar zal ze die perfect
onder de knie krijgen
en schitteren met haar
hoepel en bal op de
komende wedstrijden.

WIST JE DAT....
gezongen liedjes nu toegelaten zijn
in een van de vier turnoefeningen?
Vroeger mochten er geen woorden
in de muziek voorkomen.
Onverstaanbare stemgeluiden
mochten wel.
De nieuwe regel werd als test voor
het WK van 2013 ingevoerd en
sindsdien is het zo gebleven.

Bovendien, ook in de C categorie
verwelkomen we trots twee nieuwe
turnsters. Celina en Nele zijn sinds dit
jaar overgestapt van de Recreaturnsters naar C competitie!
Dit houdt in: meer trainingen en
doelbewust werken aan een
wedstrijdprogramma.
Celina vliegt er al meteen
in met een snelle, pittige en
speelse touwoefening.
Gemakkelijk? Don't think
so. Maar met zulke mooie,
slanke benen en prachtige
aanleg zal Celina deze
oefening zeker en vast snel
onder de knie krijgen.
Wat Nele betreft, zij is ook
al begonnen met het aanleren van een
nieuwe oefening. Voor haar
hoepeloefening zal ze dezelfde oefening
turnen als Goda!
Anke is dit jaar helaas met minder veel
geluk gestart aan het nieuwe seizoen.
Tijdens een van de eerste lessen heeft ze
haar teen geblesseerd. Hierdoor kan ze
al enkele weken niet meer trainen. Heel
veel beterschap gewenst, Anke!

Come on girls!
Graag jullie aandacht voor een belangrijke
mededeling.
We hebben onlangs het droevige nieuws
meegekregen dat juf Iris haar moeder
overleden is. We wensen Iris en haar familie
veel sterkte.
Lieve Iris, we waarderen jou enorm en je kan
altijd rekenen op onze steun.
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Dikke knuffel van No Limits.

DORPSDAG 2014
Goed begonnen is half gewonnen

Een andere uitblinker van dit nieuwe schooljaar was ongetwijfeld de dorpsdag op 7 september.
Deze dorpsdag was zeker niet minder geslaagd dan zijn vorige edities. We mochten genieten
van prachtig weer en van een aangename en vrolijke sfeer. Er werden allerlei dansjes gebracht
door de meisjes, zowel individuele dansjes als groepsoefeningen en showdansjes.

De voorstelling die ons allen waarschijnlijk het meeste is bijgebleven is het 'Hora Hora'
nummertje gebracht door de A en B meisjes (zie foto). Verkleed als echte Moldavische meisjes,
bliezen ze het publiek omver met deze traditionele dans.
Er waren ook zelfgemaakte choreografieën te zien. Luna en Anke hadden ieders een eigen
nummer in elkaar geplakt dat zeker in de smaak viel bij het publiek. Anke zette haar gratie en
elegantie in en liet ons genieten van een klassiek nummer. Luna daarentegen bracht een
energieke vrije oefening op haar hoepelmuziek. Ook de recrea-groep kreeg nog eens de kans om
hun groepsnummertje te tonen aan het publiek.
Al bij al, een zeer geslaagde dag. Maar vooral een dag met een geweldige sfeer en veel blije
gezichten.
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BLIJF JE GRAAG
IN SHAPE?
dan is

DANSEN
No Limits Gymnastics
organiseert

iets voor JOU

danslessen voor
mama's!
Deze lessen zijn bedoeld om de
conditie te onderhouden. Aan de
hand van toffe dansjes garanderen
wij u dat u uw dagelijkse portie sport
behaalt!
Vorig jaar gingen de lessen ook al
door. Bij voldoende inschrijvingen
gaan ze ook dit jaar weer door!
Nodig dus al je vrienden, kennissen,
collega's, en noem maar op uit voor
een uurtje lekker te shaken!
De danslessen worden gegeven door
Jelena Surovaja zelf. Zij voegt in haar
danschoreografieën net die subtiele
gymnastiek-toets toe en dat maakt
het nog leuker!

