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VOORWOORD

Beste allemaal,
Eindelijk is het dan zover: de zomervakantie is aangebroken.
Wat is het toch altijd weer een drukte zo vlak voor die tijd.
Rapporten, examens, op het werk nog de laatste dingen;
het is net of we niet over een paar weekjes gewoon allemaal weer verder gaan.
Ook bij Donar de laatste tijd heel veel activiteiten en voor ieder wat wils.
De Haagse Bosan Cup, dit jaar drie hele dagen! Vanwege het jubileum dat we dit
alweer voor de vijfde keer organiseren; kan iemand zich de eerste keer nog herinneren? Het was ook dit jaar weer een werkelijk geweldig georganiseerde wedstrijd
met veel hulp en handen. Ook de sponsors die we dit jaar hadden droegen bij in
diverse opzichten.
Een niet onbelangrijk moment was ook de opening van de Sportcampus
in het Zuiderpark waar de selectie vanaf september ook gedeeltelijk gaat turnen.
Mooi is om te vermelden dat de gesprekken met de gemeente hebben geleid tot
het openhouden van de turnhal in de Groen van Prinsterenlaan.
Dus we gaan er in Den Haag wat dat betreft op vooruit met 2 turnhallen.
Er is nog veel meer gedaan.
Omdat ik zelf inmiddels al op vakantie ben houd ik het kort.
Als laatste wil ik in ieder geval nog de afsluiting van het jaar met de
gym drie daagse een oude klassieker die nog steeds heel populair is noemen.
Ik wens iedereen een hele goede vakantie en zie jullie graag daarna weer terug!
Veel leesplezier!

Kath Hochlaf
Voorzitter
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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:

3e kwartaal

4e kwartaal

Maandag

Maandag

4 september

4 december

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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KNGU RAYONWEDSTRIJDEN 6E DIVISIE Sr EN 5e DIVISIE J2

Op 6 mei turnden Merel en Quincey hun regio wedstrijd.
Merels eerste toestel was brug
Jammer was dat de brug behoorlijk ruw was, waardoor merel na de 1ste keer
inturnen al onder de blaren en schaafwonden zat. Als grote doorzetter ging zij gewoon door. Tijdens haar wedstrijd viel zij helaas op haar knieën bij de salto af.
Verder had zij een goede oefening..
Daarna door naar balk. Het inturnen ging super maar tijdens de wedstrijd viel zij 2x
van de balk. Wat was dat zonde zeg. Maar het blijven moment opnames.
Na balk waren vloer en sprong aan de beurt. Zij had zowel een hele mooie vloer als
een mooie sprong.
Quincey begon op balk. Zij heeft een mooie oefening laten zien, maar helaas viel zij
met radslag van de balk. De radslag telde gelukkig wel omdat zij met haar voeten
de balk aanraakte. Na balk ging zij door naar vloer.
Als Quincey op de vloer bezig is zie je haar helemaal in de muziek opgaan. Zij heeft
dan ook een hele mooie oefening laten zien.
Na vloer was de sprong aan de beurt.
Begin van het seizoen had zij moeite om over de Pegasus te komen, maar daar is
zij enorm in gegroeid. Zij maakte tijdens deze wedstrijd 2 hele mooie overslagen.
Als laatste toestel had zij brug.
Ook de brug ging goed.
Zowel Merel als Quincey hebben een mooie regio wedstrijd geturnd.
Super meiden, ga zo door.

