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Nieuwsbrief maart 2018  
 

De Page Turner 
 

 

Inmiddels zitten we alweer halverwege het turnseizoen! Het is 

een komen en gaan van wedstrijden & het diploma turnen 

komt er ook weer aan! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Turnkamp 2018 

 

Na het succes van vorig jaar staat er ook dit jaar weer een kamp 

met de afdeling gymnastiek op de planning! In de laatste week 

van de zomervakantie is het zover (woensdag t/m vrijdag).  

We hebben weer een leuke locatie gevonden, dit keer in het 

hart van Brabant. De accommodatie bevindt zich midden in het 

Brabants natuurschoon. De accommodatie wordt in de 

volgende Page Turner bekent gemaakt!  

 

De inschrijving is inmiddels geopend. Wil je ook mee? Schrijf je 

dan snel in door een mail te sturen naar 

turnbestuur@omnisport2b.nl  

 

 

Te vinden in deze editie 

van De Page Turner.. 

  

In de Page Turner van maart 

2018 wordt de regio van het 

turnkamp bekend gemaakt, 

in de Page Turner van mei 

zal de accommodatie prijs 

worden gegeven.  

Hiernaast wordt er in deze 

Page Turner wat vertelt over 

de proeftrainingen om bij de 

selectie te komen. Gabrielle 

Diersmann (moeder Sanne) 

vertelt hoe het is om een 

jurycursus te volgen en raad 

het iedereen aan. Natuurlijk 

worden ook in deze Page 

Turner onze jarige leden 

gefeliciteerd! En tot slot 

staan de uitslagen van de 

onderlinge wedstrijd en 

verschillende andere 

turnwedstrijden in deze Page 

Turner.   

Nieuwe penningsmeester!  

 

Zo snel kan het gaan, in de vorige Page Turner stond een oproep voor een nieuwe penningmeester en 

in deze Page Turner stellen we de eerste kandidaat graag aan jullie voor! Gabrielle Diersmann, de 

moeder van Sanne (turnster A selectie)! Alvast bedankt voor je inzet en je aanmelding. 

mailto:turnbestuur@omnisport2b.nl
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Proeftrainingen voor de selectie  

Op 17 en 24 februari was het zover, de proeftrainingen voor de selectie. De trainers hadden meiden 

vanuit de recreatie uitgenodigd om 2x proef te komen trainen bij de selectie. Tijdens deze trainingen 

kunnen de selectie trainers kijken of de turnster voldoende potentie heeft om bij de selectie te komen 

turnen. Hiernaast kunnen de turnsters ervaren hoe het is om bij de selectie te turnen en of dit eventueel 

bevalt. Na de 2 proeftrainingen wordt er aan de ouders en de meiden bekend gemaakt of ze bij de B 

selectie mogen komen turnen.   

Dit seizoen zijn de volgende meiden geselecteerd om met de B selectie mee te trainen;  

Bodille Folkers, Rosa Plaisier, Fay Wevers, Sienna van Veen en Yente Kats.  

Deze meiden turnen tot aan de zomervakantie 1x in de week mee met de B selectie. Na deze ‘proef’ 

periode kijken we of ze na de zomervakantie mogen blijven en officieel in de B selectie komen.  

Ook Tovah Sprockel heeft mee gedaan met de proeftrainingen. Zij viel zo positief op dat de selectie 

trainers hebben besloten dat Tovah 2x in de week met de A selectie mee mag trainen. Ook zij turnt tot 

aan de zomervakantie mee, waarna er word besloten waar ze uiteindelijk komt te turnen.  

  

 

 

Gabrielle Diersmann aan het woord 

 

‘Hallo Lieve moeders en vaders van onze knappe turn(st)ers, 

Mijn naam is Gabrielle Diersmann en ik heb het geluk moeder te zijn van drie schatten van kinderen. 

Roan (3 jr), Sanne (10 jr) en Noa (12 jr). Ik ben ondertussen 13 jaar getrouwd met Arno en wonen in het 

gezellige Berkel en Rodenrijs. 

Ongeveer 4 jaar geleden waren wij opzoek naar een sport voor Sanne. 1 ding was zeker… Ze klimt, 

klautert hoog in de lantaarnpaal en wilde gewoon lekker bewegen. Tot ik van een lieve moeder van 

een vriendinnetje van Sanne’s school het advies kreeg haar eens een proefles te laten doen bij 

Omnisport 2B. Dus dat deden we…. Al snel werd duidelijk dat ze hier meteen op haar plek zat. Ook thuis 

liep ze meer op haar handen dan op haar voeten… Zo mooi om te zien hoe ze zich hierin ontwikkelde 

en nog geen half jaar later rolde Sanne de selectie in.  

