
   

 DONAR nieuws 

 mei/juni 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ‘s-Gravenhaagse 

 Gymnastiekvereniging 

 verzendadres: Volendamlaan 865 - 2547 CD Den Haag 



 2 

  

Colofon:        
Gymnastiekvereniging Donar  
    
Renswoudelaan 47 
2546 XE Den Haag  
www.donargym.nl 
e-mail: info@donargym.nl 
 
redactieadres en advertenties:  
jokewiersma@gmail.com     
Oplage ca. 500.  
 
 
Drukker: Sportservice Zuid-Holland  
 
Volg Donar ook op facebook     
 
 
Zie voor mededelingen, foto’s,  
verslagen, lesrooster, agenda etc.  
ook de website van Donar 
www.donargym.nl. 

 

Voor al uw dak- , lood- en 

zinkwerken 

 

www.alphabouw.nl 

 

Zoutkeetsingel 116c 

2512 HR Den Haag 

 

http://www.donargym.nl
mailto:info@donargym.nl
http://www.donargym.nl
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VOORWOORD 

Beste allemaal, 
 
Dit keer een ander voorwoord dan u gewend bent. Ik wil u namelijk graag even 
meenemen naar de organisatiekant van de Onderlinge Wedstrijd.   
 
Met Kasandra van Bree, secretaris, zat ik tijdens de Onderlinge Wedstrijd als teller 
achter de wedstrijdleidingtafel. Als voorzitter hoef ik niet zo heel veel te doen maar 
ieder keer weer sta ik versteld. Enig idee hoeveel werk het is om zo’n wedstrijd te 
organiseren? En niet alleen op de dag zelf maar al lang voor die tijd.  
 
Het begint al bij de jaarplanning. Wanneer past het in de planning tussen alle an-
dere activiteiten, en hoeveel tijd zit er dan tussen de zalencompetities die hieraan 
voorafgaan en deze wedstrijd. Wanneer is het dan Pasen, Pinksteren, Koningsdag, 
Hemelvaart en kan het dan? 
 
Het opstellen van de brieven met strookje die op de lessen uitgedeeld kunnen wor-
den; deze weer verzamelen; indelingen maken. Juryleden vragen, vrijwilligers vra-
gen. Lijsten opstellen, medailles regelen, ik stop nu maar want het is al een hele 
lijst hè? 
 
En dan zijn we nog niet eens bij de dag zelf, waar een aantal mensen aan meer 
dan duizend en één dingen moeten denken en voor minimaal net zoveel dingen 
verantwoordelijk is. Een beetje meedoen als vrijwilliger achter de wedstrijdtafel laat 
je een hele andere wereld zien van zo’n dag. Ik doe dat nu al een tijdje en iedere 
keer weer heb ik mateloze bewondering voor de inzet en de betrokkenheid.  
 
We zijn ons ervan bewust dat niet altijd alles helemaal vlekkeloos verloopt.  
Een wedstrijd duurt wel eens langer, een inschrijving is over het hoofd gezien 
of…….Ik kan u verzekeren dat degenen die dit organiseren dit misschien nog wel 
veel erger vinden dan degene die het betreft.   
 
Maar waar het allemaal om gaat is dat de turners en turnsters tijdens een wedstrijd 
hun beste kunnen hebben mogen laten zien. Dat een aantal van hen daar een 
mooie medaille mee heeft gewonnen. En wat is mooier dan een trotse turner/ster 
die medaille om te mogen hangen en 
het opgewonden geklets te horen van 
alle enthousiaste deelnemers.  
 
 
Dat is waar het uiteindelijk om gaat.  
Ik hoop dat u daar net zoveel  
van heeft genoten als ik.  
 
 
Kathy Hochlaf 
Voorzitter 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Vrijdag 1 april heeft Donar de algemene leden vergadering gehouden. Elk jaar 
komt deze vergadering terug waarbij het bestuur terugblikt op het voorgaande 
jaar. De financiën, de activiteiten van Donar, het resultaat van de selectie en de te 
verkiezen bestuursleden komen aan bod.  
Tijdens het bespreken van de stukken kunnen tussendoor vragen gesteld worden.  
 