Groetjes Yascha
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DISTRICTFINALE D1 EN 4E DIVISIE OP 13 MEI

Zaterdag 13 mei vond de districtfinale van de 4e divisie en de D1 meiden plaats
in Amsterdam.
Bij de Jeugd-1 meiden had Romaissa zich voor deze wedstrijd weten te plaatsen,
maar zij kon helaas niet deelnemen.
Bij de Jeugd-2 meiden deed Demi mee en bij de senioren hadden Romy en Renske
een startbewijs bemachtigd, maar kon ook Renske helaas niet deelnemen
Demi startte op sprong en ging hier helaas niet voor de volle 100% voor.
Haar sprong en cijfer waren minder dan we van haar gewend zijn. Op brug turnde
zij mooi door maar telde de jury (onterecht) haar opzwaai niet. Na balk sloot ze op
vloer af met haar oefening op Engel van mijn hart. Ze turnde een stabiele wedstrijd
en behaalde de 22e plaats met 41.317

Romy moest tussen het leren van haar VWO-examens door deze wedstrijd turnen.
Met Demi als supporter startte ook zij op sprong en zette met een 11.625 meteen
een score neer die goed was voor de 3e plaats op dit toestel. Bij brug en balk ging
het niet zo lekker als normaal maar bij vloer wist ze alles nog even eruit te gooien
en behaalde ze ook de 3e plaats. Met 42.425 behaalde ze de 15e plaats
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MINICUP VOORSELECTIE DONAR

Op zaterdag 20 mei organiseerden wij voor de dames van de voorselectie de
mini-Cup. Voor deze wedstrijd hadden wij ook Quintus Kwintsheul uitgenodigd.
Deze wedstrijd was bedoeld als oefening voor de Haagse Bosan Cup. Het was een
super gezellige wedstrijd en alle turnsters hebben super goed hun best gedaan en
mooie scores behaald!
We hebben mooie vloeroefeningen op muziek gezien maar ook mooie balk oefeningen van onze allerjongste mini’s !
De wedstrijd verliep rustig en we waren ruim op tijd klaar, onder andere dankzij
ouders die hebben geholpen in de catering en telcommissie, maar ook dankzij sterke pappa’s en mamma’s die hielpen met opzetten en opruimen van de toestellen.
Daarvoor nogmaals dank.
Wij zijn erg blij met de behaalde resultaten en vonden het een
leuke en gezellige ochtend!
Groetjes Nour en Flo
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KNGU DISTRICTFINALE D1 INSTAPPERS
Op zaterdag 17 juni was het eindelijk zover. De grote finale in Amsterdam.
Stacey en Isabel hadden zich voor deze
finale weten te plaatsen.
We begonnen bij brug. 2 goeie oefeningen gezien en daarmee een goeie start
gemaakt op deze wedstrijd. Altijd fijn om
je eerste toestel met een goed cijfer te
starten. Isabel was op dit toestel 4e!
Daarna door naar de balk... Tijdens het
inturnen viel Stacey met de loopsprong,
maar gelukkig herpakte ze zichzelf snel en
deed ze tijdens de wedstrijd mooie hoge
sprongen! Knap hoor! Ze had 1 grote wiebel waarmee ze waarschijnlijk een halve
punt aftrek heeft gekregen, maar alsnog
een prima cijfer en ze is hier zelfs 7e geworden! Isabel is helaas naast de balk gerold, waardoor zij daar wat punten heeft
laten liggen. De sprong en vloer gingen
verder heel goed!
Uiteindelijk is Stacey 13e geworden van
de 34 meisjes die mee deden en
Isabel is 18e geworden.
Knap hoor meiden!
Het is altijd jammer dat een medaille afhangt van een momentopname,
maar wij zijn sowieso supertrots op jullie en verheugen ons op volgend seizoen
met weer veel goeie resultaten!

NIEUWE JUNIOR CLUBLEDEN !!

Allemaal héél veel plezier bij Donar
Sem
Sophia
Pippa
Ishana
Laura
Josie-lou
Julia

Snijders
You
Beekhof
Satram
Indelak
Huisman
Tyka

Muberra
Roudijna
Juni
Nynnke
Isabel
Macey
Kayleigh

Aydogdu
Elfakhrany
Slootweg
van Marle
Vos
Groven
de Korver

Zuzia
Lenka
Sten
Lynn
Iga
Evelyn
Sabrina

Woscikiewicz
Woscikiewicz
Lichtenberg
Wanrooij
Dominikowska
Haupert
Heijne
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JUREREN, HOE WERKT DAT NOU PRECIES ?

