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VOORWOORD

Beste leden en belangstellenden,
Alweer bijna zomervakantie, en hopelijk daarbij het weer waar we naar verlangen!
Het is een drukke periode geweest met veel activiteiten voor zowel de recreatie als
de wedstrijd turners/sters! Hele mooie resultaten zijn behaald dit jaar. Wat waren
de onderlinge wedstrijden toch weer een mooi evenement en wat hebben we met
zijn allen kunnen genieten van het enthousiasme waarmee iedereen zijn kunnen
heeft laten zien.
Bijna iedereen is druk met de afsluiting van het schooljaar, voor velen ook een
overgang naar een ander soort onderwijs of van school naar werk. Maar eerst tijd
voor lekker uitrusten en je voorbereiden op wat het komende jaar gaat brengen.
Ook het bestuur en de leiding hebben een drukke periode achter de rug.
Met het aantal mensen dat daarin meedraait en die dit allemaal doen naast een
(full-time) baan is het een behoorlijke belasting om alles goed draaiende te houden.
Dat we desondanks mooie activiteiten voor zowel de recreanten als de wedstrijdsturners/sters kunnen bieden is een hele prestatie. De leiding stopt hier hier heel
veel tijd en energie waarvoor hulde!
In dit krantje een terugblik op al die activiteiten om nog eens na te genieten.
Ik wens allen een mooie vakantie en tot in september!
Kathy Hochlaf
Voorzitter
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KAMP 2016

Wie is de mol? De grote vraag die het hele kamp centraal stond. Door een andere
aanpak en het mysterieuze thema, een kamp anders dan voorheen. Het hele kamp
stond in het teken van onbeantwoorde vragen. Tijdens het kamp waren er namelijk
raadsels te vinden die de teams moesten oplossen. Team paars was erg goed in
het vinden van de raadsels, maar hadden met sommige raadsels moeite het juiste
antwoord te vinden. Hier hadden ze beter (net als team blauw) op zoek kunnen
gaan naar de grote hoeveelheid Jokers die verstopt waren in en rond het kamphuis.
Doordat het bijna de hele zaterdag van het kamp regende, konden wij niet alle
spellen doen die op het programma stonden, maar hebben de kinderen zich vermaakt met het tekenen op de kamp t-shirts of een spelletje Bierpong te spelen
(maar natuurlijk wel met water in plaats van bier
).
Onder de leiding die aanwezig was op het kamp was er ook een spel. Zij moesten
elkaar afschieten met waterpistolen, zonder dat iemand dit zou merken. Sommige
juffen en de meester waren zo fanatiek in het spel, dat er ook kinderen deel uitmaakten van de complotten die er waren. Dunya en Nour waren duidelijk beter
dan de rest van de leiding, maar uiteindelijk is Kasandra de winnaar geworden.
Op het kamp werd er natuurlijk ook gegeten. Vrijdagavond stonden er wraps op
het menu, zaterdagmiddag brood, met een gebakken omelet, zaterdagavond aardappels, vlees en natuurlijk groente, en op zondagmiddag voor de liefhebbers nog
een broodje knakworst.
Kasandra en Claudia, bedankt voor het goede eten!!
Om nog even terug te komen op de vraag die het hele kamp centraal stond (wie is
de mol?), is het antwoord.... KOEKIEMONSTER!!!
4 teams hadden de juiste mol geraden, maar team blauw en team paars hadden
gedurende het kamp het meeste geld verzameld. Gefeliciteerd met de titel, Winnaar van wie is de mol 2016.
Kortom, een kamp om niet snel te vergeten.
Juf Cindy
Foto’s van kamp staan op pagina 8 in dit ledenblad

NIEUWE JUNIOR CLUBLEDEN !!
Allemaal héél veel plezier bij Donar
Vittoria

Chintoe

Nikita

Cilfone

Valerie
Jaqueline

Verbeek
Verbeek

Mariella

Sophronia

Amoako

Ayghouch

Noa
Ceylin

Oosterhof
Tastekin

Beyza

Aydin

Ela

Alhan

Esmee

Oosterhof

Eliyn Neycheva Tsoneva
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JURYLEDEN, TELLERS EN KANTINE: DUIZEND MAAL BEDANKT!

