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VOORWOORD

Beste allemaal,
De drukke decembermaand staat voor de deur en de eerste activiteiten en
wedstrijden van dit seizoen zijn alweer geweest.
Verderop lees je de verslagen van de trainingsstage van de selectie,
de springwedstrijden en de wedstrijden in Tilburg. En een aantal aankondigingen
van aankomende activiteiten en wedstrijden.
Naast alle leuke dingen van Donar kreeg het bestuur eind oktober ook te maken
met een minder leuk bericht;
Kathy Hochlaf heeft haar functie als voorzitter van onze vereniging per direct
neergelegd om persoonlijke redenen.
Dit heeft tot gevolg dat wij nog dringender op zoek zijn naar bestuursleden en
mensen die het bestuur willen ondersteunen. Het huidige bestuur bestaat nu uit 3
mensen en dit is te weinig om de stabiliteit van de vereniging en onze activiteiten
te waarborgen.
Inmiddels heeft u van ons een brief ontvangen waarin wij vragen om ondersteuning en wij hopen dat velen van jullie hier gehoor aan geven. Laten we samen onze mooie vereniging verder ontwikkelen en zo zorgen dat elke week honderden leden met veel plezier kunnen sporten.

Op 6 Januari 2018 houden wij onze Nieuwjaarsreceptie. Deze zal plaats vinden op
de Renswoudelaan en duurt van 13.00 t/m 15.00! Wij hopen velen van jullie te
zien om onder het genot van een hapje en een drankje het nieuwe sportieve seizoen te openen. Voor de kinderen maken we een leuk parcours zodat de kinderen
onder begeleiding even lekker kunnen bewegen. Ook zullen sommige kinderen wel
een heel speciale rol hebben tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Ook al nieuwsgierig
geworden? Volg ons dan ook op Facebook. Misschien staat daar straks wel een
aanwijzing?
Hopelijk zien we jullie allemaal op 6 Januari!
Zo kunnen we met zijn allen het nieuwe jaar goed beginnen.
Namens het bestuur,
Saskia van den Berg
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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:

4e kwartaal
Maandag

4 december
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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TRAININGSSTAGE SELECTIE

Op zondag 15 oktober gingen we met de selectie
op trainingsstage. Dat is een kamp alleen voor de
selectie waar je 3 dagen lang gaat turnen. Om
kwart over 8 moesten we verzamelen bij de Renswoudelaan. Vanaf daar zouden we dan met de
bus naar de turnhal in Amersfoort gaan. Toen we
bij de turnhal aankwamen, hebben we 3 uurtjes
geturnd. Na het turnen gingen we weer met de
bus richting het kamphuis . Daar gingen we lunchen, de bedden opmaken en een spel doen. Een
paar uur later gingen we avondeten. Na het
avondeten hadden we nog een spel en daarna
moesten we alweer slapen
De volgende dag werden we om 9 uur gewekt en
gingen we ontbijten. Na het ontbijt deden we allemaal spelletjes. Rond 1 uur gingen we naar de
turnhal. Daar hebben we 6 uur lang geturnd. Bijna iedereen vond de training erg
zwaar. Na het turnen gingen we weer terug naar het kamphuis en gingen we
avondeten. Na het avondeten ging iedereen douchen en daarna naar bed. De laatste dag van het kamp gingen we eerst ontbijten. Na het ontbijt hebben we een
boswandeling gemaakt en zijn we naar het middelpunt van Nederland geweest.
Daarna gingen we de koffers inpakken, de kamers opruimen en ons klaarmaken
om voor de laatste keer te turnen in de turnhal. Zelf vond ik het een superleuk en
gezellig kamp, heb ik veel geleerd en zou ik volgend jaar graag nog een keer mee
gaan.
Karin.
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TRAININGSSTAGE SELECTIE—VERVOLG