De leden met een uitzonderlijke prestatie worden in het zonnetje gezet. Zo kreeg 
Vera de Groot de prijs voor beste technische prestatie met haar plaatsing voor het 
NK turnen en vierden wij dat Leen van Oudheusden begin dit jaar niet alleen zijn 
100ste verjaardag mocht vieren maar ook al 90 jaar lid is van onze vereniging. 
Naast dit uitzonderlijke lidmaatschap werden ook leden bedankt die op andere ma-
nieren een bijzonder lidmaatschap hadden verdiend:  
60 jaar lid: Henk Mijnsbergen. 40 jaar lid: Nel Tuit. 12, 5 jaar lid: Corien Klijn, Fien 
van den Berg, Wil Akse, Marja Evora, Julia Deurloo, Cindy Slatter  
Geweldig! 
 
Het bestuur gebruikt dergelijke vergaderingen ook om de Technische Leiding te 
bedanken voor hun inzet. Onder de technische leiding valt natuurlijk alle leiding en 
assistenten.  
Dit jaar is de juniorschaal uitgereikt aan Renske Feenstra die op veel verschillende 
manieren bezig is binnen Donar. Renske staat enthousiast als leiding in de zaal, 
waar ze geliefd is bij haar turnsters en op creatieve wijze haar lessen indeelt. Ze 
jureert op wedstrijden, is bij activiteiten aanwezig en alsof dat niet genoeg is traint 
zij ook bij de A-selectie.  
De Cees Kievits beker, beker van verdienste, was dit jaar voor de gezamenlijke in-
zet van Yascha Hageman en Ilse Feenstra. Deze twee dames zijn naast enthousias-
te leiding in de zaal ook nog uren bezig met meerdere neventaken die de vereni-
ging helpen draaiende te blijven. Enkele voorbeelden: het regelen van kinderfeest-
jes, juryleden werven, bestuurslid in Progym en actief voor vele activiteiten.  
Dames, we zijn heel blij met jullie en dank voor al jullie inzet.  
Het wordt onwijs gewaardeerd.  

 
 
 
Uiteraard biedt dit stukje in 
het krantje niet de ruimte om 
alle bijzondere leden zelf te 
bedanken, maar weet dat we 
jullie zeer dankbaar zijn en 
nog lang met jullie op welke 
manier dan ook mogen en 
kunnen samenwerken. 
 
Ilse en Renske    
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DRIE JUBILARISSEN VAN DE WOENSDAGAVOND AEROBICSLES !! 

Liefst drie jubilarissen op één les. Van links naar rechts: Corien Klijn , 12,5 jaar,  
Nel Tuit 40 (!) jaar en Marja Evora , 12,5 jaar. 

 

Doordat zij geen uitnodiging hadden ontvan-
gen voor de Algemene Ledenvergadering, 
( iets mis gegaan met Post NL), is het lepeltje 
aan Corien en Marja door Eric Castens op de 
Aerobicsles overhandigd. Nel Tuin was helaas 
toen ziek, maar dit is de week daarop goedge-
maakt. De leidster, Loes Trompet had voor alle 
drie ook nog een kleinigheidje. 
 
 
 

Alle drie van harte gefeliciteerd! 
Loes Trompet 

Beste Dames/Heren en Ouders 
 
Zaterdag 21 mei 2016 zal er weer voor de recreatieleden van Donar  
een training worden verzorgd in de turnhal van Den Haag.  
 

Leden van 6-9 jaar oud kunnen trainen van 13:00-15:00 uur en  
Leden van 10-16+ jaar oud trainen van 15:00-17:00 uur.  
De tijden kunnen, afhankelijk van het aantal aanmeldingen per leeftijdscategorie, 
nog gewijzigd worden! 
 