Gedurende het afgelopen seizoen zijn er voor de turnsters en turners van de recreatie een aantal activiteiten geweest. In de voorbereiding van deze activiteiten gebeurt er achter de schermen altijd een heleboel. Om een wedstrijd voor de turners
en turnsters mogelijk te maken heb je voor elke wedstrijd minstens 4 juryleden,
een telcommissie en iemand voor de kantine nodig.
De mensen die jullie wellicht wel hebben gezien tijdens beide zalencompetities, onderlinge wedstrijden (of straks bij de Gym3daagse) zijn allemaal vrijwilligers vanuit
Donar. Vrijwilligers die zich graag inzetten om, samen met de
leiding, bij te dragen aan het sportplezier van ons recreatieleden.
En hoewel deze mensen altijd een applaus krijgen tijdens de
wedstrijd zelf, wil ik de vrijwilligers die dit jaar weer een bijdrage hebben geleverd aan deze activiteiten nogmaals bedanken, sommigen van jullie zijn er bijna elke activiteit weer bij.
Ik overdrijf niet wanneer ik zeg dat dit zonder jullie niet mogelijk is geweest.
Mocht je het ook leuk vinden om op deze manier bezig te zijn
met het sportplezier, vraag dan eens aan de leiding wat de
mogelijkheden zijn!
Vrijwilligers; BEDANKT

AFSCHEID VAN 2 LEIDING

Naomi en Thierry bedankt!!!
De laatste week voor de zomervakantie heeft Donar afscheid genomen van
2 vaste krachten van te technische commissie;
Naomi Hensen en Thierry Schouten hebben besloten te stoppen met lesgeven
Het bestuur is bij hen langs geweest om ze te bedanken voor hun inzet de
afgelopen jaren
Wij willen ze hierbij nogmaals hartelijk bedanken voor hun leuke lessen en hun
inzet voor de vereniging en wensen ze veel succes met de dingen die zij in de
toekomst gaan doen
Bestuur
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Escampfestival

Op 28 mei 2016 was er het Escampfestival. Een festival waarin verschillende organisaties en verenigingen laten zien wat zij betekenen voor de wijk op gebied van
sport, gezondheidszorg en ontwikkeling. Ook DONAR was deze dag aanwezig.
Slecht weer werd voorspeld. Regen, misschien zelfs hagelbuien en onweer. Toch
hield dit ons niet tegen. Al vroeg zijn we met de Tumblingbaan richting het Melis
Stokepark in den haag vertrokken. Nadat we onze locatie hadden gevonden en de
baan hadden opgezet, de vlag hadden gehesen, was het even wachten op onze
turnsters. En, de zon scheen!!!!!
Rond twaalf kwamen de eerste DONAR meiden aan en konden ze alvast wat springen op de baan. En om 12.00 werd het festival geopend. Wat was het al snel een
gezellige drukte. Meiden van DONAR deden hun kunsten en kinderen uit de buurt
konden niet wachten om ook hun kunsten te laten zien. Kom maar op dan! Juf Ilse
heeft heel wat kinderen de koprol geleerd. En wat een trotse koppies als het was
gelukt. Salto's kwamen voorbij, koprollen en springkunsten. En, de zon bleef schijnen.
Wat was het een geslaagde dag. En een aantal kinderen uit de wijk zijn ondertussen al op een proeflesje turnen geweest.
Rond 17.00 was het festival afgelopen en hebben we onze meiden getrakteerd op
een welverdiend ijsje! Van 12.00 tot 17.00 zijn ze aan de slag geweest. Was het
niet springen dan was het wel folders uitdelen. Wat fijn dat jullie er waren en hebben laten zien dat DONAR voor jong en oud is! Het weer zat mee, de sfeer was
goed en we hebben samen veel lol gehad.
Ik zeg, dit doen we volgend jaar nog een keer!
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TURNHALTRAINING 21 MEI

