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Nieuwsbrief maart 2019 
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NIEUW: Sponsorkliks   

 

Om voor de vereniging wat extra geld te sparen starten we met 

Sponsorkliks. Het concept is heel simpel. Je bestelt via de 

Sponsorkliks-pagina van onze vereniging bij alle bekende 

webwinkels waar je normaliter ook koopt. Van alle aankopen 

wordt een commissie maandelijks aan de vereniging 

uitbetaald! Hiervoor betaal je niets extra.  

Via onderstaande link kom je op onze Sponsorkliks-pagina;  

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9801  

 

Je kan ook via de Sponsorkliks app aankopen doen. Hiervoor 

download je de app Sponsorkliks en zoek je op Omnisport2B 

afdeling gymnastiek.  

 

Meer informatie over de sponsorkliks volgt via de mail.  

Te vinden in deze Page 

Turner.. 

   

In deze editie van de Page 

Turner wordt de locatie van 

het turnkamp van 2019 

bekend gemaakt. Hiernaast 

kunnen jullie kennis maken 

met ons nieuwe 

sponsorsysteem, 

‘Sponsorkliks’. Er staat een 

kort verslag over de 

spannende regionale 

wedstrijd van zaterdag  

9 maart. De startdatum van 

de kaartverkoop voor de 

turnshow 2019 wordt bekend 

gemaakt. We zijn blij te 

kunnen mededelen dat we 

er binnenkort weer wat 

juryleden bij hebben. De 

uitslag van de tweede tuco 

voor de voorgeschreven 

oefenstof van de meiden 

van de B selectie is te vinden 

in de Page Turner en de 

resultaten van de 

toestelfinale. En tot slot, 

feliciteren wij (alvast) onze 

jarige leden van maart en 

april, en kan je de agenda 

voor de komende periode 

vinden.  

Veel leesplezier!  

 

Turnkamp 2019   

 

De inschrijvingen voor het turnkamp 2019 is geopend en we 

krijgen steeds meer aanmeldingen. Ben je geboren in 2011 of 

eerder en wil je ook mee, maar ben je nog niet opgegeven? 

Doe dit dan snel. Stuur een mailtje naar 

turnbestuur@omnisport2b.nl om je aan te melden.  

Het kamp is van woensdag 28 augustus t/m vrijdag 30 augustus. 

 

We lichten alvast een klein tipje op van de sluier wat de 

kamplocatie betreft. Dit keer gaan we namelijk naar het 

gezellige Noord-Brabant! Het kamp zit op ongeveer een uurtje 

rijden vanaf Berkel en Rodenrijs.  

We vragen jullie nog even je geduld te bewaren, maar in de 

volgende PageTurner zullen we de accommodatie bekend 

maken!  

 

 

 

 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9801
mailto:turnbestuur@omnisport2b.nl
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Regio wedstrijd – 9 maart 

 

Op zaterdag 9 maart was het tijd voor de regiowedstrijd van  

onze instapper D1, Jayda en onze pupillen1 D1, Benthe,  

Lieke & José. 

Eerst was Jayda aan de beurt. Ze begon op vloer waar ze een  

prima oefening liet zien. Vervolgens ging ze naar sprong en ook  

hier ging het goed, ze liet een mooie sprong zien. Na deze  

2 toestellen werd de tussenstand bekend gemaakt en Jayda  

stond eerste!! Super knap, maar wel extra spannend met nog  

2 toestellen te gaan. Na sprong was brug aan de beurt, helaas  

ging het hier fout.. Ze viel van de brug af en zakte naar een  

9e plaats. Hoe jammer en verdrietig ook, ze moest nog naar balk!  

Vol spanning begon Jayda aan haar balk oefening. Ze had zich  

heel knap herpakt en liet een mooie oefening zien! Uiteindelijk is  

ze 5e geworden en is ze hiermee op het nippertje geplaatst voor  

de District Finale! Hiernaast was ze eerste op vloer en derde op  

balk! We zijn trots op Jayda en hoe zij zich heeft herpakt na zo een  

teleurstellende val van de brug.  