In de turnhal zijn er naast de gebruikelijke toestellen ook een valkuil met blokken, 
een vierkante verende vloer, een spiegelwand en nog veel meer!  
Je kan eventueel even kijken op www.turnhaldenhaag.com 

 
 
 
Naam: ________________________________ 

Leeftijd: _______________________________ 

Juf/meester: ____________________________ 

 

TURNHALTRAINING  

Lijkt het jou leuk om mee te trainen?  
Geef je dan snel vóór 13 mei op bij je juf/meester. Het aantal plaatsen is beperkt. 
De kosten voor de training in de turnhal zijn 2,- euro per persoon.  
Na opgeven volgt nog een tweede brief met de daadwerkelijke tijd en  
adresgegevens/routebeschrijving. 

http://www.turnhaldenhaag.com
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INSTAPPERS D1 

Op zaterdagmiddag 2 april 
was het voor de instappers 
zover... Marlies, Ka-lay, Noe-
mi, Yennah, Esmee en Lieke 
mochten hun oefeningen, 
waar ze zo lang en hard voor 
getraind hebben, laten zien 
in Amsterdam.  
Voor de meesten was dit de 
eerste keer in deze turnhal, 
dus dat was wel heel span-
nend en wat waren ze daar 
streng.  
 
 

De meiden begonnen bij brug. Mooie oefeningen kwamen voorbij. Sommige verga-
ten door de zenuwen een klein beetje hun hele oefening, maar de ergste zenuwen 
waren na dit toestel gelukkig wel wat gezakt.  
 
Na de brug gingen ze naar balk. Dat is toch wel het toestel waar iedereen een 
beetje bang voor is en dus kwamen de zenuwen gewoon weer terug. Ook hier 
mooie oefeningen! Sommige meisjes hadden zoveel last van de zenuwen dat ze 
jammer genoeg van de balk vielen. En sommige meisjes overwonnen juist hun 
angst en bleven staan. Mooie leermomenten voor de instappers. Volgende keer 
hebben ze misschien hun zenuwen al meer over controle.  
 
Toen mochten ze naar vloer. En weer zagen wij mooie oefeningen voorbij komen. 
Het is natuurlijk hartstikke moeilijk om je oefening te doen tegenover zo'n strenge 
jury en ook nog eens een tribune vol mensen!  
Als laatste toestel hadden ze sprong. Ook hier ging het goed. De handstand platval 
ging bij iedereen goed en ook de tweede sprong, streksprong of salto, zag er mooi 
uit.  
Het zat er alweer op!  
 
Tijd voor de prijsuitreiking.  
Helaas zijn deze toppertjes in Amsterdam niet in de prijzen gevallen. Toch was het 
een leuke, gezellige en leerzame middag! 
De sfeer onderling was zo positief!  
Iedereen was blij voor elkaar als iets goed ging en leefde mee als iets niet hele-
maal goed ging. En daar valt ook wat voor te zeggen!  
 
Jullie hebben onwijs je best gedaan 
meiden en meer dan dat kan je niet 
doen!  
 
Jullie zijn allemaal toppertjes!  
 
Op naar de Haagse Bosan Cup!!! 
(en daar dan alle medailles 
winnen ) 
 
Mark en Mieke   
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REGIO WEDSTIJD INSTAP D2 

ZALENCOMPETITIE 

Ik mocht op 9 April mijn eerste regio wedstrijd turnen. Ik was al vroeg aan de 
beurt en was daar als enigste van Donar. Dat was wel spannend. Ik mocht begin-
nen op de vloer. Als eerste. Helaas gleed ik uit met mijn bruggetje. Was ook hele-
maal aan het trillen. Maar daarna ging ik naar de sprong en de brug en die gingen 
heel goed. Op brug werd ik 
vierde van de 29. Op de balk 
viel ik eraf met mijn koprol 
maar ging het verder wel heel 
goed.  
Tussendoor deed ik een  
spelletje met juf Saskia.  
Dat was heel gezellig.  
 
Ik werd 13de van de 29 en ben 
daar heel trots op. 
 
Groetjes Sophie van Bree  

Lieve meiden van de woensdagles. 
 
Wij zijn supertrots op jullie, en vinden het heel knap dat jullie  
de zalencompetitie gewonnen hebben.  
 