Zaterdag 21 mei was de tweede turnhaltraining voor de recreatie dit jaar. Sommige
meiden waren in februari al mee geweest maar er waren ook een hoop nieuwe gezichten bij, leuk om te zien! Er waren weer 2 trainingen, met beide 50 kinderen.
Zoals de vorige keer begonnen we de dag met de jongens en de meisjes onder de
10 jaar. En jeetje wat hebben de dames en heren hard geoefend, dat mag ook wel
in zo een grote zaal. We hebben daar meerdere balken, meerdere bruggen, een
grote vierkante vloer en een valkuil! De grote favoriet was dit keer weer de trampoline in de valkuil, en daar hebben de kinderen gebruik van gemaakt ook! Helemaal zelf de salto maken en hoe je ook neerkomt er zijn allemaal zachte blokken
die je opvangen.
Nadat de training klaar was had de leiding heel kort om even een pauze te houden,
maar vlak daarna kwam de dames van 10 jaar en ouder. Deze hebben ook onwijs
hard getraind, zo hebben een aantal meiden hard geoefend op de salto van de
brug af, flikflak op de vloer, radslagen en handstanden op de balk. Maar weer was
de favoriet de valkuil op de bovenste baan. Sommige dames hebben hier zelfs een
arabier salto in gedaan, geweldig!
Het was wederom een groot succes, en ik denk dan ook dat het een goed idee is
om dit volgend seizoen weer te doen. Zijn jullie er dan ook bij?

Groetjes,
De juffen
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BEELDIMPRESSIE KAMP 2016
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BEELDIMPRESSIE HBC EN TURNDRIEDAAGSE 2016
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DISTRICTFINALE 21 MEI
Zaterdag 21 mei vond de districtfinale van de 4e divisie en de D1 meiden plaats in
Amsterdam.
Bij de Jeugd-1 meiden hadden Michelle en Kalina zich voor deze wedstrijd weten
te plaatsen en bij de senioren Romy. Beide nivo's turnden tegelijk en de tribune
zat vol Donar-toeschouwers.
De meiden begonnen allemaal op balk en ondanks een val werden er mooie oefeningen geturnd. Hierna was vloer aan de beurt. Romy was als laatste aan de beurt
en ondanks dat de hele zaal keek had ze haar zenuwen onder controle en behaalde met een 10.75 een 3e plaats op vloer.
Sprong ging bij alle meiden goed en als laatste werd op brug geturnd. Michelle behaalde op brug met 12.60 de 8e plaats.

Kalina werd uiteindelijk 36e met
42.60 en Michelle werd 23e met
46.275 hiermee evenaarde ze
haar puntentotaal van de rayonwedstrijd.
Ondanks dat Romy minder
punten behaalde dan tijdens
haar rayonwedstrijd (deze jury
was een stuk strenger!!) wist zij
met 41.450 een zilveren medaille
te bemachtigen
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NK 21 EN 22 MEI

In het weekend van 21 en 22 mei was het zover......het NK 3e divisie waar Sara vd
Veen zich voor had geplaatst
Op zaterdag turnde Sara de meerkamp finale en begon zij bij brug. Dit is niet haar
favoriete toestel en deze wedstrijd verliep haar oefening dan ook niet op zijn best.
Sara was erg gespannen wat natuurlijk logisch is op zo'n belangrijke en spannende
wedstrijd. Hierna was balk aan de beurt, een toestel waar Sara erg goed in is. De
balk blijft echter maar 10cm breed en helaas was dat deze wedstrijd net iets te
smal. Teleurgesteld na deze 2 toestellen wist ze zich goed te herpakken en op
vloer turnde ze een dijk van een oefening die met een 13.60 beloond werd. Het
laatste toestel sprong ging goed en Sara is met 44.933 36e geworden.
Op zondag had Sara zich geplaatst voor de toestelfinale balk. Omdat zij zich als 2e
geplaatst had was ze pas als een na laatste aan de beurt. De meiden voor haar
turnden goede oefeningen en het ene na het andere hoge cijfer verscheen op het
bord. Toen Sara aan de beurt was wist ze wat haar te doen stond; risico nemen
om bonussen te scoren en zo een hoge score te halen. Ze nam risico en viel helaas
hiermee van de balk. Uiteindelijk eindigde ze op de 8e plek
Al met al een weekend vol prestaties om trots op te zijn :)
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NK HEREN

