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VOORWOORD

Beste lezer,
In deze editie van het Donar krantje veel verslagen van wedstrijden en andere
activiteiten. Het zijn drukke maanden geweest. En wat een mooie resultaten zijn
er door eenieder neergezet!
Naast de gewone lessen en de wedstrijden waren er nog heel wat andere activiteiten: EHBO bijspijkeren, extra turnen in de turnhal, NL doet en de ALV om maar
een paar zaken te noemen. Daar kun je alles over lezen op de volgende pagina’s.
Bij de ALV wil ik nog even stilstaan. Al vaker is er geschreven en gesproken over
de broodnodige inzet van vrijwilligers om alle activiteiten te kunnen voortzetten.
Tijdens de ALV is dit onderwerp ook besproken. Het volgende is daar met elkaar
gedeeld en door alle aanwezigen akkoord bevonden:

“Momenteel doen de leiding en de bestuursleden veel vrijwilligerstaken
binnen de vereniging, naast de vaste werkzaamheden die ze al binnen
Donar hebben. Het is in lijn met deze tijd én in lijn met wat bij andere
verenigingen gebeurt en normaal is, om goed te kijken hoe inzet van de
ouders ook een meer structurele plaats kan krijgen. Het voorgestelde
idee is om te starten bij de ouders van de selectie groepen. Vrijwilligerstaken worden minder vrijwillig. Dit gaat inhouden dat ouders verplicht
kunnen worden om een taak op zich te nemen. Als iemand afzegt of weigert dan worden daar kosten aan verbonden. Dat is het eerste idee. De
aanwezigen van de ledenvergadering geven akkoord om dit punt verder
uit te werken en tot uitvoering te brengen. Martha (commissielid vrijwilligerscommissie) geeft nog wel aan dat de inzet van de ouders bij de recreanten moeilijk zal worden, verplichten is daar geen optie. Wél dat we
ze enthousiast kunnen maken als eerste stap.”
De komende tijd staat ook weer bol van de activiteiten voor zowel de selectie als
de recreanten. In de agenda op de Donar site zijn ze allemaal te vinden.
Dat Donar ook heel actief meedoet met de Stadsspelen Den Haag
(stadsspelendenhaag.nl) is misschien nog niet bij iedereen bekend.
12 april waren we erbij op de Eekhoornrade en 20 mei is Donar present bij de
stadsspelen in stadsdeel Escamp in het Zuiderpark.
Komt allen en laat zien hoe leuk turnen is!
Tot zover weer mijn verhaal en veel leesplezier!

