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Aleksandra
SOLDATOVA
Soldatova was op de Luxembourg 
Trophy met onze groepsmeisjes. Deze 
wedstrijd zullen we niet snel vergeten. 
Onze groepsmeisjes: June, Lauren, 
Elena, Luna en Ilona zijn tot het uiter-
ste gegaan.  

Wereldkampioenschap in
STUTTGART

Op de cover: June Van Craenenbroeck

Samen naar het 

Dubbel internationaal 
turnkamp ANASTASIA  

GRISHANINA 
Litouws Kampioene, WK en 
Grand Prix turnster

No Limits pakte dit jaar uit met 
twee turnstages in plaats van 
met een turnstage. Twee weken 
lang waren er elke dag trainin-
gen. 
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Elena Gontcharova 
elenagontcharova@hotmail.com
Arikels, lay-out, druk

Groepen
 
Beginners 
4-7 jaar: kennismaking sport
Recreatieve groep
Vanaf  7 jaar: ontwikkelen van een 
sterk en lenig lichaam. 
Wedstrijdgroepen A,B,C 
Bewuste keuze voor een groter 
aantal trainingsuren om deel te 
nemen aan ‘(inter)nationale wed-
strijden. 

Trainingsuren
 
Recreatief
- Donderdag: 16.30-18.00u
- Zaterdag: 10.30-12.30u   

Instap I
- Dinsdag: 16.30-18.30
- Woensdag: 16.30-19.00
- Vrijdag: 16.30-18.30 
Instap II
- Dinsag: 16.30-18.30u
- Donderdag: 16.30-19.00u
- Vrijdag: 16.30-18.30u
- Zaterdag: 14.00-16.30u 
Comptetitief  C
- Woensdag 16.30 – 18.30u
- Donderdag 17.30 – 19.00u
- Zaterdag 10.30 – 12.30u
Competitie A&B
- Dinsdag 16.30 - 20.00 A 
 16u30 – 19u30 B 
- Woensdag 16.30 - 20.00u A&B 
- Donderdag 16.30 - 20.00u A 
       16.30 – 19.30u B 
- Vrijdag 16.30 - 20.00u A&B
- Zaterdag 14.00 - 18.00u A&B 

About

www.nolimitsgymnastics.com 3



LUXEMBOURG
TROPHY

Aleksandra Soldatova is een ster in opkomst in de wereld van de 
ritmische gymnastiek. Deze naam kon niet onopgemekrt voorbij 
gaan het afgelopen seizoen. En onze meisjes traden op dezelfde 
wedstrijd op als zij.

Deze turnster is geboren op 1 juni 1998 in Sterlitamak, Rusland. Ze turnt vanaf 
haar vijf jaar. Haar eerste trainster was Olga Nikolaevna Nazarova. Voordat ze 
in het Nationaal team geraakte, turnde ze in Dmitrov onder leiding van Anna 
Vjatcheslavova Shumilova. 
Dit meisje is zonder enige twijfel zeer getalenteerd. Ze is voornamelijk bekend 
door haar overweldigende lenigheid en bijzondere penché (naald) pirouetten. 
Haar eerste doorbraak was toen ze samen met Evgenia Kanaeva en Daria kon-
dakova de eerste plaats in teamresultaten behaalde op de AEON Cup in Japan. 
Ook won ze daar  de induviduele all-around competitie bij de Junioren. 

Aleksandra Soldatova 

Een aangename ontmoeting op de 
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LUXEMBOURG
Aleksandra 
Soldatova 
Rusland
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Ondertussen is Aleksandra geen junior meer maar treedt ze op bij de seniores. Dit 
wilt zeggen dat ze moet opboksen tegen haar landgenootjes Yana Kudryavtseva en 
Margarita Mamun. 

Niettemin schrikt dit haar helemaal niet af en vormt ze zelfs een sterke portie con-
currentie voor de twee. Deze jonge gymnaste heeft in haar eerste seniorjaar al indruk-
wekkende prestaties neergezet en behoort tot de top drie beste turnsters in Rusland. 
Dat op zich al is een enorme prestatie.  

Haar eerste grote debuut als senior vond plaats op de Grand 
Prix in Moskou in 2014. Daar behaalde ze 
de bronze medaille na haar teamgenootjes 
Dina Averina en Arina Averina die zilver en 
goud wonnen. In maart hetzelfde jaar op de 
World Cup in Debrecen, won Aleksandra de goude 
medaille. Die kaapte ze weg van wereldster Ganna 
Rizatdinova.