Donderdag voor trainingsstage is bij het eerste onderdeel mijn vinger dubbel geklapt. Toen ik vrijdag wakker werd was mijn hand heel dik en belde mijn moeder
de huisarts. Die stuurde ons door voor een foto in het ziekenhuis. Er bleek een
breuk in mijn hand te zitten en ik moest toen in het gips. Ik twijfelde of ik mee zou
gaan op kamp maar ben superblij dat ik ben gegaan. Ik heb mijn lenigheid geoefend en veel dingen geleerd. Ook heb ik heel veel lol gehad met iedereen.
Er waren ook veel lieve meiden
die mij hielpen als ik iets niet alleen kon met mijn hand. Dank
jullie wel hiervoor, dit jaar was
een geweldig trainingskamp en ik
had het niet willen missen!!
Op naar de volgende keer.
Liefs Yennah
NIEUWE JUNIOR CLUBLEDEN !!
Allemaal héél veel plezier bij Donar
Ilayza
Douae
Bridget
Amina
Yasmina
Jahnay
Ne
Fatma
Petra
Jullyandra
Sakinah
Maja
Youssef
Rianny Sofia
Jamie-Lee
Jasper
Roos
Donguji
Jyro
Jarett

el

Alibaks
Azzaoui
Bastein
Bouhalhoul
Bouhalhoul
Cameron
Ceylan
Demie
Dimitrova
Ernestina
Ferdinand
Glinka
Hamouti
Hernandez Boer
Jurie
Thierry
Verwaard
Ye
Smees
Smees

Sjaan
Dounia
Narimane
William
Noor
Bridget
Puck
Jaicy
Roxy
Owen
Mila
Thijs
Cjaerly
Maja
Kristle
Jareshia
Kate
Queenisha
Abigail
Nikola
Anita

van

Aalbregt
Alaoui-Mrani
Alaoui-Mrani
Babakhani
Barkat
Bastein
Bonten
Coene
Coene
Dijk
Ghijsels
Hessing
Koster
Malta
Mercera
Moeljoredjo
Nutbij
Pinas
Pinas
Pokrywka
Pokrywka

Jazmyn
Jurie
Luenna
Maria
Lorena
Martina
Jahlyna
Moens
Rayana
El
Ousrouti
Lina
El
Ousrouti
Stephany
Pandolfo
Diana
Pauwels
Julia Angelina
Ristovski
Roumaissa
van der Steenhoven
Ekimwona
Uhunmwangho
Lucia
Vergeer
Nikki
Wessels
Isra
Zarhouni
Sjoerd
Nina
Dewi
Dennis
Darya