Kathy Hochlaf
Voorzitter
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NL DOET
Zaterdag 11 maart was het weer tijd voor de jaarlijkse
vrijwilligersactie NL Doet.
Rond 9 uur verzamelden de eerste vrijwilligers zich bij de
Renswoudelaan waar zij werden opgewacht met een kopje koffie of thee. De lijst met taken werd bekeken en ieder
koos een klus. Sommigen gingen in de zaal aan de slag en
regelden de schoonmaak van de toestellen, ramen en
vloer. Anderen hebben de verfkwast gepakt en weer anderen hebben de tuin onder handen genomen. Ook werd
de kleedkamer opgevrolijkt met wat turntekeningen en
mooie stickers op de deur.
Na een gezamenlijke lunch werden de klusjes afgerond en verliet iedereen vrolijk
de schone, opgeknapte zaal. Hopelijk komen volgend jaar nog meer mensen ons
helpen op deze gezellige klus dag.
Dus zet 10 maart 2018 alvast in uw agenda!!!
KNGU RAYONWESTRIJD P2 EN J1 D1 EN 4e DIVISIE J2
Op zaterdag 11 maart had
Nikki van der Steen, pupil2 D1,
haar regiowedstrijd in Amsterdam:
"Ik vond de wedstrijd heel spannend. De balk ging niet zo heel goed. Ik viel een
paar keer. En iedere keer dat je valt gaat er een punt vanaf. De brug ging best wel
goed, daar was ik zesde van de 28 kinderen. Uiteindelijk was ik van de 28 kinderen
16e geworden. Ik vond het een leuke wedstrijd. Mijn zus moest de laatste wedstrijd
turnen, dus ik ben nog de hele dag gebleven in Amsterdam."
Op zaterdag 11 maart had
Demi van der Steen, jeugd2 supplement F,
haar regiowedstrijd in Amsterdam:
"De wedstrijd ging best goed! Dit was de eerste regiowedstrijd zonder verplichte
oefenstof. Ik wist mijn oefeningen goed en ging de wedstrijd in met het gevoel van;
ik zie het wel. Natuurlijk zijn er dingen die ik wel moeilijk vind, zoals op de balk de
hele pirouette en de handstanddoorrol. Ik hoopte dat het allemaal wel goed zou
gaan. De pirouette ging dus niet goed en daarmee viel ik van de balk af. De handstanddoorrol ging niet op het moment dat ik hem moest doen, want ik bleef in
handstand staan. Toen deed ik hem maar wanneer ik eigenlijk een handstand had
moeten doen en toen lukte hij wel! Gelukkig! Mijn vloeroefening vind ik heel leuk
om te doen. Ik heb zelf een liedje mogen kiezen. Het is 'engel van mijn hart', van
Gerard Joling. Dit liedje gebruikten we bij de jubileumdemonstratie. Het is een liedje
wat rustig begint en steeds drukker wordt.
De vloer ging ook goed. Vloer is nooit echt mijn sterkste onderdeel geweest, omdat
de verplichte oefenstof veel lenigheid bevat. Nu heb ik de kans om mijn sterke punten te laten zien op vloer en daarmee haalde ik zelfs de 9e plek! Op sprong werd ik
4e, balk 12e en brug 11e. Al met al een aardige wedstrijd dus. De eerste 11 meisjes
stromen door naar de districtfinale. Bij de prijsuitreiking werd mijn naam ineens opgenoemd! Als 9e heb ik me gewoon weten te plaatsen!! Dit had ik echt niet verwacht. Nu nog hard doortrainen voor de finale op 13 mei.
Wens me succes "
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KNGU RAYONWESTRIJD P2 EN J1 D1 EN 4e DIVISIE J2

