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Woordje van de voorzitter 

Het einde van het seizoen nadert al weer snel. In deze nieuwsbrief kijken we vooruit en ook even terug 
naar de afgelopen maanden. We hebben kijklessen georganiseerd die goed zijn bezocht. Onze turnsters 
hebben hele mooie resultaten behaald op de wedstrijden, gefeliciteerd allemaal! Helaas waren niet alle 
turnsters in staat om mee te doen vanwege het tekort aan juryleden. Op 7 juni is er een extra 
ledenvergadering over dit onderwerp waarvoor ik alle ouders/verzorgers van harte uitnodig om mee te 
stemmen. 
We zijn ook al druk bezig voor het nieuwe seizoen. Linda en Willemijn volgen een opleiding Freerunning, 
waar ze veel nieuwe ideeën opdoen. Wij gaan een aantal kinderen opleiden om te kunnen assisteren in de 
lessen. Voor de uitvoering is de commissie al opgestart. Maar eerst zullen we met de gym- en turnleden op 
2 juli het 2e deel van de clubkampioenschappen houden, het programma staat verderop in deze 
nieuwsbrief. Voor alle leden is 2 juli in de middag de seizoensafsluiting. 
Al deze activiteiten en het dagelijks functioneren van de vereniging kan niet zonder de inzet van een 
heleboel vrijwilligers. Iedereen bedankt voor zijn inzet! Ik hoop dat wij volgend seizoen weer op jullie hulp 
mogen rekenen om onze kinderen met veel plezier bij gymvereniging VKW te laten sporten. Nieuwe 
vrijwilligers (ook bestuursleden!) zijn van harte welkom. 
 
Ik wens iedereen veel plezier bij de lessen en de RWS wedstrijden en zie jullie allemaal graag op 2 juli! 
 
Esther Kalsbeek 

 

 

 

Goede opkomst kijklessen 

In maart en april zijn er weer kijklessen geweest. Voor gym-, Move4FUN en freerunning doen we dat al 
geruime tijd. Op veler verzoek zijn was er dit jaar ook een kijkles voor de turnselectie. Bij de kijklessen was 
er een goede opkomst van ouders en andere naast betrokkenen. ‘Wat leuk om te zien hoe het bij een les 
gaat’ was een reactie die we hoorden. Bij de turnselectie hebben de ouders bij de kijkles uitleg gekregen 
over het turnsysteem en de noodzaak om voldoende juryleden te hebben. Na de bijeenkomst hebben een 
aantal ouders zich aangemeld voor de jurycursus dit najaar. Daar zijn we heel blij mee. En tegelijkertijd 
herhalen we opnieuw onze oproep jurylid te worden. Mocht je hiervoor belangstelling hebben of meer 
informatie willen ontvangen, stuur dan een mail naar Willemien Dermois (secretaris@vkwgym.nl) 

mailto:secretaris@vkwgym.nl
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Uitstekende resultaten turnselectie  

Vanuit de turnselectie nemen leden deel aan wedstrijden. Zoals jullie in de krant en op onze site al hebben 
kunnen zien wordt er bij de wedstrijden goed gepresteerd en zijn er medailles behaald. Door de goede 
resultaten zijn er toegangsbewijzen voor de toestelfinales en provinciale kampioenschappen verkregen. 
Onze felicitaties aan alle deelnemers voor deze prachtige prestaties. En heel veel plezier en succes met de 
wedstrijden die nog komen!  

 

 

 

 

Extra ledenvergadering 7 juni in MFA, criteria deelname wedstrijden 

Dinsdagavond 7 juni organiseren we om 19.30 uur een extra ledenvergadering in de MFA. Op deze 

vergadering vragen we de leden/ouders/verzorgers om te stemmen over het door het bestuur opgestelde  

voorstel voor deelname aan wedstrijden. Wij zijn als vereniging verplicht om juryleden aan te leveren bij 

wedstrijden. Het aantal te leveren juryleden is per wedstrijd afhankelijk van het aantal leden dat aan de 

wedstrijd deelneemt. Op dit moment hebben we niet voldoende juryleden om iedereen aan wedstrijden 

deel te laten nemen. Bij de kijklessen is met de  aanwezige ouders van de turnselectie hierover gesproken. 