‘Jureren, hoe werkt dat nou precies?’
Dat is een vraag die ik afgelopen zalencompetitie tijdens de wedstrijd kreeg van
een ouder. Door een stukje te schrijven in het krantje kan ik dit hopelijk duidelijk
maken voor iedereen die dat zich afvraagt! Wat namelijk niet veel mensen weten,
is dat jureren veel meer inhoudt dan gewoon een cijfer geven. De juryleden die jullie zien op de wedstrijden hebben allemaal een cursus gedaan bij de KNGU, met
een afsluitend examen om erkend jurylid te worden.
Een oefening bestaat uit een D-score en een E-score. Deze twee scores bij elkaar
opgeteld resulteert in het eindcijfer. Ik ga proberen beide scores zo goed mogelijk
voor jullie uit te leggen!
De D-score staat voor difficulty score, w at m oeilijk heid betekent. I edere
oefening heeft zijn eigen moeilijkheidsgraad. Binnen Donar hebben wij een verplichte oefenstof, dit betekent dat er op papier staat wat de oefening inhoudt. Als
een turnster alle verplichte elementen heeft uitgevoerd, dan krijgt zij de basis Dscore. Deze score verschilt per leeftijd en niveau. Zo heeft een zweefrol op sprong
voor niveau 15 een moeilijkheidsgraad van 4.50 terwijl een zweefrol op sprong in
niveau 13 een moeilijkheidsgraad heeft van 3.50. De basis D-score staat altijd bovenaan de oefening weergeven.
Binnen sommige oefenstof is er de ruimte om een plus of een min element uit te
voeren. Dit betekent dat binnen de basis oefenstof ruimte is om iets moeilijker of
iets makkelijker te doen. Het uitvoeren van een minelement resulteert in -0.30 punten op de D-score terwijl het uitvoeren van een pluselement +0.30 punten oplevert
aan de D-score. Je kan je D-score dus verhogen of verlagen door moeilijkere of
makkelijkere elementen te turnen.
De elementen die uitgevoerd worden, worden opgeschreven door de jury, zodat ze
na de oefening kunnen controleren of alle verplichte elementen zijn geturnd en of
dit in de goede volgorde is gedaan. Controleren is een ding dat tijd in beslag
neemt. De jury schrijft namelijk niet alle elementen in woorden op, ieder element
heeft een eigen symbool, zoals hieronder een paar voorbeelden.

Radslag

Koprol voorover

Boogje uitduwen

Arabier

sprong

Handstand

Loop-

Neerspringen tot stand
en ondersprong met
afzet van twee benen

Streksprong

Zweefstand

Overslag

Borstwaartsom met
eenbenige afzet

Buikdraai

Tijdens een wedstrijd schrijft de jury de symbolen die hij of zij voorbij ziet komen
op een blaadje. Let maar eens op, de jury kijkt alleen maar naar de turnster! Vervolgens kan de jury aan de hand van de oefenstof ontcijferen of alle elementen geturnd zijn. Soms zijn er elementen verwisseld, of heeft de turnster elementen
Lees verder op de volgende pagina
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Vervolg van pagina 8

