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Nieuwsbrief juli 2018 
 

De Page Turner 
 

We hebben weer een mooi seizoen achter de rug met leuke nieuwe 

activiteiten en evenementen en seizoen waar de trots op mogen zijn! 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

K A M P   

 

Jaaaa!! Het is bijna zover! Wij zijn al een tijdje aan het aftellen en 

kunnen haast niet wachten tot we weer op kamp gaan!  

 

Als jullie de PageTurners in de gaten hebben gehouden weten 

jullie inmiddels waar we heen gaan en in welke accommodatie 

we dit jaar zullen gaan slapen. Ook weten jullie waarschijnlijk 

dat ons nog 1 ding te doen staat, namelijk het thema bekend 

maken!  

-------------------------------------------------------------------------- 

Dus daar komt die dan! *Tromgeroffel!* …….. 

 

Het thema van het kamp 2018 is….  

 

-- Feestdagen! --  

-------------------------------------------------------------------------- 

 

En nou denk je misschien feestdagen? Wat houd dat in? Dus 

ook dat zullen we gelijk even uitleggen.  

We gaan 3 dagen op kamp en in deze 3 dagen komen allerlei 

feestdagen voorbij, van Carnaval tot Kerst en van verjaardagen 

tot Pasen! Bij elke feestdag hebben we een spel of activiteit 

bedacht en zo zullen we met elkaar het hele jaar vieren!  

 

Kortom, het belooft weer een leuk, gezellig en te gek kamp te 

worden!  

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Te vinden in deze editie 

van de Page Turner.. 

Wat is het weer snel gegaan, 

het seizoen 2017/2018 is 

weer (bijna) achter de rug. 

In deze PageTurner kijken we 

vooruit naar het kamp en 

wordt het thema van het 

kamp bekend gemaakt. 

Hiernaast worden de 

kampioenen van de 

onderlinge toestelfinale van 

afgelopen weekend 

genoemd. Ook kijken we 

naar wat ons volgend 

seizoen te wachten staat en 

welke evenementen er op 

de planning zullen komen te 

staan.  

Op woensdag 20 juni was er 

een ALV (algemene 

ledenvergadering), voor 

degene die hier niet bij 

waren, in deze PageTurner 

kunnen jullie een kort verslag 

lezen over wat er allemaal is 

besproken.  

Ook feliciteren we onze 

leden die in juli en augustus 

jarig zullen zijn en nemen we 

afscheid van onze hulpjes 

van de vrijdag, Suzanne en 

Simone.  

Tot slot vertelt Anouk 

Hopman hoe het is om van 

turnster opgeleid te worden 

tot trainster.  

  

Nog 50 dagen! 
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Onderlinge toestelfinale  

 

Dit jaar hadden we een nieuw evenement op de planning staan,  

de onderlinge toestelfinale. Het was weer een leuke en geslaagde  

dag met heel veel kampioenen!  

De winnaars op elk toestel zijn hieronder te vinden;  

 

 

Preview seizoen 2018-2019 

We zijn druk bezig met het inrichten van de jaaragenda voor volgend seizoen. Er zullen weer veel 

leuke evenementen terug komen zoals het sinterklaasfeest, diploma turnen & de onderlinge 

wedstrijd. Ook hebben we voor volgend seizoen weer een spectaculaire Turnshow op het 

programma staan!  

--------- 

Ook hebben we nog ideeën voor weer een nieuw evenement. Of dit er gaat  

komen hangt af van of we nog ergens een plekje kunnen vinden in de agenda.  

Mocht het door gaan dan horen hier uiteraard binnenkort meer over.. ik zal vast  

een klein tipje van de sluier oplichten > tijdens dit evenement zullen niet alleen  

onze turn(st)ers aan de bak gaan maar misschien kunnen ouders/grootouders/etc.  

alvast beginnen met het opwarmen van de spieren! 

 

 

BRUG 

Jill Steentjes  

Anouk Hopman 

Sirin Laaguili 

Annejorie van der 

Graaff 

Bodille Folkers 

Anna Dam 

Pepijn Maas 

Britt Steentjes  

Femke Molenaar 

Shanai Boender 

Sienna van Veen 

Suzanne Willemse 

Linn de Gelder 

Liv Vermeulen 

 

BALK / RINGEN 

José Plaisier 

Anouk Hopman 

Amelie Pruijsten 

Elize vd Bulk 

Amy de Vries  

Juna Kap 

Pepijn Maas 

Inez Meijer 

Marise Pronk 

Femke Vos 

Tovah Sprockel 

Leonie Mutters 

Linn de Gelder 

Fenne vd Heijden 

VLOER 

 

José Plaisier 

Veerle Boer 

Amelie Pruijsten 

Annejorie van der 

Graaff 

Bodille Folkers 

Anna Dam 

Nelson Kljaic 

Nienke Kruijff  

Femke Molenaar 

Melissa Bak 

Yente van Kats 

Hannah van der Sluis 

Elva Lages 

Kiki Vrijlandt 

SPRONG 

 

Lieke de Gelder  

Sophie van der 

Hoest 

Ruby Vermeulen  

Floortje van der Spek 

Emma Sandrea 

Liva van Kats 

Nelson Kljaic 

Kira Hennings  

Simone Rebers 

Julia Wezemer 

Tovah Sprockel 

Leonie Mutters 

Isa Kogel 

Liv Vermeulen 
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ALV 

 
Op woensdag 20 juni was de 

Omnisport2B algemene 

ledenvergadering. Na lange 

afwezigheid van de ALV zijn we dit jaar 

weer gestart met deze jaarlijkse 

vergadering.  