Van 4 tot 6 April 2014 nam Soldatova deel aan de 
Baltic Hoop waar ze het all-around goud won. Haar 
teamgenootje Arina Averina veroverde zilver en Katsiaryna 
Halkina uit Wit-Rusland won brons. Van 23 tot 27 april 2014
maakte Soldatova haar senior debuut op nationaal vlak. Tijdens het 
Russisch Kampioenschap won ze het all-around brons na haar teamgenootjes 
Margarita Mamun (zilver) en Yana Kudryavtseva (goud).  Ook op de World 
Cup in Tashkent won Soldatova het brons na Margarita Mamun (goud) en 
Yana Kudryavtseva (zilver). 

In 2015 maakte ze haar grootste debuut op de Lisboa World Cup van 27 tot 
29 maart. Op deze competitie won ze voor het eerst goud van haar teamge-
nootjes Margartia Mamun (zilver) en Yana Kudryavtseva (brons).

Van 9 tot 13 september vondt het Wereldkampioenschap in Stuttgart plaats. Daar 
behaalde het Russisch team (bestaande uit Soldatova, Mamun en Kudryavtseva) het 
goud. Soldatova trad op met drie tuigen tijdens de qualificaties en won zilver voor haar 
hoepel en knotsen. Hiermee qualificeerde ze voor twee finales. Ze nam echter niet deel 
aan de finales omdat er slechts twee turnsters per land mogen deelnemen aan finales en dat 
waren Margarita Mamun en Yana Kudryavtseva. De rest van haar dagen in Stuttgart zette 
Soldatova verder als supporter.  

Van 2 tot 4 oktober trok Soldatova samen met teamgenootjes Mamun en junior Alina Er-
molova naar de Aeon Cup in Tokyo. Soldatova won brons in de all around competities na 
Mamun (goud) en Rizatdinova (zilver). In de teamranking wonnen ze het goud.

De reden dat Soldatova mee met Mamun naar Aeon trok was omdat Yana Kudryavtseva 
een ernstige blessure heeft aan haar voet waardoor ze niet kan optreden. Soldatova neemt 
de plaats van Yana op dit moment in. 

Haar oefening waarmee ze in 2015 wellicht de grootste impact mee had op het pu-
bliek is haar baloefening die ze turnt op het ‘zwanenmeer’ van Tchaikovsky.
Tijdens dit nummer verandert ze voor anderhalve minuut zelf in een zwaan. Zelfs 
haar turnpak is afgewerkt met veertjes waardoor de geljikenis nog groter wordt.
Als je deze oefening nog niet hebt gezien dan raad ik u aan om deze link in uw 
browser in te tikken: https://www.youtube.com/watch?v=NX5jUfIp9Bw. 
Hier is een optreden van Aleksandra op het Grand Prix 2015 in Moskou te 
zien.Dit was een van de eerste keren dat Alexandra deze oefening bracht. 
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Luxembourg Trophy

Van links naar rechts: June, Elena, Soldatova, Luna, Ilona, Lauren

Groepsoefeningen zijn qua moeilijkheid hoger dan 
individuele oefeningen. Bij groepsoefeningen moet 
een gymnaste niet enkel rekening houden met zich-
zelf, maar ook met de andere vier meisjes die met 
haar op de mat staan. 

Het karakter van de oefening, de synchrone bewegin-
gen, moeilijke technische elementen en het voortdu-
rend wisselen van tuigen maken groepsoefeningen 
spectaculair en circuswaardig.
 
Groepsoefeningen worden geturnd met vijf dezelfde 
tuigen en met drie en twee dezelfde tuigen. Dit jaar 
zijn het volgens de code vijf linten voor een oefenin-
gen en zes knotsen en twee hoepels voor de andere 
oefening. Je kan je voorstellen dat deze combinatie 
alles behalve makkelijk is. Het kost je geen moeite om 
één lint in de knoop te krijgen, laat staan vijf.

De eerste wedstrijd voor groepsoefeningen vond plaats 
in Kopenhagen op het Wereldkampioenschap in 1964. 
De overwinning was voor de Sovjet Unie.

oefeningen?

Luxembourg Trophy

In 2015 trok Aleksandra Soldatova ook nog naar 
België. Meer bepaald naar de Luxembourg Trophy, 
waar ze op de wedstrijdvloer stond met onze eigen 
gymnasten. 