Het is ons streven om deelname aan wedstrijden voor iedereen mogelijk te maken. Gelukkig hebben een 

aantal ouders zich aangemeld voor de jurycursus die dit najaar start. Hiermee hebben we het probleem van 

te weinig juryleden voor volgend seizoen echter nog niet meteen opgelost. Daarom hebben we als bestuur 

een voorstel gemaakt op basis waarvan deelname aan wedstrijden verdeeld kan worden in de situatie 

waarbij er onvoldoende juryleden zijn. Dit voorstel willen we graag formeel aan jullie voorleggen. Vanaf 

oktober moeten we voor wedstrijden inschrijven. We hebben daarom een extra Ledenvergadering 

uitgeroepen omdat we dus niet kunnen wachten tot de ALV van november. We nodigen jullie allemaal van 

harte uit om 7 juni aanwezig te zijn en jouw stem te laten horen! 

PS. Mocht u ook deel willen nemen aan de jurycursus die dit najaar start dan horen we dat uiteraard graag. 

U kunt dit aan ons doorgeven via Willemien Dermois (secretaris@vkwgym.nl).  
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Clubkampioenschap 2 juli, programma is bekend 

Zaterdag 2 juli is het tweede deel van de clubkampioenschappen in de MFA. Na de wedstrijd wordt per 

categorie bepaald wie clubkampioen wordt. De score van het eerste deel wordt bij de score van 2 juli 

opgeteld. Er kan nog van alles verschuiven in de huidige stand. Wie weet heb je nieuwe oefeningen geleerd 

of lukt de oefening beter dan de eerste keer! Ook als je de eerste keer niet hebt meegedaan verwachten 

we je wel bij het tweede deel van de clubkampioenschappen. De prijsuitslag is ’s middags na de 

seizoensafsluiting (tijd wordt nog via een nieuwsbericht bekend gemaakt).  

De leden van de turnselectie doen alleen mee met de wedstrijden van de selectie. Hieronder het 

programma. Let op de wedstrijden kunnen mogelijk eerder starten. Zorg dat je minimaal een kwartier voor 

aanvang van de wedstrijd aanwezig bent.  

  8.45 uur warming up turnselectie 

  9.00 uur start clubkampioenschap 

  9.05 uur start turnselectie (beide groepen) 

10.45 uur start wedstrijden groepen 5, 6, 7, 8 en voortgezet onderwijs 

12.30 uur  start wedstrijden groepen 3 en 4 

Seizoensafsluiting 2 juli  

Zaterdagmiddag 2 juli is de seizoensafsluiting voor alle leden. De middag begint om 14.00 uur. Het is nog 
een verrassing wat we dan gaan doen. Aan het eind van de middag eten we samen een patatje en nodigen 
we alle ouders uit om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking van de tweede clubkampioenschappen. De 
exacte tijd laten we nog weten, we sturen hierover uiterlijk een week voor de afsluiting een nieuwsbericht. 
Het zou fijn zijn als er een aantal ouders zijn die ’s middags willen helpen. Je kunt je hiervoor aanmelden bij 
Willemien Dermois (secretaris@vkwgym.nl). 

 
Uitvoering in oktober, commissie is bijna compleet  

Op zaterdag 29 oktober is de twee jaarlijkse uitvoering. We zijn gestart met een voorbereidingsgroepje om 

deze mooie avond te organiseren. Leden van de voorbereidingsgroep zijn Janette Kinds, Frieda Everts, Hilda 

van der Helm, Linda Wolting en Margriet Luning. We hebben inmiddels al aanmeldingen ontvangen van 

ouders die willen helpen bij het maken van de decors en de bouwploeg. We zijn nog dringend op zoek naar 

iemand die vanuit de commissie de sponsoring op wil pakken. Lijkt het jou leuk om daar je steentje aan bij 

te dragen meld je dan aan bij Margriet Luning (pr@vkwgym.nl). 