Groetjes  
Juf Renske en Sharini 
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ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 

Op zondag 17 april zijn in Overbosch weer de jaarlijkse onderlinge wedstrijden  
gehouden. Altijd spannend: wie gaat dit jaar de wisselbeker winnen ??  
Hier een beeldimpressie  
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ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 
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NLDOET 

Op 12 Maart was het dan zover. NL-Doet. NL-doet zet vrijwillige inzet in de spot-
lights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te ste-
ken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 
1,5 miljoen mensen deelgenomen. 
Zo ook bij Donar. Om 9.00 stonden de eerste vrijwilligers al voor de deur. Na een 
bakje koffie en een korte bespreking ging een ieder aan de slag. De toestellen zijn 
allemaal onder handen genomen, de kleedkamers hebben een lik verf gekregen, 
gaten zijn gedicht en de tuin is onkruid vrij gemaakt. De vloer is gedweild, lampen 
zijn vervangen, deuren zijn gemaakt en de badkamer en de wc zijn flink gesopt. 
Tussendoor hebben we gezellig geluncht met soep en broodjes. Wat deze dag ex-
tra leuk maakte was dat er een studentenvereniging was die ons kwam helpen. 
HSFN was met een aantal leden aanwezig en hebben echt een hoop werk verzet! 
Zo waren er ook een aantal ouders van onze vereniging die zich volledig op onze 
kleedkamers hebben gestort. Als die geen spierpijn hebben gehad!  
Maar wat is het weer mooi geworden.  
Er is door een ieder een hoop werk verzet deze dag en dat was niet gelukt zonder 
enthousiaste vrijwilligers.  
En naast het harde werken was het ook vooral een gezellige dag. 
Volgend jaar op 10 of 11 Maart zal de volgende NL-doet zijn! Hopelijk wordt dit 
dan weer net zo’n succes! 
 
Nogmaals bedankt allemaal! 
 
Kasandra van Bree (secretariaat)  
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HALVE FINALE NK !! 

NIEUWE JUNIOR CLUBLEDEN !!  

Allemaal héél veel plezier bij Donar  

Irem  Ilhan 

Hayunisa  Ilhan 

Rauf  Susan 

Shania  Soekhai 

Melek  Ablay 

Meryem  Sölemez 

Maja  Chacinska 

Neva  Riviere 

April  Hanson 

Imke  Otten 

Gabriela  Janeczko 

Nicky van der Meer 

Ceren  Durusoy 

Umayrah  Makhanlal 

Ceylin  Uyar 

Nisar  Uyar 

Nada  El Misbahi 

Malak  Bellahsini 

Gerry  Reijnders 

Glenn  Valk 

Olivia  Gtogowska 

Nikita  Holstein 

Eline  Haver 

Natalia  Chacinska 

Esra  Yuseinova 

Kaylee  Schweinsberg 

Quinty  Schweinsberg 

Jaymie  Hurkmans 

Thijmen  Hoge 

Marit  Walther 

Sarah  Diaz 

Visanne  Baak 

Raydi  Trinidad 

Habiba  Eweida 

Parya  Pirzaden 

Mustafa  Borisov 

Parisa  Radmal 

Sophia  Shahkaman 

Tais  Elvilia 

Nika de Zeeuw 

Lizzy  Oort 

Layla  Afuz 

Lucas  Schmid 

Rhode  Mol 

Cathelijne  Smit 

Jesslyn  Zwart 

Sara door naar het NK!!!!!  
3e op de meerkamp, 1e op balk (dus toestelfinale) en 3e op vloer (reserve)  

 

Gefeliciteerd !! 
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Julia Deurloo 1-mei 