toegevoegd. Daar zijn allemaal aparte regels voor. De jury moet dus goed controleren hoe de oefening is uitgevoerd.
Dan moet de oefening ook nog beoordeeld worden, dat is de E-score van ex ecution ofwel uitvoering. Er wordt uitgegaan van 10 punten. Er wordt gekeken naar
o.a. lenigheid, netheid, spanning, juiste uitvoering van elementen, hoogte, wiebels,
vallen, landing, zelfverzekerdheid, juiste kleding, hulpverlening van trainster (ook
voorzeggen valt hieronder). Op deze puntjes worden 0.10 en 0.30 punten afgetrokken, waar ook weer allerlei regels voor zijn. Al deze puntjes bij elkaar opgeteld
worden van een 10 afgetrokken. Dus de jury moet aan een hoop dingen denken
tijdens een oefening. Niet alleen wat de turnster doet, maar ook hoe perfect het
wordt uitgevoerd. Voor een oefening heeft een jurylid twee verschillende tabellen
nodig; specifieke toestel aftrekken en tabel voor algemene fouten en straffen. Bijgevoegde afbeelding geeft een klein stukje weer van de tabel voor algemene fouten en straffen. Zo kunt u zijn dat het jurylid bij het zien van gebogen armen of
knieën de grote van de buiging geclassificeerd kan worden in klein, middel en
groot. Afhankelijk van de grootte van de fout kan de aftrek (enkel voor de gebogen
armen of knieën) 0.10, 0.30 of 0.50 worden.

Als voorbeeld gebruiken wij de gehurkte salto. Een perfecte gehurkte salto heeft
een knie-heuphoek kleiner dan 90°. Onderstaand staan twee afbeelding. De eerste
afbeelding toont een salto met een knie-heup hoek van precies 90°. Als jurylid
moet hieraan een aftrek van 0.10 punten worden gegeven voor de knie-heup hoek.
Bij de tweede afbeelding zien wij een salto waarbij de knie-heup hoek groter is dan
90°, dit levert een aftrek van 0.30 punten op. Op deze manier zijn er tal van zaken
waar een jurylid op let bij het uitvoeren van een element.

De uiteindelijke score van een oefening is de D-score en de E-score samen. Als een
turnster een D-score heeft van 4.50 en een E-score van 7 (door een aantal kromme armen, wiebels, niet gestrekte tenen, aan je pakje of je haar zitten) is de score
een 11.50. Daarom kan het ook voorkomen dat de turnster op haar diploma een
14 heeft staan, dan heeft ze het ontzettend goed gedaan!
Jeetje, lang verhaal. Maar hopelijk zijn er veel vragen en onduidelijkheden voor
jullie beantwoord. Mochten er nog meer vragen zijn dan kunt u altijd terecht bij
onze leiding, wie weet vinden we dan ruimte in het volgende krantje om een ander
punt toe te lichten.
Groetjes, de juryleden.
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JUNI
Ziyu Wang
Isabel Vos
Roebeina Joeman
Juni Slootweg
Nynke van Marle
Hamza El Hamouti
Rachel Salvador Pena
Polina Zemskora
Parisa Radmal
Loubna Belmoussa
Carolien Douma
Eline van Stappershoef
Sheyda Ajdadi
Ines Beschoor Plug
Brenda van der Lelie
Lisanne van Elk
Rana Derin
Sten Lichtenbeld
Donna Janssen
Yasmina Addouiri
Gulnur Yosifova
Lola Kops
Hayunisa Ilhan
Djenaira Venloo
Suzy van Roosmalen
Simas Buckus
Sheneya Bhagai
Grace Anokije
Nora Szucs
Umayrah Makhanlal
Mehdi Nadir
Olivia Glogowska
Nikita Cilfone
Mervi van Schaijk
Clarice Pattynama
Letizia
Di Francescantonio
Nathan
van den Toorn
Raihana Abdaine
Abigail Leeuwin

4
5
5
7
8
8
9
9
9
9
9
10
11
11
11
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
18
20
22
22
22
23
25
26
26
27
28
28
28
30