In de middag was het de beurt aan Jeugd turnster Romaissa. Ze startte bij brug en
was ook meteen als eerste aan de beurt, met een 14.40 (3e plaats) legde zij de lat
meteen hoog voor de concurrentie en kreeg haar zelfvertrouwen een boost. Ze
bleef op de balk en scoorde een 10.90. Ze bleef groeien en turnde ook op vloer;
11.50 en sprong; 11.075 een hele goede wedstrijd. Met 47.575 eindigde zij op de
7e plaats en kwalificeerde zich hiermee voor de districtfinale op 13 mei.
De laatste wedstrijd van de dag was voor de Jeugd2 meiden. Demi, Nikita, Isabella
en Suzy turnen dit jaar voor het eerst in de bovenbouw en dus keuze oefenstof wat
toch altijd weer spannend is.
Ze begonnen op sprong wat altijd een fijn toestel is om je wedstrijd op te starten.
De meiden sprongen allemaal een cijfer boven de 10 en Demi behaalde met een
11.40 de 4e plaats. Bij brug deed Suzy toch maar geen kip, want deze lukte in de
training soms maar turnde verder een nette oefening. Zeker omdat zij pas sinds dit
seizoen bij de selectie turnt. Nikita haalde het hoogste van de groep, een 11.20 (9e
plaats).
Balk is altijd lastig en het lukte helaas niet alle meiden om erop te blijven. Op vloer
turnden de meiden hun eigen gemaakte oefening op door hun zelf uitgekozen muziek en dit deden zij vol overtuiging.
Met 43.90 behaalde Demi de 9e plaats wat genoeg was om zich te plaatsen voor
de districtfinale.
KNGU RAYONWESTRIJD 4e EN 5e DIVISIE JR + SR
Op 18 maart was Donar de hele dag in Turnace Amsterdam te vinden.
In de eerste wedstrijd was Annicka bij de Junioren 4e divisie aan de beurt. Ze was
alleen omdat de overige Donar turnsters helaas geblesseerd waren. Annicka heeft
zelf ook een knie blessure maar kon wel met enigszins aangepaste oefeningen aan
de wedstrijd deelnemen. Op balk na wist Annicka overal boven de 10 te scoren en
behaalde zij de 20e plaats met totaal 38.975 punten.
Hierna waren de 4e divisie Senioren aan de beurt. Romy, Renske, Eline, Uma en
Valerie begonnen bij sprong. Hoge 11e en zelfs 12e markeerden de start van deze
strijd. Want behalve tegen alle andere deelnemers gingen de meiden ook de strijd
met elkaar aan op deze individuele wedstrijd.
Op brug lukte bij Renske haar nieuwe elementen het wippertje en de salto met halve draai. Romy turnde een strakke oefening en scoorde een 11.30 (3e plaats)
Bij balk was de jury streng (maar rechtvaardig) en werden sommige elementen
niet geteld. Hierdoor waren niet alle scores zoals verwacht.
Toch wisten de meiden zich te herpakken voor het laatste toestel; vloer.
Eline toverde een glimlach op haar en ons gezicht met een
salto voorover, gevolgd door een arabier salto. Deze combinatie leverde extra punten op. Ze haalde de 5e plaats met een
10.70
Renske behaalde allround de 9e plaats met 42.375 en
Romy werd 5e met 43.55.
Zij kwam 0.2 tekort voor een medaille.
Beide meiden kwalificeerden zich wel voor de districtfinale.
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TURNHALTRAINING
Zaterdag 25 maart was er een turnhaltraining voor de recreatieleden. Als eerste
waren de jongens en meiden van 6-10 jaar, daarna de meiden van 10-16+ jaar.
Bij beiden begon het met een leuke warming up op muziek, toen werden de groepjes ingedeeld en daarna ging ieder groepje naar zijn eerste onderdeel. Na 3 rondes
was er een pauze waarin iedereen
even wat kon eten en drinken. Na
de twee laatste onderdelen was er
20 minuten vrije tijd, iedereen
mochten zelf weten waar ze wilden
turnen. Dit vond iedereen hartstikke
leuk, zo konden ze nog een keertje
naar hun favoriete onderdeel.
Na deze 2 trainingen, was er ook
een training voor de leiding en assistenten, dat was ook weer een
succes.
Al met al was het een hele leuke,
gezellige, sportieve zaterdag.
Groetjes juf Merel
EHBO LES
Op zondag 26 maart 2017 hebben
de juffen
Renske, Martine en Ilse
bijles gehad.
De workshop ging over EHBO met
oog op sportactiviteiten.
Er is geoefend met
stabiele zijligging,
verbandjes leggen en
verschillende soorten sportletsel
herkennen en in kunnen schatten.
Hoewel we er erg vroeg uit moesten, was het een leerzame en leuke
ochtend. Zoals de foto laat zien, is
het verbandjes leggen wel gelukt!
Alle meisjes kunnen weer met een
gerust hart bij deze juffen terecht,
maar hopelijk is dat niet nodig."

6

KNGU RAYONWESTRIJD IN+P1 D1
Op 1 april hadden niet alleen de instappers
maar ook de pupillen 1 D1 hun regiowedstrijd in Amsterdam. We begonnen bij brug
waar Esmee een probleempje mee heeft
maar waar we toen een goede oplossing
voor hebben bedacht. Yennah had haar brug
zelfs zo goed gedaan dat ze 3e werd! Voor
de rest hebben de dames het super gedaan
en weten we ook wat we verder gaan oefenen voor de Haagse Bosan Cup. In totaal
was Esmee 15e en Yennah 13e.