 

 

       Na de zenuwslopende ronde van Jayda waren Benthe,      

      Lieke & José aan de beurt.  

      Zij begonnen op sprong en lieten prima sprongen zien, 

      alle 3 kunnen ze beter maar hebben ze geen grote fouten  

      gemaakt. Ook op brug ging het goed, met mooie 

      oefeningen gingen we door naar balk. Helaas ging het 

      op balk bij alle 3 de meiden niet helemaal lekker. Ze 

      vielen er alle 3 vanaf en zakte hierdoor in het klassement. 

      De meiden eindigden hun wedstrijd op vloer waar ze 

      knappe oefeningen lieten zien. Benthe heeft haar ‘angst’  

      voor arabier flikflak overwonnen en voor het eerst op deze  

      wedstrijd geturnd! Hiernaast is Benthe 9de geworden op 

      brug. José is 7de geworden op sprong en Lieke zelfs 2de, 

      terwijl ze echt beter kunnen is dit dus een heel knap 

      resultaat. Op naar de volgende wedstrijd!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kaartverkoop TURNSHOW 2019 

 

De meeste groepen zijn al begonnen met 

oefenen voor de turnshow van 2019. Op 

zaterdag 6 juli is het zover en zal de turnshow 

plaats vinden. Om de mooie shows in het 

thema ‘Later als ik groot ben’ te zien en onze 

turn(st)ers te zien stralen heb je 

toegangskaartje nodig. Deze gaan vanaf de 

meivakantie (maandag 6 mei) in de verkoop 

en kosten 5€. De kaartjes kan je kopen bij je 

turnjuf in de les.  

 

 

 

Jarige leden  

 

Allemaal (alvast) gefeliciteerd met jullie 

verjaardag!  

Maart 

Jayda, Nore, Evy, Meike, Samantha, Violeta, 

Sienna, Yenthe, Carice, Elise, Gioia, Emma, 

Kyara, Roos 

 

April 

Juliette , Julia, Julia, Macy, Aïcha, Ellen, Faith, 

Lois, Anna, Anoeck, Elva, Rosalie, Charlotte 

Anne, Iva, Suze, Zoë , Anna 
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Tuco B – 9 maart  
 

Op zaterdag 9 maart hadden de voorgeschreven oefenstof meiden van de B selectie hun tweede 

turncompetitie. Er zijn weer leuke resultaten gehaald en de meiden hebben het goed gedaan! Je ziet 

dat ze ten opzichte van de vorige wedstrijd met sprongen vooruit gaan.  

 

Voor-instappers 

Sirin is heel knap 1ste geworden net als op haar vorige wedstrijd, zij  

heeft haar plaats goed verdedigd en hiermee een gouden medaille  

verdient! Iris is ondanks wat foutjes op de balk, 3de geworden. Linn is  

haar angst aangegaan door haar balk oefening te laten zien en is  

hier zelfs 2de mee geworden! Over de hele wedstrijd is Linn 5de  

geworden.  

 

Instappers 

Deze meiden hadden heel veel tegenstanders maar hebben het  

ondanks dit grote deelnemersveld goed gedaan. Romy is knap 6de  

geworden en op balk zelfs 1ste met een 14,30. Amelie is 10de  

geworden, op de vorige wedstrijd werd ze 16de, ze is dus heel erg  

vooruitgegaan! Caitlin eindigde net iets achter Amelie op een 13de  

plaats. Op brug is ze zelfs 4de geworden met een 13,40. Eline heeft een  

grote sprong gemaakt van de 20ste plaats naar een 15de plaats met  

heel mooie cijfers. Daimy heeft helaas wat punten laten liggen bij de  

vloer oefening en is hierdoor op een 20ste plaats geëindigd.  

 

Pupil 1 

Ook Floortje turnde haar wedstrijd in een groot deelnemersveld. Zij is  

netjes in het midden geëindigd op een 11de plaats. Op de vorige  

wedstrijd werd Floortje 12de, ook zij is dus wat gestegen ten opzichte van de vorige wedstrijd.  