JULI
Julia Cicek
Rania Aknouch
Juste Grigonyte
Luka Smits
Maja Prgin
Sara Marfouk
Merel van Delft
Senna Hodzic
Irem Ilhan
Silje Schouten
Nina Schouten
Daphne Schoop
Kayleigh de Korver
Diane Kortekaas
Minou Jutte
Sana Ofakkir
Ghagall Marks
Gabriela Janeczko
Zuzia Kowalska
Emilia Radowiecka
May Koelewijn
Julian Sjambar
Shania Soekhai
Joelle
van Capelleveen
Ghislaine
van Capelleveen
Kim van der Zanden
Romy Pesch
Stacey Kuiper
Imen Abidi
Gwen Hamstra
Liana Ofakkir
Anna Goedhart
Hivda Genc
Sophia-Marie
Ambrosch
Atusa Hosseinsadeh
Israe Habib
Hatic Özturk
Isabella Binnens
Melisa Oztürk
Ishana Satram
Finn Oosterveer
Yassira Amajoud

1
2
3
4
4
4
5
5
6
9
9
9
9
10
10
10
10
12
16
16
16
17
17
19
19
20
20
20
21
22
22
23
23
23
24
25
25
25
26
27
30
30

AUGUSTUS
Neelam Anwar
Madelief de Leeuw
Mariam Hdiji
Mimoun Abdalas
Asja Turohan
Karin Udogaranya
Sarah Geerdink
Kiki
van den Dobbelsteen
Leah Metselaar
Sama Aboushahin
Kacy Egberts
Nick Steenhuizen
Stan Steenhuizen
Sophia You
Luure Slob
Vajen van der Kaaden
Atlas Topcu
Shannon Soekardi
Aysu Yusein
Laura Indelak
Esmee Nachtegaal
Maria Viertal Serrano
Demi Joy
van der Steen

4
5
5
5
6
6
6
7
14
15
19
20
20
20
22
23
23
24
24
25
26
30
31
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HAAGSE BOSAN CUP 2017

In het Pinksterweekend was alweer de 5e editie van de Haagse Bosan Cup.
Dit jubileumjaar werd gevierd met maar liefst 3 wedstrijddagen.
Donar mocht als organiserende vereniging bijna 900 turnsters uit heel Nederland
ontvangen.
Van Donar deden (bijna) alle selectie meiden mee en gingen een aantal van hen
ook met één of meer medailles naar huis. Dit jaar wisten vooral de senioren uit de
4e divisie het podium geel te laten kleuren. Op de laatste wedstrijd van het toernooi behaalden zij 8 medailles en ging Romy Krul ook met de Haagse Bosan Cup
naar huis.
Ook de voorselectie deed dit jaar weer mee aan hun eerste 'grote' wedstrijd. De
dames hebben mooie dingen laten zien dus dat belooft veel voor hun
turntoekomst!!!!
Voorinstap D1 Stella Mans 2e op vloer
1e op sprong
Pupil 1 D2 Lieke Bosch 3e op sprong
Jeugd 1 D2 RomySophie Marijt 1e op balk
Jeugd 2 3e div Sara vd Veen 3e op vloer
Senior 5e div Meriem Mohammedi 1e op
vloer
Senior 5e div Flo Dijkhuizen 2e op balk
Senior 4e div Valerie van Vlijmen 3e op vloer

Senior 4e div Eline de Boer 3e op brug
3e op sprong
Senior 4e div Renske Feenstra 2e op sprong
Senior 4e div Romy Krul 2e op brug
3e op balk
1e op vloer
1e op sprong
1e op meerkamp

Dank aan alle vrijwilligers die deze 5e editie mede mogelijk hebben gemaakt!!!!
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HAAGSE BOSAN CUP 2017
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HAAGSE BOSAN CUP 2017
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advertenties

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

Bestuur en leiding van Donar wenst iedereen
een gezellige zonnige zomer
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FOTO GEVONDEN OP FACEBOOK
IN HET VOLGENDE KRANTJE EEN ANDERE FOTO
ACTIVITEITEN KOMENDE MAANDEN

ZOMERVAKANTIE
9 juli tot en met 20 augustus
De recreatie-lessen starten weer in de week van 29 augustus
Een fijne vakantie allemaal !!
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