BIJ VOLDOENDE INSCHRIJVINGEN
GAAN DE LESSEN DOOR!
AARZEL DUS NIET EN SCHRIJF JE IN!
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Voor meer informatie kan je terecht bij Jelena Surovaja. Email: nlg@skynet.be

KALENDER VOOR NOVEMBER
27/10 - 2/11

Herfstvakantie: er zijn dus alleen nog trainingen
voor wedstrijdgroepen.

November

Meteen na de herfstvakantie start onze club weer met haar
jaarlijkse Wafelverkoop. Deze dient vooral om geld in te zamelen voor
de club en voor het mogelijk maken van internationale wedstrijden!
(Oeps, verklapt! Lees pagina 13.)

18/11 - 22/11

Vanaf dinsdag 18 november tot zaterdag 22 november gaan de open
deur trainingen door. Dit betekent dat iedereen welkom is om onze
trainingen bij te leven. Nodig zeker iedereen eens uit voor een kijkje.
Oma's, opa's, vrienden, kennissen,... Iedereen is welkom!
De open lessen gaan door op verschillende dagen:
- 18 november (di) zien we de beginnertjes aan het werk van 17u tot 18u..
- 19 november (wo) zien we alle groepen aan het werk, doorlopend van
13.30u tot 18.30u.
- 20 november (do) zijn het opendeur trainingen voor de
recrea-groep, C-groep en de beginnertjes van 16u30 tot 19u..
- 22 november(za) zien we nogmaals de recrea-groep aan het werk van
12.30u tot 14.30u.

14-16/11

Internationaal tornooi: Happy Cup (Gent)

22/11

Internationaal tornooi: Brussels Cup

8/11

En natuurlijk, onze SPAGHETTI AVOND
Op 8 november gaan we allemaal gezellig smullen van heerlijk
bereide spaghetti. Laat jezelf maar eens verwennen door
alweer een avondje minder te moeten koken! Ook al de
opbrengsten van dit evenement gaan naar de sponsoring van onze club.
(Op voorhand in te schrijven)
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NO LIMITS INTERNATIONAAL
No Limits is een club die in staat is
om internationale wedstrijden op
hoog niveau te organiseren.
Iedereen herinnert zich wel de
prestigieuze No

Limits Open

wedstrijden die onze club organiseerde.
Veel elitegymnasten wiens naam we nu
zien fonkelen in de wereldtop, reisden
vanuit alle hoeken van de wereld naar
België om deel te nemen aan deze
wedstrijd.

Dat is dus niet de reden waarom dat
deze wedstrijden niet meer
georganiseerd worden. Het zit
namelijk zo dat de Belgische
overheid de Ritmische Gymnastiek
niet voldoende erkent. Dit heeft tot
gevolg dat grote wedstrijden zoals
deze amper gesponsord werden.
Zuchtend en zwoegend moest onze
club maar zelf uit de kosten zien te
geraken..

Jammer maar helaas is de bubbel na
al die jaren toch gebarsten. De steun
van de overheid bleef na dertien jaar
nog steeds nihil. En in 2013 heeft de
No Limits Open haar laatste kaarsjes
uitgeblazen.
Gelukkig houdt dit ons niet tegen om
andere kansen te grijpen. We sluiten
de ene deur en openen een geheel
nieuwe en andere deur.
Zo hielden we in mei 2014 een

No Limits Show die eens zo
veel succes kende! Een hele avond
lang genoten onze toeschouwers van
een showgehalte op topniveau.
We zeggen nu al met zekerheid dat
de No Limits Show 2015 de pannen
van het dak zal blazen.

Bekende namen op de No Limits Open:
- Aliya Garaeva (AZE):
Prijswinnares op maar liefst 4 verschillende
WK's en 4 verschillende EK's en 4de plaats op de
Olympische Spelen in Londen.
- Dominika Cervenkova (CZE), zij nam deel aan
de Olympische Spelen in Athene 2004.
- Silvia Miteva (BUL) :
Prijswinnares op EK's, WK's en deelname aan de
Olympische Spelen.
- Yana Lukonina (RUS) : haar hebben we bezig
gezien op het WK in 2010.
- Karolina Sevastianova (RUS): turnde in het
Russisch Nationaal Team in de groepsoefening.
Ze won met haar groep goud op de Olympische
Spelen in Londen. Tevens wonnen ze ook het
WK in 2012 en de Olympische Spelen voor
jongeren in 2010.
En nog véle andere gymnasten!
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Foto: Aliya Garaeva

Desondanks het succes, is een show
natuurlijk geen wedstrijd. Ergens
missen we toch nog net dat tikkeltje
competitie.
Optreden voor het plezier is toch
anders dan de drang om te presteren
op een wedstrijd. We willen het
competitiebeest in ons wakker
houden en onze meisjes zo veel
mogelijk kansen bieden om zichzelf te
laten zien.
DAAROM komen we nu met een
VOLLEDIG NIEUW idee op de
proppen....