Spierenburgh
Storm
Storm
Sabri
Sarhaddi

Begin november bereikte ons het droevige nieuws dat onze donateur en oud-lid
mevr To de Jong op 93 jarige leeftijd is overleden.
To was jarenlang een vast gezicht op de seniorenles in de Renswoudelaan waar zij
vooral bekend was om haar blauwe zakje met dropjes en snoepjes.
Wij wensen de familie en nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke periode.
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TILBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN TURNEN
2e EN 3e DIVISIE EN N-nivo's
Op zaterdag 4 november hadden de derde divisie meiden van de selectie hun
aller eerste wedstrijd van dit seizoen, helemaal in Tilburg.
Lily mocht ’s ochtends vroeg als eerste starten. Zij mocht dus ook als eerste haar
wedstrijd turnen in ons nieuwe wedstrijd pakje!
Lily is Instap N3 en dat is sinds dit jaar een nieuw niveau. Lily heeft hard getraind
voor deze wedstrijd en ze ging hartstikke goed. Door een foutje van de trainsters
heeft ze op rekstok wat punten laten liggen maar verder heeft ze een super goede
wedstrijd gedraaid en kunnen we ons nu klaar gaan maken voor de regio wedstrijden in november.
In de tweede wedstrijd waren de junioren en de pupillen 1 aan de beurt.
De junioren Kim, Sara, Lisa en Caitlin begonnen op sprong en hebben alle 4 een
super mooie sprong uitgevoerd! Op brug gingen we ook lekker. Caitlin is uiteindelijk zelfs tweede op dit toestel geworden. Daarna balk en dat ging ook redelijk. Sara had een super strakke en gecontroleerde balk oefening. Helaas heeft Caitlin in
haar afsprong een spier verrekt en is hier uitgevallen. Op vloer vielen er wat lage
cijfers, die zagen we al aankomen door de eisen die zijn veranderd.
Al met al wat dit een goede wedstrijd. Lisa kreeg wat tegenslagen te verwerken
maar hier heeft ze zich super goed overheen gezet en heeft op elk toestel een volledige oefening laten zien en die ook uitgeturnd.
In de tweede wedstrijd op de andere baan waren de pupillen 1 N3 bezig, Stacey en
Isabel. Dit was voor hun de eerste wedstrijd in het nationaal niveau en hebben de
wedstrijd heel goed gedaan. Ze hebben hoge cijfers gehaald en zijn allebei niet van
de balk gevallen!! Ze hebben nu ervaren hoe netjes en strak je wel niet moet
turnen om tegen de andere verenigingen op te gaan en zijn daar al hard mee aan
het oefenen.
In de derde wedstrijd waren de meisjes pupillen 2 N3, Kalay, Melanie, Maries en
Noëmi aan de beurt. We begonnen op vloer die ze allemaal echt super netjes gedaan hebben. Sprong was ook een makkie en Marlies is daar zelfs 5e geworden.
Maar toen naar brug, hier moesten sommigen dames nog wat angsten over winnen
en dat hebben ze zeker gedaan, weer mooie scores en Noëmi werd hier 6e. Als
laatste de balk, deze hebben ze niet allemaal geweldig gedaan maar dan hebben
we gelukkig nog iets om te oefenen in de trainingen. Ze hebben een goeie en leuke
wedstrijd geturnd met z’n allen.

Als laatste was Lana Jeugd 1 N4 nog aan de beurt. Voor Lana was het ook haar
eerste wedstrijd op nationaal niveau, en deze heeft ze zeker goed geturnd. Lana
vond de pasjes van de vloer nog al lastig maar op de wedstrijd deed ze het verbazingwekkend goed en haalde een 11,700. Sprong is Lana goed in en ging ook
goed. Brug is Lana ook goed in alleen vind ze de salto af nog super eng, met hulp
heeft ze hem toch gedaan. De balk ging ook bij Lana niet heel goed omdat ze hier
super zenuwachtig voor was maar we hebben wat tips van de jury gekregen dus
ook dat moet helemaal goed komen.
Al met al was het een zeer geslaagde dag en zijn we hard aan het oefenen
voor de regio!
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SPRINGWEDSTRIJDEN