Onze groepsoefening meisjes: June, Elena, Lauren, 
Luna en Ilona namen deel aan deze wedstrijd. Deze 
wedstrijd is van hoog niveau en er komen veel inter-
nationale turnsters naartoe. 

Vorig jaar namen onderandere Elizaveta Nazarenkova 
(UZB) en Dina en Arina Averina (RUS) deel aan deze 
wedstrijd. En ook die keer waren wij daar aanwezig.

De groep heeft dit jaar enkele schitterende prestaties 
neergezet in Luxemburg. Ze moest opboksen tegen 
Canada. Maar dit hebben de meisjes schitterend ge-
daan en ze eindigden op de eerste plaats. Dit was een 
feest voor iedereen. Eindelijk had de groep bereikt 
waar ze zo lang naar streefde.  

De groep heeft enkele ups en downs gekend. On-
derandere door het vertrek van Laura Aerts wegens 
knieblessure, had de groep geen reserve turnster meer. 
Dit betekent dat de oefening lichtjes moest aangepast 
worden en dat de druk op de meisjes groter werd. 
Luna, die oorspronkelijk op C niveau traint, moest 
fulltime oefenen met de groepsmeisjes op hoger ni-
veau. Niettemin heeft ze dit zeer goed gedaan en zou 
je nooit aan Luna zien dat ze minder trainingsuren 
heeft gehad. 

Dit jaar zal de groepsoefening waarschijnlijk niet 
meer op competitietoer gaan wegens een gebrek aan 
meisjes.

De ervaring op de Luxembourg Trophy was dus een 
prachtige afsluiter voor de groep en een mooi aanden-
ken.

Maar niet alleen de topprestatie van onze meisjes 
heeft ervoor gezorgd dat deze dag herrinerd zal 
worden. Ook het feit dat ze Aleksandra Soldatova in 
het echt ontmoet hebben en er een foto mee hebben 
kunnen trekken, zal daar ongetwijfeld ook mee te 
maken hebben.
 

GROEPSOEFENINGEN
Moeilijker dan individuele
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Anastasia
Grishanina

als trainster op onze  
internationale turnstage

Deze zomer organiseerde No Limits weer haar 
jaarlijkse internationale stages.
Een klein verschil met vorig jaar was dat er dit 
jaar twee weken stage waren in plaats van één.

De eerste week stage waren we met heel wat 
Nederlandse turnsters. De tweede week moes-
ten de Nederlandse turnsters jammer genoeg 
terug naar huis omdat zij vroeger met school 
beginnen dan in België.

De opbouw van de twee weken was hetzelfde. 
We begonnen de dag met opwarmingsdansjes 
om die ochtendspieren een beetje los te krijgen.
Verder werden de meisjes verdeeld in drie 
groepen. Een groep ging naar ballet met 
Margarita, een groep ging naar Anastasia voor 
tuigtechniek en een groep ging naar Jelena 
voor de krachtoefeningen. 
Omdat de belasting toch wel redelijk groot 
was, waren we erop voorzien dat de spiertjes 
van onze turnsters toch wel stijf gingen zijn.
Daarom kwam Walter elke middagpauze langs 
voor de meisjes hun (voornamelijk kuit-)spie-
ren los te maken.

Na een lange middagpauze begon de tweede 
helft van de dag. Eerst werd er wat plaats 
gehouden voor tuigtechniek per twee, daarna 
gingen we gewoon verder met het beurtrol-
lensysteem tot dat ieder groepje naar ballet, 
tuigtechniek en kracht is geweest. 

Er werd daarnaast ook gewerkt op lichaam-
smoeilijkheden zoals evenwichten en pirouet-
ten. En uiteraard, tot grote onvoldoening bij 
sommigen, werd er ook heel wat gewerkt op 
lenigheid en spagaten.
 

Toch was er nog een verschil met vorig jaar. 
Polina, die de afgelopen jaren de kracht- en 
lenigheidsoefeningen op zich nam, kon dit jaar 
niet uit Rusland naar België komen wegens 
visumproblemen.

Dit had tot gevolg dat we Anastasia Grishanina 
hadden uitgenodigd. Anastasia (Nastia) was 
tot dit jaar zelf actief als turnster op zeer hoog 
niveau.

Ze heeft onderandere meegedaan aan het 
Grand Prix in Moskou, aan het Wereldkampi-
oenschap in Izmir en aan de Aen Cup in Japan. 
Daarnaast is ze kampioen van Litouwen en was 
ze turnster van het Litouws nationaal team.