Anna Prgin 1-mei 

Meike Rog 2-mei 

Belle van Nouhuys 3-mei 

Rebecca van Rangelrooy 3-mei 

Maartje van den Bulck 4-mei 

Aurora Zwiers 5-mei 

Maja Chacinska 7-mei 

Parya Pirzaden 7-mei 

Azra Karatas 8-mei 

Isabelle van Capelleveen 9-mei 

Tirza Fracassi 9-mei 

Marit Walther 11-mei 

Lara Di Francescantonio 12-mei 

Isabel de Bakker 14-mei 

Marlies Douma 14-mei 

Leonie van Campen 17-mei 

Louinn van Houten 17-mei 

Enia Turohan 18-mei 

Yenthe Fracassi 18-mei 

Kaina Lampe 19-mei 

Yaimi-Yu Chen 19-mei 

Sofia Aksoy 20-mei 

Faye Jaikaran 22-mei 

Nienke de Boer 23-mei 

Melek Ablay 24-mei 

Zia Sadal 24-mei 

Patryoja Gronostajska 26-mei 

Noela Buke 26-mei 

Sonny Massing 27-mei 

Charissa Planken 28-mei 

Cathelijne Smit 28-mei 

Yasmine Aknouch 29-mei 

Alara Ozturk 29-mei 

Lotte Wittekamp 29-mei 

Maud Wittekamp 29-mei 

Chenoah Hato 29-mei 

Mustafa Borisov 29-mei 

Michelle Oort 31-mei 

Lieve van den Toorn 1-jun 

Esra Yuseinova 2-jun 

Quinty Osendarp 4-jun 

Roebeina Joeman 5-jun 

Yunus Yenice 6-jun 

Ibtissam Akhiat 7-jun 

Jaymie Hurkmans 8-jun 

Hamza El Hamouti 8-jun 

Rachel Salvador Pena 9-jun 

Parisa Radmal 9-jun 

Carolien Douma 9-jun 

Eline van Stappershoef 10-jun 

Sheyda Ajdadi 11-jun 

Lisanne van Elk 12-jun 

Donna Janssen 14-jun 

Gulnur Yosifova 15-jun 

Hayunisa Ilhan 16-jun 

Suzy van Roosmalen 17-jun 

Kristel van Kuijk 17-jun 

Sharon Ramroop 18-jun 

Simas Buckus 18-jun 

Mwamba Hango 19-jun 

Grace Anokije 22-jun 

Umayrah Makhanlal 22-jun 

Mehdi Nadir 23-jun 

Sharon Wirodikromo 23-jun 

Hajar Sat 23-jun 

Tucna Elmaci 25-jun 

Olivia Gtogowska 25-jun 

Jesslyn Zwart 26-jun 

Letizia Di Francescantonio 28-jun 

Nathan van den Toorn 28-jun 
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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 tus-
sen 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 

worden. Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn om op een van deze dagen te ko-
men laat dit dan tijdig via de mail weten aan het bestuur zodat er naar een oplos-
sing 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 be-
drag 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.  

2e kwartaal 3e kwartaal  4e kwartaal 

Vrijdag 10 juni 
17.45 – 19.30 uur 

Vrijdag 23 september  
17.45 - 19.30 uur 

Vrijdag 9 december  
17.45 - 19.30 uur 

Zaterdag 11 juni  
9.15 – 11.00 uur 

Zaterdag 24 september 
9.15 - 11.00 uur  

Zaterdag 10 december  
9.15 tot 11.00 uur 

mailto:ledensecretariaat@donargym.nl
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FOTO GEVONDEN OP FACEBOOK  

IN HET VOLGENDE KRANTJE EEN ANDERE FOTO VAN FACEBOOK  

ACTIVITEITEN KOMENDE MAANDEN 

7 mei TuCo Poule 2 

14 mei TuCo Poule 6 

21 mei Recreatie in de turnhal 

21 mei DistrictfinaleD1 + 4e divisie 

21 mei NK 

22 mei Toestel finale 

28 mei TuCo Poule 2 

28 mei TuCo Poule 5 

4+5 juni HBC 

11 juni TuCo finale 

11 juni DistrictfinaleInstap D1 

17- 19 juni Kamp 

25 juni Springwedstrijden 

4 - 6 juli Gym 3 daagse 

9 juli Zomervakantie t/m 20-8 

29 augustus Start recreatielessen na de zomervakantie 