De volgende turners van de Donar herenselectie hebben aan het Nederlands Kampioenschap mee gedaan met de volgende resultaten:
Teije Smits
allround goud op de 1/4 finale - allround tm 1/2 finale - 13de van Nederland - 2de
van Nederland op rek
Omar F'Touch allround tm finale - 7de van Nederland
Jesse Oosterveer allround tm 1/4 finale - 24ste van Nederland
Younes Akelei allround tm finale - 11de van Nederland - 6de van Nederland op rek
Mehdi Nadir allround goud op de 1/8 finale - kon wegens een blessure niet verder deelnemen.
Edwin Hellendoorn allround tm finale - 7de van Nederland - Nederlands Kampioen sprong, 3de van
Nederland ringen

Luka Smits allround tm finale - Nederlands Kampioen Meerkamp - Nederlands Kampioen
brug, 2de van Nederland rek, 6de van Nederland voltige, 6de van Nederland ringen en 5de van Nederland vloer
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FINALE TUCO 2016

Zaterdag 11 juni was de laatste wedstrijd van het seizoen; de finale van de turncompetitie. Dit jaar hadden 2 teams zich voor deze finale weten te plaatsen. Beide
teams turnden tegelijk in Amsterdam
Voor poule 3, het combi-team met Quintus Kwintheul, turnden Flo, Uma, Daphne,
Rita, Stella en Julia
Voor poule 2 turnden AnneSophie, Amber, Eline Romy, Renske en Valerie.
Op elk toestel mogen 5 turnsters meedoen en de scores van de beste 4 tellen dan
mee voor het teamtotaal.
In poule 3 werden Flo en Uma op brug 3e. Stella wist op balk de hoogste score te
halen en Rita werd hier 2e. Op vloer werden Uma en Daphne 2e.
In poule 2 behaalde Renske de 1e plaats op balk en Amber de 4e plaats en op
vloer werd Romy 2e, Valerie 3e en Renske 4e.
Toen was het tijd voor de einduitslag......super spannend en voor wie alsnog benieuwd is naar dat moment...we waren live op facebook!!
Poule 3 wist als team de 1e plaats te behalen. Een super goede prestatie van deze
meiden
De uitslag van Poule 2 was iets minder simpel. Onze meiden hadden net zo veel
punten gehaald als Dos Schoonhoven dus werd er gekeken naar onderling resultaat van het afgelopen seizoen. We zijn Dos 2x tegen gekomen en 1x wonnen wij
en 1x wonnen zij.....Daarna werd er gekeken naar totaal behaalde punten dit seizoen en dan had Dos er net een paar meer
Een 2e plaats voor de dames van Poule 2 dus
Maar voor ons zijn beide teams kampioen!!! De finale begint met 0 punten en als je
dan zulke mooie oefeningen turnt en de meeste punten haalt ben je voor ons gewoon de winnaar!!!
Groetjes de trotse train(st)ers!
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Rania Aknouch
Luka Smits
Maja Prgin
Merel van Delft
Romeo van der Vreede
Senna Hodzic
Heri Hango
Irem Ilhan
Diane Kortekaas
Minou Jutte
Bente Brinkman
Gabriela Janeczko
Jaël van der Veekens
Zuzia Kowalska
Eline van Delft
Emilia Radowiecka
May Koelewijn
Julian Sjambar
Shania Soekhai
Femke van Oostrum
Joëlle van Capelleveen
Ghislaine van Capelleveen
Kim van der Zanden
Stacey Kuiper
Gwen Hamstra
Anna Goedhart
Hivda Genc
Sophia-Marie Ambrosch
Israe Habib
Hatic Özturk
Isabella Binnens
Dilara Massing
Eya de Jong
Nika de Zeeuw
Finn Oosterveer