KNGU RAYONWESTRIJD IN+P1 D1
Op zaterdag 1 april was het voor
Emily, Tirza, Stacey en Isabel
(instappers D1) eindelijk zover.
Dé belangrijke wedstrijd in
Amsterdam. Voor het eerst turnen in een andere sporthal. En
wat zijn ze daar streng! Tirza
was helaas ziek, dus die heeft
niet mee kunnen turnen. De andere 3 meiden waren wel een
beetje zenuwachtig, maar goed
geconcentreerd.
De wedstrijd begon meteen al
heel goed op vloer. Alle drie hele
mooie oefeningen laten zien! De
kop was eraf en daarmee ook
een beetje spanning. Op naar
het volgende onderdeel, sprong.
Ook hier ging het weer super goed. Mooie handstandplatvallen en de tweede
sprong deed Emily een keurige streksprong en Stacey en Isabel goeie salto's. Mooi,
weer een onderdeel verder.
Op naar de brug. Wederom mooie oefeningen! Goeie spanning, netjes geturnd.
De cijfers werden natuurlijk ondertussen bijgehouden. De meiden gingen eigenlijk
wel heel erg goed. Alleen moest het lastigste, moeilijkste toestel nog komen...
De balk. De afspraak was: als je op de balk blijft staan tijdens de wedstrijd, mogen
jullie bij de training in de blokkenbak, in de turnhal. (Daar doen ze alles voor!) Op
naar het laatste toestel...We voelden de spanning en het was alsof we daar zelf
een wedstijd moesten gaan turnen, zo leefden wij met ze mee. Helaas was Stacey
gevallen met de koprol. Maar verder zulke mooie oefeningen laten zien! En wát een
cijfers op de balk! Emily haalde een 12.333, waarmee zij 3e was van de 30 deelneemsters, Stacey haalde een 12.700 (zelfs met 1 punt aftrek voor de val bij de
koprol!!), waarmee zij 2e was en Isabel was op de balk zelfs 1e, met een 13.000!!!!
Wow! DONAR heeft zich daar goed laten zien!
Wat zijn we trots op deze meisjes!!
Lees verder op pagina 8
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De wedstrijd was afgelopen en nu was het wachten op de prijsuitreiking. Wij hadden inmiddels wel al een klein vermoeden dat sowieso wel 1 van de
meiden in de prijzen zou vallen. Des te trotser waren we toen Stacey naar voren
mocht komen voor de tweede plaats en wij wisten al dat Isabel iets meer punten
had gehaald dan Stacey, dus haar naam werd daarna genoemd en zij mocht op de
eerste plaats gaan staan! Wow zo gaaf!!
Ze hebben er ook hard voor getraind het
afgelopen jaar. Emily heeft een mooie 8e
plaats behaald. Ook een super prestatie!
Helaas net niet geplaatst voor de districtfinale op 17 juni, de eerste 6 gingen door.
Nou meiden super gedaan!
Vervolg van pagina 7

Op naar de Haagse Bosan Cup en
natuurlijk succes voor Stacey en Isabel op
de districtfinale!
Wij verheugen ons er al op!
Groetjes Nour en Mieke
KNGU HALVE FINALE NK N3 N4 EN 3e DIVISIE
Op zaterdag 1 april werd de halve
finale van het Nederlands Kampioenschap gehouden in Bellingwolde, Groningen.
Marlies had zich hier knap voor geplaatst, en samen met haar trainer
Marvin stond ze vroeg in de ochtend al in de hal. Ook waren Vera
en Eline helemaal afgereisd om
Marlies te komen supporten.
Ze hadden zelfs een supermooi
spandoek gemaakt en opgehangen!
Marlies begon op brug, en zette
een erg nette oefening neer. Bij
balk was ze als eerste aan de beurt
en sloegen de zenuwen toe. De oefening was erg wiebelig, en na een
val met de ronde de jambe maakte
Marlies de oefening voorzichtig af.
Niet echt tevreden, maar toch maar
door naar vloer. En wat ging dat
goed! Absoluut de strakste oefening van Marlies dit seizoen. De
arabier flikflak was een beetje raar,
maar de loopsprongen en sisonne
waren helemaal in spagaat! Als
laatste toestel sprong. Het lukte
niet om meteen stil te staan na de
overslag, maar de eindscore was een mooie 13.250.
Persoonlijke doelen zijn behaald, en met een 22e plek is Marlies een gave ervaring
rijker, en klaar om te knallen volgend seizoen.
Goed gedaan, Marlies!
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ONDERLINGE WEDSTRIJDEN DONAR
Zondag 9 april kleurde sporthal Overbosch geel/zwart. In de ochtend waren de recreatie jongens en meiden van de lessen vanaf 10 jaar en de jeugd - senior selectie
meiden aan de beurt. Op beide banen werden mooie oefeningen geturnd en veel
doelen behaald. Een aantal dames uit nivo 10 turnden hun vloer oefening zelfs op
muziek.
Na een demo van de damesselectie werden de lintjes voor het 3, 6 en zelfs 9-jarige
lidmaatschap uitgedeeld. Individueel vielen de volgende turn(st)ers in de prijzen:

Bij de zalencompetitie stond juf Renske na de eerste 2 rondes van de zalencompetitie bovenaan en het lukte haar en haar meiden om deze voorsprong tijdens de
onderlinge wedstrijd te behouden. Voor het 2e jaar op rij mochten zij de wisselbeker mee naar huis nemen.
In de middag waren de jongere kids aan de beurt. Omdat hier superveel inschrijvingen voor waren werd er zelfs op 3 banen geturnd.
Het nivo lag hoog en er werden mooie oefeningen geturnd.
Nadat een heleboel superouders hielpen met het opruimen van de zaal, de jury, assistenten en leiding was bedankt en de 3 en 6 jarige lidmaatschapslintjes waren
uitgedeeld was het dan echt tijd voor de prijsuitreiking.
Individueel vielen de volgende turn(st)ers in de prijzen:

Lees
verder
op
pagina 11
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Bij de zalencompetitie was de strijd erg spannend. Na de eerste
twee wedstrijden stonden er 3 lessen op een gelijk aantal punten. Maar de onderlinge wedstrijden zijn belangrijke wedstrijden waarin alles nog mogelijk is. De les
van juf Rachel wist de meeste punten te behalen en ging er met de beker vandoor
Vervolg van pagina 10

Allemaal bedankt voor jullie enthousiasme en aanwezigheid
WINNAARS ZALENCOMPETITIE
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STHW
Luka Smits traint bij STHW en heeft vorig jaar buitengewoon goed gepresteerd .
Hij was vorig jaar nederlands kampioen all round in de categorie jeugd 2e divisie.
Ook had hij zich nog geplaatst voor een aantal toestel finales.
Door deze uitslag moet bij nu uitkomen in de 1e divisie.
En dat was een uitdaging op zich.
Helaas heeft Luka een blessure aan zijn knieën waardoor trainen niet altijd
makkelijk is.
Bij zijn wedstrijd van 12 maart in Volendam ging het helaas bij het inturnen al mis,
en kon hij zijn wedstrijd maar deels turnen.
Erg jammer om zo het seizoen te moeten beginnen.
Maar gezien de inzet en motivatie van Luka komt het allemaal wel goed.

DONAR OP INSTAGRAM
Zoals sommigen van jullie al weten heeft Donar
niet alleen een Facebook account maar ook een
Instagram account waar jullie alles op kunnen volgen!

Facebook; Donar Den Haag
Instagram; donargym
Dus stuur ons leuke foto’s en filmpjes zodat wij die kunnen plaatsen en ga ons natuurlijk ook volgen!
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JAARVERGADERING

Vrijdag 24 maart hebben we in de ledenvergadering afscheid genomen van
Eric Castens als bestuurslid.
Hij blijft gelukkig wel inzetbaar voor Donar,
oa als trainer van de dinsdagavond les.
Bij de onderscheidingen ontving Sara de jeugdbeker voor het behalen van het NK. Mark en
Marvin kregen de Cees Kievits bokaal voor de
ontwikkeling van het digitale jurysysteem.
Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en
natuurlijk bedankt voor jullie inzet en prestaties
in het afgelopen jaar

DIPLOMA GEHAALD
Ook Daphne Deurloo en Nour Hochlaf
hebben hun diploma niveau 3 behaald!
Van harte gefeliciteerd meiden en heel veel
gezellige en leuke gym/turn lessen gewenst!

NIEUWE JUNIOR CLUBLEDEN !!