Nastia is inmiddels gestopt met competitie 
maar houdt zich nog actief bezig in het vak als 
trainster. In Litouwen draagt ze een handje bij 
in haar eigen club en ook in onze club wou ze 
dit graag doen. Wij zijn natuurlijk heel blij dat 
zo een getalenteerde gymnaste ons wou komen 
helpen.

Nastia was hier drie weken lang. Ze was twee 
weken helpende op onze internationale stages 
en een week focuste ze zich in het bijzonder op 
onze eigen gymnasten. Ze stelde enkele nieuwe 
oefeningen samen voor Kato, Lauren, Elena 
Meeusen en Sasha. 

Nastia genoot enorm van haar verblijf hier in 
België en is zeker van plan om terug te komen 
naar onze zaal. Ze had al meteen een goede 
band met onze turnsters en trainsters en mis-
schien zien we haar zelfs in december al terug!
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Wij bedanken graag alle gymnasten. In het bijzonder de meisjes 
die speciaal uit Nederland, Litouwen, Canada en Spanje naar 

Brasschaat zijn gekomen voor dit turnkamp. Ook willen we de 
trainsters bedanken die samen met de gymnasten hele dagen in de 

turnzaal waren om hen te helpen. 
Deze twee weken waren zeer aangenaam en leerrijk en de sfeer zat 

ook dit kamp zeker goed!

Enkele sfeerbeelden....
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NO LIMITS trekt naar het 

Wereldkampioenschap
in Stuttgart 

In de week van 7 september tot 13 september vondt 
in Stuttgart, Duitsland, het wereldkampioenschap 
ritmische gymnastiek plaats.

De beste topturnsters live aan het werk zien, is de 
droom van zowat elke gymnaste. Wel, in het week-
end van 11 september kwam deze droom uit voor 
Luna Batens en Lauren Rubbens. Samen met hun 
mama trokken deze meisjes speciaal naar Duitsland 
om het WK live te volgen. Trainsters Jelena, Iris, 
Kelly en Elena wouden dit niet missen en trokken 
ook naar Duitsland om hier bij te zijn. 

De sfeer in de zaal zat ongelofelijk goed en de optre-
dens van onze favoriete gymnasten hebben niemand 
in teleurstelling achtergelaten. 

Vrijdag 11 september zagen we de individuele 
gymnasten aan het werk. En ja, we hebben inder-
daad Yana Kudryavtseva, Margarita Mamun, Ganna 
Rizatdinova, en de rest van deze welbefaamde 
turnsters, live gezien. Zelfs Alina Kabaeva, Dina en 
Arina Averina en Irina Viner waren van de partij. 

Zaterdag 12 september stond de all-around competi-
tie voor groepen ingepland overdag en ‘s avonds was 
er een schitterende ‘Enjoy your rhtythm’ gala waar 
verschillende turn- en dansdisciplines door elkaar  
werden gemixt.

Zondag diende voor de finales van de geselecteerde 
groepen en de sluitingsceremonie. De finales van 
de groepsoefeningen waren enorm spectaculair. De 
groepen die er ongetwijfeld uitsprongen dit WK 
waren toch wel Italië en Japan. Zo is Italië er zelfs 
in geslaagd om het goud voor de lintoefening weg te 
kapen van de russen.  

Stuttgart ligt ongeveer op 5 tot 6 uur rijden van 
België. De weg was lang en redelijk vermoeiend. 
Vanaf de moment dat we in Duitsland aankwamen, 
hebben we op de autostrade niet veel anders gezien 
dan wegenwerken en wegversmallingen. Dat maakte 
het natuulijk lastig om te rijden. Vooral als je in acht 
neemt dat sommige stukken in Duitsland geen snel-
heidslimiet hebben.

Maar desondanks de eerder lastige route is iedereen 
veilig ter plaatse geraakt. We sliepen allemaal op 
enkele kilometers van de zaal dus we geraakten op 
enkele minuten rijden tot bij de zaal. 

Deze ervaring is zeker voor herhaling vatbaar. Het 
was een leuke en spectaculaire uitstap die zeker ook 
heeft bijgedragen aan een positief groepsgevoel. We 
hopen dat er volgende keer nog meer mensen met ons 
mee willen gaan
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OPTREDEN AAN HET MAS 

Op zaterdag 26/09, ter gelegenheid van de Demodag Turnen in Ant-
werpen, was No Limits te zien in verschillende optredens voor het 
MAS museum in Antwerpen.