 

Tijdens de vergadering hebben we een 

kort overzicht gekregen van de 

activiteiten en structuur van de 

verschillende afdelingen. We zijn een 

omnisport vereniging met 4 afdelingen; 

• Gymnastiek 

• Flexxdance 

• Judo Bergschenhoek 

• Judo Berkel 

De penningmeester heeft een overzicht 

gegeven van de financiële resultaten van 

2017. We hebben een heel klein tekort 

geboekt, maar we hebben voldoende 

financiële reserves om dit op te vangen. 

De prognose voor 2018 is een positief 

resultaat.  

 

Ook is er een nieuw bestuur gekozen. Tom 

Vermeylen (voormalig secretaris) is 

gekozen tot voorzitter. Gabrielle 

Diersmann (moeder van Sanne uit onze A 

selectie) is tweede penningmeester. Zij zal 

het komende jaar samen met Reinier deze 

rol oppakken en inwerken. Reinier gaat 

volgend jaar stoppen als penningmeester. 

Daarnaast zijn er voorzitters uit de 

afdelingen gekozen tot hoofdbestuur. 

Voor de gymnastiek afdeling is Nils 

Bevaart gekozen.  

Suzanne Rebers en Simone Rebers 

Na zo’n 4 á 5 jaar trouwe dienst stoppen Suzanne en Simone met 

het helpen op de vrijdagmiddag. Deze 2 meiden hebben een zeer 

lange tijd geholpen bij de recreatie en daar zijn we ze ontzettend 

dankbaar voor. Suzanne gaat haar examenjaar in dus zal het erg 

druk krijgen met school, Simone gaat naar de middelbare dus ook 

zij zal meer tijd aan school moeten besteden.  

Op vrijdag 6 juli zal hun laatste les zijn en daar gaan we natuurlijk 

een feestje van maken! Gelukkig hoeven we niet echt afscheid 

van elkaar te nemen want ze blijven wel gewoon bij ons in de 

selectie turnen. Ook hebben de meiden aangegeven dat ze nog 

wel eens langs zullen komen als ze tijd hebben.  

Met dit afscheid is het ook weer tijd voor een welkom. Marise Pronk 

en Jenieke Beldman zullen vanaf volgend seizoen komen helpen, 

we hebben er weer zin in! 

 

 

 

 

  

Jarige leden 

Voor al onze jarige leden in juli en augustus, (alvast) 

gefeliciteerd!! 

Juli: 

Anouk, Bodille, Britt, Cathalijne, Elise, Evi, Fay, Hilde, 

Jaime, Janneke, Jessy, Josefine, Julia, Julia, Juul, 

Kerensa, Lieke, Livia, Renée, Shannon, Sophia, 

Willemijn 

Augustus: 

Annejorie, Danni, Eline, Esmée, Fenne, Isabella, Jet, 

Kira, Linn, Liva, Naima, Rosa, Sofie, Vera, Yuul, Zoë 
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Van turnster tot trainster 

Anouk Hopman vertelt hoe het is om te beginnen als turnster en uit te groeien tot trainster.   

 

‘Halloo, 

Ik ben Anouk Hopman en ik mag al ruim 11 jaar plezier beleven van onze mooie vereniging. Ik zit 

namelijk sinds mijn zesde op turnen. Toen ik zeven werd mocht ik proef komen trainen bij de selectie, 

na paar trainingen en heel veel spierpijn kreeg ik te horen dat ik bij de selectie mocht komen. Daar 

loop ik ondertussen dus al 10 jaar rond en ik ben het nog lang niet zat. 

Aan het begin van dit seizoen is de B-selectie begonnen. Op zaterdag traint de groep meiden altijd 

na mijn eigen training waar ik dan vaak bleef om te helpen. Samen met Veerle, Emma en Chantal 

kregen we les van onze trainer(/natuurkundeleraar) Hans. Hans leert ons op de zaterdag dingen 

over turnen, over technieken en leert ons de meiden vangen. Ik vond en vind dit nog steeds erg 

interessant en zou hier nog veeeeel meer over willen leren. 

De trainingen van de B-selectie op dinsdag werden eerst door Kimberly en Tessa gegeven. Helaas 

stopte Kimberly aan het einde van het jaar 2017 omdat ze het erg druk had met haar werk. Daarom 

ben ik gaan helpen op dinsdag en dit doe ik nog steeds met alle plezier. Ik vind het erg leuk om de 

meiden nieuwe dingen te leren en om ze te laten genieten van de mooiste sport die er bestaat. ☺  

Training geven is ook meteen een goede leerschool voor mijn vervolgopleiding waarmee ik in 

september ga starten, namelijk de HALO (Haagse Academie Lichamelijke Opvoeding). Ik hoop in 

Den Haag nog veel meer te kunnen leren over sporten en lesgeven zodat ik de meiden nog beter 

training kan geven. En ik hoop nog tot mijn honderdste te blijven turnen en training geven!’ 

 

Omnisport2B wenst jullie allemaal een 