Zaterdag 11 november hebben ruim 80 dames en heren meegedaan aan de springwedstrijden voor Donar. Dit was voor de recreatie de eerste wedstrijd van dit seizoen, en voor heel veel kinderen misschien wel de eerste turnwedstrijd!
Omdat zich zoveel kinderen hadden opgegeven zijn er in totaal 5 wedstrijden geweest. We begonnen de dag met de kleinste Donarianen. De meiden en heren van
6/7 jaar mochten het spits afbijten. En wat kunnen deze mini’s al knappe sprongen
maken. Naast dat het hartstikke leuk is om te turnen voor papa, mama, opa, oma
of andere familieleden/vrienden die kwamen kijken, was het ook heel spannend om
voor de jury te turnen. De kleinsten van ons hebben het top gedaan, en de juffen
in ieder geval heel erg trots gemaakt.
De tweede en derde wedstrijd was voor de dames en heren van 8/9 jaar. Voor deze kinderen was het ook heel spannend. We hebben hele knappe dingen gezien tijdens deze wedstrijd en allerlei overwinningen. Het is als juf ontzettend leuk om te
zien dat een kind tijdens het oefenen in de les een element moeilijk vindt, en het
op de wedstrijd dan ineens helemaal alleen en ontzettend knap uitvoert ! Dit gevoel was er ook bij de daaropvolgende wedstrijden van 10-16+ wedstrijden.
De dag werd afgesloten met de 14+ wedstrijd. Tijdens deze wedstrijd deden ook
een paar juffen van Donar mee. Knap om te zien wat deze dames kunnen en misschien nog wel knapper hoe ze tijdens het turnen van een wedstrijd er ook voor
hun meiden kunnen zijn en kunnen zorgen voor een
gezellige en goede sfeer!
Omdat er bij de springwedstrijden veel meer medailles
worden uitgereikt heb ik er deze keer voor gekozen om
niet alle medaillewinnaars te benoemen. Maar dat betekent niet dat we jullie niet willen feliciteren! En ook
omdat er zoveel medailles te winnen zijn, is het lastig
in te schatten welke plek iemand haalt die op punten is
en zijn er dubbele plekken vergeven. Deze medailles
worden nog nabesteld, en ontvangen jullie nog van jullie juf.
Lieve deelnemers, juryleden, juffen, vrijwilligers, helpende ouders en publiek;bedankt voor de leuke dag
en tot de volgende wedstrijd!
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TURNHALTRAINING VOOR DE RECREATIE
Beste Dames/Heren en Ouders
Zaterdag 21 januari 2018
zal er voor de recreatieleden van Donar weer een
training worden verzorgd in de turnhal
aan de Groen van Prinstererlaan in Den Haag.
De kinderen van 6-9 jaar zullen trainen van 12:30-14:00 uur en
de kinderen van 10-16 jaar zullen trainen van 14:00-16:00 uur.
Deze tijden kunnen afwijken,
afhankelijk van het aantal aanmeldingen per leeftijdscategorie!
In de turnhal zijn er naast de gebruikelijke toestellen ook een valkuil met blokken,
grote trampolines, een vierkante verende vloer, een spiegelwand en nog veel
meer! Je kan eventueel even kijken op www.turnhaldenhaag.com
Lijkt het jou leuk om mee te trainen?
Vul het onderstaande strookje dan in en lever samen met het geld
vóór 23 december 2017 bij je juf in
of mail naar jufmerel@donargym.nl.
De kosten voor de training in de turnhal zijn € 2,- per persoon.
Na opgeven volgt er een tweede brief in de week 8 januari 2018 met de
daadwerkelijke tijd, adresgegevens en routebeschrijving.
Hopelijk tot 21 januari 2018 !
Naam (voor- + Achternaam):
Leeftijd:
Juf:
Betaald:
Email Adres:

Donar is op zoek naar nieuwe bestuursleden !!
Iets voor u ?? Stuur een mail naar bestuur@donargym.nl
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Ben jij 6 jaar of ouder, doe dan gezellig mee aan onze
Foto-wedstrijd!
Het thema is kerst!
Maak een leuke, gekke of creatieve foto waarin jij aan het turnen bent, en dat anderen kunnen zien dat het kerst is. Deze foto kun je dan doormailen,
vóór 1 januari 2018 naar: prijsvraag@donargym.nl
Vermeld in je mail je naam, leeftijd en in welke les jij turnt.
We kiezen uit al deze foto’s de drie leukste uit en deze verdienen een prijsje en
een plekje in het volgende Donarkrantje!
De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsreceptie op
06-01-2018.
ONTBIJT BESTUUR MET LEIDING

Zondag 12 november hebben het bestuur en de leiding gezamenlijk ontbeten bij de
Haagse Beek. Het was een gezellige zondagochtend en we gaan hier zeker een
jaarlijkse traditie van maken!
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Shanaya Robert