Ik ben onlangs begonnen met de cursus jureren. Waarom? Wij als ouders genieten er enorm van, iedere 

wedstrijd weer. Hoe mooi is dat….de ene keer wel een medaille, de andere keer niet. Dat is nog niet het 

belangrijkste. Nee, het mooiste vind ik nog, die lach op haar gezicht, dat ze geniet van ieder moment 

dat ze haar oefening uitvoert. Hoe fijn is het dan dat ze ook echt mee mogen doen op een wedstrijd en 

niet voor spek en bonen omdat de vereniging geen juryleden heeft. Daarom heb ik ervoor gekozen om 

de cursus te gaan doen. Maar ook zeker om meer betrokken te zijn bij de hobby van je kind. 

De cursus bestaat uit totaal 3 bijeenkomsten en bestaat voornamelijk uit een thuisstudie. Dus je hebt nog 

tijd genoeg om het examen te doen. Enkele weken geleden heb ik de eerste bijeenkomst gehad en is 

het me duidelijk geworden hoe je op een score komt. Erg leuk in interessant. Ik heb gekozen voor de 

bijeenkomst in Leiden…en er zijn meerdere locaties in Nederland. Dus altijd wel 1 in de buurt. Je hoeft 

gelukkig geen hele wereldreis af te leggen. Binnenkort is de 2e bijeenkomst (praktijkavond) en ergens in 

april de 3e bijeenkomst (praktijkavond) Je krijgt heel veel info, er is me zoveel duidelijk geworden en 

Sanne vind het geweldig dat ik ga jureren. Heerlijk als je kind zo trots is… Ik kijk ernaar uit om mee te 

draaien op wedstrijden.  
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Onderlinge wedstrijd – februari 2018   

 

Op zaterdag 10 februari was het dan eindelijk zover, de 

onderlinge wedstrijd van dit seizoen. Het was een leuke en 

geslaagde middag. We hebben mogen genieten van heel veel 

mooie oefeningen.  

Voor degene die het gemist hebben, hieronder staan de 

winnaars en winnaressen in hun niveau en leeftijdscategorie.  

 

1ste plaats: 

José Plaisier, Simone Rebers, Amelie Pruijsten,  

Annejorie de Graaff, Jip vander Sluis, Bodille  

Folkers, Juna Kap, Sanne Diersmann, Melissa Bak,  

Hannah van der Sluis, Sophie van der Hoest, 

Liv Vermeulen, Sienna van Veen, Leonie Mutters  

& Maud in ’t Veen 

 

 

2de plaats: 

Lieke de Gelder, Marise Pronk, Sirin Laaguili,  

Floortje van der Spek, Storm Aliradja, Tovah  

Sprockel, Anna Dam, Sofie Gouweleeuw,  

Ester Olthuis, Shanai Boender, Janneke  

Bevaart, Eliska Luimstra, Tess Straver, Kiki  

Vrijlandt & Lola Mulder 

 

 

3de plaats:  

Benthe Baljeu, Femke Molenaar, Ruby  

Vermeulen, Lynn Steentjes, Pepijn Maas, Amira  

Belarbi, Fay Wevers, Inez Meijer, Suzanne Rebers,  

Veerle Boer, Femke Vos, Suzanne Willemse,  

Tessa Broere, Marleen Wit, Fenne van der  

Heijden & Yara van Haren 

 

 

Dit seizoen hebben we niet 1 maar 2 onderlinge wedstrijden. De 

tweede onderlinge is op zaterdag 30 juni en dit is niet zomaar 

een wedstrijd. Deze wedstrijd wordt namelijk een onderlinge 

toestelfinale.  

Een toestelfinale houdt in dat er per toestel een kampioen naar 

voren komt in zijn of haar leeftijdscategorie en niveau.  

 

 

Houdt voor meer informatie over de  

onderlinge toestelfinale je mail goed  

in de gaten en zet de datum alvast  

in je agenda!  

 

 

 

 

 

 

De jarige leden  

Hieronder de leden die jarig 

zijn in maart. GEFELICITEERD!  

 

Britt Post, Emma Sandrea, Evy 

van Rijn, Kyara Moerings, Lise 

Borsje, Liv Vermeulen, Nadia 

Mira Hogebrug, Oumnia 

Melazzouri, Rosalie van 

Winterswijk, Yenthe ’t Hoen 

 

De jarige leden in april staan 

hieronder! Ook jullie alvast 

gefeliciteerd met jullie 

verjaardag!  