Allemaal héél veel plezier bij Donar
Safae
Tyrah
Gabriella
Shannon
Juste
Charissa
Meryem
Nora

de

Slimani
Okunola
Verseput
Soekardi
Grigonyte
Ruiter
Kurt
Szucs

Madelief
Djenaira
Yindee
Britt
Nikki
Yara
Lola
Yasemin

de Leeuw
Venloo
Witvoet
Thomassen
Lemaire
Akkerman
Kops
Yildiz

Gul
Sara
Me'arrah
Lamyae
Awa
Deimante
Jasmine

Ersoy
Ben Aissa
Duinkerk
Adahchour
Ba
Veselova
Kamit

Benieuwd hoe het krantje er in kleur uit ziet ?
Kijk op onze website—http://www.donargym.nl/ Nieuws -Clubblad.
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Ilayda Uguz
Jasmijn van der Zwart
Dunya Morabit
Lucas Hendriks
Cynthia De L' Orme
Imane Hajji
Habiba Gomma
Faziela Rehman
Sumayya Rehman
Lieke Bosch
Julia de Ponti
Uma van der Puye
Amber van Noort
Jasmine Bouwens
Jet Verkoren
Daphne Vestjens
Thomas de Jong
Lana Willemstijn
Kyra van der Klugt
Dishanyra Suja
Nienke Wennekes
Bruno Wennekes
Nina Niggebrugge
Romy-Sophie Marijt
Noahnia Kleinmoedig
Fatma Belen
Lorena Severien
Sheyara Krishna
Anna Andrés Wörz
Christina Schuijer
Katiya Kottam
Janneke Stratmann
Rosa Waters
Maira Holthausen

1-mrt
3-mrt
4-mrt
6-mrt
7-mrt
7-mrt
7-mrt
9-mrt
9-mrt
10-mrt
10-mrt
11-mrt
11-mrt
11-mrt
12-mrt
13-mrt
14-mrt
18-mrt
18-mrt
18-mrt
18-mrt
18-mrt
19-mrt
19-mrt
19-mrt
20-mrt
20-mrt
21-mrt
22-mrt
22-mrt
23-mrt
27-mrt
30-mrt
31-mrt

Isabella van Ham
Eponine de Beer
Elora Winnink
Mara Winnink
Merel Smeets
Kyara Schuil
Claire Elise van der Toorn
Kealan Vill
Leyla Ayan
Allae Taib
Vera de Groot
Khadijah Pattisahusiwa
Casper de Beus
Carmen Kortekaas
Lisa Gundlach
Vickey Regales
Dunya Vos
Rachel Harteveld
Merien Mohammedi
Isabel den Dulk
Julia Jedrzejowska
Amber vd Berg
Lily Harmanus
Stacey Kok
Macy Roelands
Ronja Kollmer
Esmeralda Maris
Yanna Simons
Isabel Beije
Tanisha Prins

1-apr
2-apr
2-apr
2-apr
4-apr
4-apr
6-apr
7-apr
8-apr
10-apr
11-apr
12-apr
13-apr
13-apr
14-apr
15-apr
17-apr
17-apr
18-apr
19-apr
20-apr
23-apr
24-apr
24-apr
25-apr
26-apr
26-apr
26-apr
27-apr
28-apr
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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.
Wij bieden u voor het jaar 2017 de mogelijkheid om uw pas te laten scannen op de
Renswoudelaan 47 te Den Haag op de volgende dagen:

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Maandag

Maandag

Maandag

12 juni

4 september

4 december

17—19 uur

17—19 uur

17—19 uur

Wij verzoeken u om op deze dagen uw pas te laten scannen.
Indien u hier geen gehoor aan geeft zal de vergoeding helaas stopgezet moeten
worden. Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn om op één 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.
Emailadres: ledensecretariaat@donargym.nl
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Hoe moet het lidmaatschap beëindigd worden?
Het opzeggen van het lidmaatschap is alléén 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
ACTIVITEITEN KOMENDE MAANDEN
3 mei

Selectie instuif

6 mei

KNGU Rayonwedstrijden 6e divisie Sr en 5e divisie J2

13 mei

KNGU Rayonwedstrijden 6e divisie Sr en 5e divisie J2

20 mei

Minicup (voorselectie)

20 mei

Turnhaltraining recreatie

3 tm 5 juni

HBC

16 tm 18 juni

Donar Kamp

2 juli

Seizoensafsluiting selectie

5 - 7 juli

Gym 3 daagse

10 juli—22 augustus

Zomervakantie
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