 

Pupil 2 

Annejorie en Sofie moesten het ook opnemen tegen heel veel meiden. Ze hebben zich goed staande 

gehouden en zijn beide netjes in het midden geëindigd, Annejorie op een 12de plaats en Sofie op een 

11de plaats. Annejorie is hiermee ten opzicht van haar vorige wedstrijd 4 plekken gestegen. Sofie is op 

sprong nog 4de geworden met 0,6 punten verschil op de nummer 1.  

 

Jeugd 1  

Sienna, Femke en Julia hebben alle 3 een prima wedstrijd geturnd helaas hebben ze allemaal veel 

punten op brug laten liggen. Julia is wel 1ste geworden op sprong, over deze en de vorige wedstrijd is 

ze op een 9de plaats geëindigd. Femke is over de 2 wedstrijden 5de geworden en Sienna 6de.  

Toestelfinale – 24 maart 
 

Op zondag 24 maart was de A selectie en de keuze oefenstof van de B selectie aan de beurt. Het 

was een leuke wedstrijd met een regenbui aan medailles. De volgende meiden hebben allemaal een 

medaille gehaald; 

 

 

 

   Yente op alle toestellen zilver  

   Jayda brons op sprong 

   Benthe zilver op sprong 

   Britt brons op vloer en op sprong 

   Jenieke zilver op sprong en brons op vloer 

   Josefien brons op sprong 

   Marise goud op balk en zilver op  

   Jadah goud op sprong en zilver op balk en op vloer 

   Kira goud op brug, zilver op sprong en brons op balk 

   Soraya goud op brug en vloer  

   Simone goud op balk 

   Melissa brons op vloer  

   Femke brons op vloer  
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Juryleden  
 

Met heel veel vreugde kunnen wij jullie mededelen dat er wat ouders zijn die zijn begonnen met de 

jurycursus! De volgende ouders zijn begonnen met de TD1 jurycursus; 

- Simone (moeder Kira – A selectie)  

- Elise (moeder Romy – A selectie) 

- Femke (moeder Iris – B selectie) 

- Natascha (moeder Tessa en Ellen – recreatie) 

- Chyntia (moeder Anoeck – recreatie) 

- Natascha (moeder Jayda en Soraya – A selectie)  

 

Naast deze startende juryleden zijn er 4 juryleden die zijn begonnen met de vervolgjurycursus TD2; 

- Jannie (moeder Beth – A selectie) 

- Josine (tante Linn en Lieke – B selectie) 

- Anouk (trainster B selectie) 

- Tanja (trainster recreatie en  

A selectie)  

 

 

Mocht je ook interesse hebben in het volgen  

van een jurycursus. Stuur even een mailtje naar 

turnbestuur@omnisport2b.nl voor meer informatie.  

Agenda voor maart, april & mei 
 

Week 12 Tuco A – toestelfinale Zondag 24 maart 

Week 13   

Week 14 Zijde trainging – A selectie  Zaterdag 6 april 

Week 15   

Week 16 Goede vrijdag – geen les Vrijdag 19 april 

Week 17 Meivakantie  

Week 18 Meivakantie  

Week 19   

Week 20 Tuco B – toestelfinale Zondag 19 mei 

Week 21 Diploma turnen Zaterdag 25 mei 

Week 22 Hemelvaartsdag – geen les Donderdag 30 mei 

 

Diploma turnen  
 

Het diploma turnen 

komt er weer aan. Op 

zaterdag 25 mei is het 

weer zover en kunnen 

er weer diploma’s 

worden gehaald. 

Let op!  

Dit is alleen voor de 

turn(st)ers die hiervoor 

zijn uitgenodigd!  

 

Deze uitnodigingen 

zullen binnenkort via de 

mail worden verstuurd. 

Houd de mail dus goed 

in de gaten.  

 

mailto:turnbestuur@omnisport2b.nl