2-jul
4-jul
4-jul
5-jul
5-jul
5-jul
5-jul
6-jul
10-jul
10-jul
11-jul
12-jul
13-jul
16-jul
16-jul
16-jul
16-jul
17-jul
17-jul
19-jul
19-jul
19-jul
20-jul
20-jul
22-jul
23-jul
23-jul
23-jul
25-jul
25-jul
25-jul
26-jul
27-jul
30-jul
30-jul

Jadey de Nennie
Asja Turohan
Karin Udogaranya
Kiki van den Dobbelsteen
Saba Aboushahin
Veralie Pijp
Selin Feyimoglu
Nick Steenhuizen
Stan Steenhuizen
Sophia You
Nicky van der Meer
Linde van Noort
Vajen van der Kaaden
Iris Ende
Aysu Yusein
Esmee Nachtegaal
Bobbi Bodde
Klaudia Kesminowicz
Maria Viertal Serrano
Demi Joy van der Steen

5-aug
6-aug
6-aug
7-aug
15-aug
18-aug
19-aug
20-aug
20-aug
20-aug
23-aug
23-aug
23-aug
24-aug
24-aug
26-aug
27-aug
29-aug
30-aug
31-aug
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SCANNEN VAN OOIEVAARSPAS
Om uw vergoeding te blijven ontvangen voor het turnen van uw zoon/dochter is
het noodzakelijk om uw pas bij de vereniging te laten scannen.
Dit moet iedere 3 maanden (kwartaal) gebeuren.
We kiezen er nu voor om wat later in het kwartaal te scannen waardoor eventuele
nieuwe leden ook de kans krijgen om de pas te laten scannen. Hierdoor zit er tussen het 1e en 2e kwartaal een langere tijd.
Wij bieden u voor de rest van het jaar 2016 de mogelijkheid om uw pas te laten
scannen op de Renswoudelaan 47 te Den Haag op de volgende dagen:
Wij verzoeken u om op een van deze dagen uw pas te laten scannen.
Indien u hier geen gehoor aan geeft zal de vergoeding helaas stopgezet moeten
3e kwartaal

4e kwartaal

Vrijdag 23 september
17.45 - 19.30 uur

Vrijdag 9 december
17.45 - 19.30 uur

Zaterdag 24 september
9.15 - 11.00 uur

Zaterdag 10 december
9.15 tot 11.00 uur

worden. Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn om op een van deze dagen te komen laat dit dan tijdig via de mail weten aan het bestuur zodat er naar een oplossing gezocht kan worden. Op de dag zelf of na de scandagen mailen heeft geen zin
dan is het helaas te laat en zal u een acceptgiro ontvangen voor het volledige bedrag van de contributie.
Emaildadres: esmerandahandana@donargym.nl
In het laatste krantje van 2016 zullen de data van 2017 vermeld worden.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Hoe moet het lidmaatschap beëindigd worden?
Het opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk door

schriftelijk

op te zeggen bij het ledensecretariaat
en wel 30 dagen voor het begin van het nieuwe kwartaal.
Adres: Volendamlaan 865 2546 CD Den Haag.
Als schriftelijke opzegging geldt ook de opzegging per e-mail:
ledensecretariaat@donargym.nl
Mondelinge of telefonische opzeggingen aan andere personen,
bestuursleden of aan de leiding zijn niet geldig.
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FOTO GEVONDEN OP FACEBOOK
IN HET VOLGENDE KRANTJE EEN ANDERE FOTO VAN FACEBOOK
ACTIVITEITEN KOMENDE MAANDEN
9 juli

Zomervakantie t/m 28-augustus

29 augustus

Start recreatielessen na de zomervakantie

Benieuwd hoe het krantje er in kleur uit ziet ?
Kijk op onze website—http://www.donargym.nl/ Nieuws -Clubblad.

Een hele fijne zomer allemaal !! Tot in augustus
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