01 okt

Dania Ramaden

02 nov

Zunaira Jawaheerkhan

01 dec

Charon Nieuwpoort

02 okt

Julia Stork

05 nov

Zianny Koster

02 dec

Jesse Oosterveer

02 okt

Bridget Bastein

07 nov

Angie Verstraate

04 dec

Laura Nowak

02 okt

Emma Prgin

09 nov

Abigail Kozlowska

04 dec

Ming Zhi Ke

02 okt

Gamze Borisova

09 nov

04 dec

Ilse Bakker

02 okt

Risha Bihari

09 nov

Summer Estrada
Rodrigues

Jenna Bernard

04 okt

Amy Xavier

06 dec

Joyce Hamstra

11 nov

Pippa Beekhof

06 dec

Dana Selier

04 okt

Rianny Sofia

11 nov

Karolina Ziaber

10 dec

Darya Sarhaddi

05 okt

Julia Keukens

17 nov

Thijmen Hoge

11 dec

Caitlin Olivier

05 okt

Bindi Swikker

10 nov

Yindee Witvoet

11 dec

Mirvari Nedbay

07 okt

Nikki Dulfer

19 nov

Jarett Smees

11 dec

Luenna Maria

09 okt

Rosario Denia Llácer

21 nov

Naima Chouaf

12 dec

Amelie Benamer

14 okt

Julia Radowiecka

20 nov

Tamara Ahmed

14 dec

Talitha Tilstra

15 okt

Jaqueline Verbeek

22 nov

Sanne Heidenreich

14 dec

Angelina Tompul

17 okt

Lorena Martina

23 nov

Mikaela Kelly

14 dec

Nikki van der Leer

19 okt

Macey Groven

24 nov

Anita Pokrywka

14 dec

Quinty Schweinsberg

20 okt

Chimene Marks

15 dec

Julius Ememere

24 nov

Fay Oosterveer

20 okt

Nora Hageman

15 dec

Hania Snellink

25 nov

Roxy Coene

21 okt

Romaissa El Boujjoufi

16 dec

Lorena van Dijk

25 nov

Chanel Bhadai

21 okt

Deimante Veselova

16 dec

April Hanson

25 nov

Shriya Jagesar

22 okt

Ekimwona Uhunmwangho

17 dec

Puck Koning

25 nov

Marissa Poorter

22 okt

Quinty Walravens

17 dec

Jazz Anouk Steijn

26 nov

Michelenah Dammers

22 okt

Kayleigh van Fessem

18 dec

Odie Caboort

27 nov

Tasnim Mesbih

23 okt

Quincy van Bree

21 dec

Ceylin Tastekin

27 nov

26 okt

Daniel van Iperen

28 nov

Tastil Fernandez-Cordoba
Morales

21 dec

Charlize Wols
Kim Hayes

26 okt

Awa Ba

22 dec

Jullyandra Ernestina

30 nov

Lejla Adrovic

30 okt

Douae Azzaoui

22 dec

Sara Yildirim

23 dec

13

advertenties

Laan van Meerdervoort 421
2563 AS Den Haag
070 345 3414
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advertenties

Ook adverteren in ons blad ?
Stuur een mail naar bestuur@donargym.nl voor meer info

Donar is op zoek naar nieuwe bestuursleden !!
Iets voor u ?? Stuur een mail naar bestuur@donargym.nl
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FOTO GEVONDEN OP FACEBOOK
IN HET VOLGENDE KRANTJE EEN ANDERE FOTO
ACTIVITEITEN KOMENDE MAANDEN
woensdag 13 december 2017
zaterdag 16 december 2017
zondag 17 december 2017
zaterdag 16 december 2017
zondag 17 december 2017
23 december - 7 januari 2018
vrijdag 5 januari 2018
zaterdag 6 januari 2018
zaterdag 6 januari 2018
zondag 21 januari 2018
zaterdag 20 januari 2018
zondag 21 januari 2018

Trekking GCA
KNGU Rayonwedstrijden P1+P2 N3, J1 N4 en 3e divisie J2-Jr
KNGU Rayonwedstrijden P1+P2 N3, J1 N4 en 3e divisie J2-Jr
Tilburge Kampioenschappen Turnen 4e divisie en D1
Tilburge Kampioenschappen Turnen 4e divisie en D1
KERSTVAKANTIE
Springdagen
Meeturnen ouders selectie
Nieuwjaarsreceptie
Turnhaltraining voor de Recreatie 12.30 - 16.00u
KNGU Rayonwedstrijden Instap - Jeugd1 N3 + 3e divisie Sr
KNGU Rayonwedstrijden Instap - Jeugd1 N3 + 3e divisie Sr

Bestuur en leiding van Donar wenst iedereen
gezellige feestdagen en een goede jaarwisseling !!
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