Het MAS? Ja, dat klopt. Op deze mooie en ongewone locatie waren er 
die dag verschillende turndisciplines te zien. No Limits was er ook bij 
om onze discipline voor te stellen.

Het weer zat mee en daarom was dit een ideale gelegenheid om een 
dagje Antwerpen te combineren met optredens op deze mooie locatie. 

 
Eerste goud van het seizoen binnen door Anke De Groot!

 
Goda Tumpaite, Elena Meeusen, June Van Craenenbroeck, Anke de Groot, Lauren Rubbens en Aleksandra Volodskich trokken op 17 
oktober naar de 3de Fryslan cup in Nederland. 

Op deze internationale wedstrijd waren er veel clubs aanwezig uit landen zoals Nederland, Duitsland, Luxemburg, Polen, Rusland en 
België. 

Het was een lange dag die zeker de moeite waard was. Zo behaalde June een straffe derde plaats, Lauren werd achtste en Elena Meeu-
sen werd 15de, alledrie in de categorie Juniors B. Sasha werd knap derde bij de Beloften A. Goda Tumpaite werd vierde en Anke de 
Groot 1ste bij de Juniores C! 

Wij wensen al deze meisjes een dikke proficiat voor 
deze mooie opener van het seizoen. 
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Belangrijke data en acties van september tot december

Oktober tot november   Wafel en wijn verkoop

Za 14.11.2015    Spagetti avond

2.11. - 8.11. 2015   HERFSTVAKANTIE – Trainingen (alleen voor wedstrijdgroepen) 

Di 24. 11. 2015   Open deur training – Beginners (17:00 – 18:00) 

Do 26. 11. 2015   Open deur training – Recre@ & Beginners (16:30 – 18:00) 

Vr 27. 11. 2015   Open deur training alle groepen (16u30 -20u00) 

Za 28. 11. 2015   Open deur training –Recre@ & C (10u30 – 12u30) 

Vr 11. 12. 2015   Kerstwandeling Driehoek – GEEN TRAININGEN

Za 19. 12. 2015   No Limits Gymnastics Kerstfeest Motel Dennenhof

21. 12. - 3. 01. 2016  KERSTVAKANTIE - Trainingen (alleen voor wedstrijdgroepen)     

OPENDEUR TRAININGEN 

Ook niet onbelangrijk deze maand zijn de open lessen 
die we jaarlijks organiseren.

Waar we normaalgezien geen toeschouwers en geen 
ouders in de zaal laten, worden deze dagen de deuren 
voor hen open gezet en is iedereen welkom om onze 
lessen te komen toeschouwen.

Concreet houdt dit in dat ouders mee naar de les gaan 
met hun dochter. Niet om les te volgen wellicht maar 
om te kijken hoe de lessen in elkaar zitten, welke 
vooruitgang jouw dochter al gemaakt heeft en om haar 
teamgenootjes ook eens aan het werk te zien. Andere 
familieleden en vrienden zijn natuurlijk ook welkom.

Hiervoor hoef je je niet in te schrijven. We verwachten 
je gewoon op de dag en het tijdstip van de training.  
(zie kalender boven)

Wij raden ouders aan om zeker eens een keer te komen 
kijken naar deze trainingen. Het nemen van foto’s en 
opnemen is uiteraard ook toegestaan. 

Belangrijke data en acties van september tot december



Jullie kennen het 
ondertussen al...

INKLEUREN! 

DE BAL
De bal weegt 400 gram en heeft een diameter 
van 18-20 cm. De bal is van kunststof.

Het is een prachtig tuig en veel turnsters wer-
ken graag met de bal. Een baloefening wordt 
meestal geturnd op een mooie en trage muziek 
zodat de turnster haar bewegingen groot kan 
maken. Een baloefening wordt ook geken-
merkt door lenigheid.

Althans is de bal niet het makkelijkste tuig 
om mee te werken. Er worden veel kleine 
technische foutjes gemaakt met de bal zoals 
bijvoorbeeld het knellen van de bal in de 
handen. Hiervoor worden vaak punten (-0,1) 
afgetrokkeen door de jury. Bovendien, als je 
de bal laat vallen, kan de bal wegrollen buiten 
het tapijt. 

Tip: inkleuren met stiften zal iets beter gaan. 