 

Aïcha Duman, Anna Dam, 

Anoeck Schuring, Charlotte 

Anne Mol, Ellen Broere, Faith 

Kuiper, Faye Abutan, Jill 

Steentjes, Julia Fok, Julia 

Wezemer, Kjell Post, Lois 

Kuiper, Lucinde van der Burg, 

Zoë Panagopoulos 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim-fHOgOzQAhUCxRQKHX7nChIQjRwIBw&url=https://supercool.asv-almere.nl/special-olympics/&psig=AFQjCNFAL_ZrFCADaLm1ANOTuFsAKX0SvQ&ust=1481541041892213
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim-fHOgOzQAhUCxRQKHX7nChIQjRwIBw&url=https://supercool.asv-almere.nl/special-olympics/&psig=AFQjCNFAL_ZrFCADaLm1ANOTuFsAKX0SvQ&ust=1481541041892213
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV7ePbn5zSAhXGVRQKHRpgAasQjRwIBw&url=http://www.feestfestijn.nl/slingers/vlaglijnen/page2.html&bvm=bv.147448319,d.ZGg&psig=AFQjCNGJ_jRX8UZ5L_DpUyX-aFgU3L0WSw&ust=1487596674599232
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Succes op de wedstrijden!  

 

We zitten midden in het wedstrijdseizoen. We hebben er al een aantal gehad, maar er staan er ook 

flink wat voor de deur!  

Op 10 december was de eerste turncompetitie (tuco) voor de A selectie.  

Hierbij heeft José Plaisier in haar categorie in 2de plaats bemachtigt. 

De meisjes die 1 jaar ouder zijn, werden 1ste (Inez Meijer), 2de (Sanne Diersmann) en 3de (Sofie 

Gouweleeuw) met een heel klein verschil met de tegenstanders, extra spannend dus de volgende 

keer!  

Nienke de Kruijff werd in haar categorie 3de, net als Sophie van der Hoest, Suzanne Rebers en Anouk 

Hopman dat in hun categorie werden. 

Tot slot veroverde Marise Pronk in de laatste ronde de 1ste plaats!   

 

16 december en 20 januari was de regio wedstrijd voor de 3de divisie meiden.  

Via deze wedstrijd kan je geplaatst worden voor landelijke wedstrijden. Helaas hadden wij dit jaar 

geen meiden die hiervoor in aanmerking kwamen.  

Suzanne Rebers werd nog knap 12de met een slordige brug oefening, we hebben hard aan haar brug 

getraind en de volgende wedstrijd zal ze dit zeker laten zien! Anouk Hopman werd 9de en heeft zich op 

een paar tiende net niet geplaatst, volgende keer beter!  

 

Op 27 januari was het tijd voor de tweede turncompetitie (tuco) van de A selectie.  

Op deze wedstrijd werd Benthe Baljue knap 3de en José Plasier 2de. Sanne Diermann werd in haar 

catergorie 3de. Britt Steentjes steeg heel knap 3 plekken ten opzichte van haar vorige wedstrijd. 

Suzanne Rebers werd 3de, hiernaast werden ook Sophie van der Hoest, Veerle Boer, Jadah Leurs en 

Marise Pronk 3de. En tot slot bemachtigde Simone Rebers een 2de plaats.  

 

Zaterdag 3 februari was de regio wedstrijd voor onze 4de divisie meiden aan de beurt.  

Op deze wedstrijd wordt er tegen heel veel meiden binnen de regio geturnd voor een plekje bij de 

volgende ronde(s). Sanne Diersmann werd hier heel knap 4de en Jose Plasier zelfs 1ste!  

Helaas mogen beide meiden niet mee doen met de vervolg wedstrijd omdat we geen jurylid hebben.  

 

18 februari kwam de B selectie in actie op hun eerste turncompetie. Ook waren de recreatie meiden 

van de donderdag aan de beurt op deze wedstrijd.  

Op deze tuco werd Shanai Boender 3de. Helaas viel Melissa Bak met 0,75 punten net naast het podium. 

Ook Leonie Mutters viel net naast het podium, het scheelde maar 0,60 punten met de nummer 3, 

volgende keer halen we het podium wel! En  

tot slot is Janneke Bevaart 1ste geworden in haar  

categorie!  

 

Op 17 maart staat de volgende wedstrijd alweer  

op de planning. Hier komt de B selectie in actie  

samen met de recreatie meiden van de  

donderdag!  

 