No Limits Gymnastics wil dit jaar haar
oude traditie heropnemen en zich
engageren voor een splinternieuw:

INTERNATIONAAL TORNOOI

Dit tornooi zal wellicht niet op 'No
Limits Open'-schaal zijn maar veel
kleiner. We gaan trachten er een
vriendschappelijke wedstrijd van te
maken met een positieve en sportieve
sfeer.
Het mooie aan dit idee is dat onze

"We kunnen hier niet
aan beginnen voor dat
we weten of U er ook
écht voor wil gaan."

C niveau meisjes ook de kans krijgen
om de internationale tour op te gaan!
Dat was voordien op de No Limits
Open niet het geval. We hopen dit
tornooi in de herfst van 2015 door te
laten gaan.
Maar we kunnen dit als club niet
alleen. Daarom zouden we graag
willen weten wat u van dit idee vindt
en of u bereid bent ons hiermee te
helpen.
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Je kan altijd iemand van de trainsters
hierover aanspreken of e-mailen
naar: nlg@skynet.be

Psst....
Wist je dat onze sport
vroeger 'moderne
gymnastiek' noemde? In
1975 werd ze 'Sportieve
Ritmische Gymnastiek (SRG)'
genoemd. Pas vanaf 1998
wordt de naam 'Ritmische
Gymnastiek (RG)' gebruikt.

AMUSEMENT
WIE ZIJN DEZE TURNSTERS??
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ANTWOORDEN

1. Margarita Mamun (RUS)
2. Alina Kabaeva (RUS)
3. Natalia Garcia (ESP)
4. Yana Kudryavtseva (RUS)

5.Evgenia kanaeva (RUS)
6. Irina Tchachina (RUS)
7. Anna Bessonova (UKR)
8. Uliyana Torifmova (UZB)
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OM IN TE KLEUREN

Heb jij leuke RG-foto's van jezelf?
En heb je graag dat ze in dit
magazine komen? Stuur ze 15
dan
gerust door naar mij!

In september heeft onze club een unieke kennismaking gehad met

Daria Dmitrieva

.

$00

Op Facebook zag ik dat Daria Dmitrieva haar eigen RG-school opgericht
heeft in Moskou. Ik ben meteen gaan kijken voor meer informatie en zo
bleek dat haar lessen doorgingen op de moment dat ik zelf in Moskou was.
Zo trok ik op 13 september naar haar turnzaal en een uur lang heb ik de eer
gehad om training te krijgen van deze wereldster.
Halfdood na de intensieve training heb ik nog even met Daria gepraat en
heb ik haar kennis laten maken met No Limits Gymnastics.
Toen ik haar op Facebook bedankte en uitnodigde naar onze club, kreeg ik
het volgende antwoord:
'Hallo! Danku meid, ik ben erg blij! Het zou zeer leuk zijn om naar België te
komen. Als het me lukt dan kom ik zeker en vast!'
Als dat geen goed nieuws is? Ik zal jullie op de hoogte houden over meer
Daria-nieuwtjes!

Daria Dmitrieva is een Russische gymnaste.
Ze is geboren in Irkutsk (Siberië) op 22 juni 1993.
Daria won zilver op de Olympische spelen in Londen
2012. Daarnaast is ze Wereldkampioene met haar
lintoefening in 2010, allround winnares van het WK
in 2011, zilveren prijswinnaar op het WK en op de
Grand Prix finale in 2012. Ook behaalde ze nog
goud, zilver en brons op de Grand Prix in 2010 en
2011.
Op 4 september 2013 is Daria Dmitrieva gestopt
met competitie wegens een enkelblessure. Nu richt
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Daria haar zinnen vooral op lesgeven.