mailto:secretaris@vkwgym.nl
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Linda en Willemijn doen opleiding freerunning, niveau 2  

Linda Wolting en Willemijn de Noord zijn gestart met de opleiding freerunning niveau 2. Ze hebben de 
eerste bijeenkomst inmiddels gehad.  
Linda vertelt: “Met een beetje buikpijn en toch wel wat zenuwen gingen wij op weg naar Groningen waar 
onze eerste cursusdag Freerunning zou zijn. Want... Moesten wij zelf ook aan de bak? Waren we niet veel te 
oud? Omdat het een niveau 2 opleiding is waren wij vast twee hele oude dametjes. Bij een niveau twee 
opleiding doen namelijk vaak veel jongeren. En... Wisten wij wel genoeg?  
We moesten vroeg op en hadden ruim tijd. Dachten we... Toch waren we 20 minuten te laat. Waarom? In 
de mail stond het verkeerde huisnummer. Zucht. Met rode wangen kwamen wij uiteindelijk toch binnen. En 
wat een geluk. Er waren meer zoals wij en de cursusleider was een gezellige jonge knul. 
Wellicht kan je hem opzoeken op you tube, Kevin Alsemgeest van Jump freerun. Stoer hoor! 
Na een deel theorie over het ontstaan van freerunning en het tegenwoordige gebruik ervan moesten we 
aan de bak. Naar buiten. Om in een stadspark bij een skate baan wat basistechnieken te gaan doen. Nou... 
De mensen die voorbij kwamen, bleven af en toe staan. Kruiwagentje lopen, bij elkaar op de rug zitten, 
muurtje op en muurtje af springen. Het zag er vast heel grappig uit. Maar leuk was het! Leerzaam ook.  
Daarna gingen we verder in de zaal en gingen we aan de slag met free run sprongen. In de free run wereld 
'faults' genoemd. En daar werd toch ook wel wat van ons verwacht. En... Dat viel niet eens tegen! Wij kijken 
uit naar de volgende keer.  
En de komende weken... Helaas! Zijn jullie onze 'proefkonijnen'. 
 
We vinden het heel fijn dat Linda en Willemijn met deze opleiding gestart zijn en wensen beide veel plezier 
met de bijeenkomsten en met het oefenen tijdens de lessen. En met de inspiratie die ze opdoen wordt het 
‘proefkonijn’ zijn voor onze freerunningleden vast heel leuk!  
 

Gevonden voorwerpen  

In de MFA ligt een bonte verzameling gevonden voorwerpen. Deze materialen liggen in de ruimte tussen de 
twee kleedkamers. Helaas veroorzaakt dat veel rommel in de kleine ruimte. Wij vragen daarom alle leden 
om goed bij de gevonden voorwerpen te kijken en je eigendommen mee te nemen.   
 

Kleedkamers  

Bij de groepen die na schooltijd starten blijken de vloeren van de kleedkamer af en toe nat te zijn. We 
hebben de scholen gevraagd om er alert op te zijn dat de kleedkamers na schooltijd netjes en droog achter 
gelaten worden.  
Uiteraard hebben we zelf ook de plicht om de kleedkamers netjes te gebruiken en schoon achter te laten. 
Wees er bij het omkleden alert op dat je kleren aan de haak hangen of netjes op de bank liggen. Zo 
voorkomen we ook dat er kledingstukken zoek raken of bij de gevonden voorwerpen terecht komen.  
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Kalender 

Activiteit  Datum Bijzonderheden 

Toestelfinales RWS A en B 21 mei 2016  

RWS C wedstrijd 28 mei 2016  

Extra ledenvergadering 7 juni 2016 MFA, 19.30 uur 

Tweede deel clubkampioenschappen 2 juli 2016 (ochtend) MFA 

Seizoensafsluiting voor alle leden 2 juli 2016 (middag) MFA 

Sportieve instuifmiddag 10 september MFA 

Grote clubactie Medio september  

Uitvoering 29 oktober  Sporthal Borkerkoel 

 

Sportieve groet bestuur en leiding gymvereniging VKW 


