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Nieuwsbrief maart 2017 
 

De Page Turner 
 

Inmiddels zitten we midden in het turnseizoen! Het is een komen en 

gaan van wedstrijden, er wordt hier en daar al geoefend voor de 

demodag en het bestuur is al druk bezig met verschillende 

ontwikkelingen voor komend seizoen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Turnkamp 2017! 

 

Jaaa! Het eerste turnkamp van Omnisport 2B staat op de 

planning! In de zomervakantie van 2017 willen we een leuk 

kamp aanbieden voor leden vanaf 6 jaar!  

Het wordt een spectaculair driedaags kamp vol actie en 

avontuur! We zijn druk bezig met de  

voorbereidingen en zullen voor een  

gezellig en leuk programma zorgen.  

 

Uiteraard kan het kamp alleen 

doorgaan bij voldoende  

inschrijvingen. Meer informatie 

hierover en over andere  

ontwikkelingen rondom het  

kamp volgt.   

Rayon cup 

 

Voor de meiden die op 

dinsdag of op vrijdag turnen 

staat er een wedstrijd 

gepland op zaterdag 1 april. 

Na de inschrijvingen bij 

elkaar op te hebben geteld 

kunnen we jullie mededelen, 

dat er genoeg meiden zich 

hebben ingeschreven en de 

wedstrijd door zal gaan!   

 

 

Te vinden in deze editie 

van de Page Turner.. 

   

Jaja, hiernaast is te lezen dat 

we bezig zijn met de 

organisatie van het eerste 

turnkamp van Omnisport 2B! 

Verder kan je lezen over de 

Omnisport baby die dit jaar 

geboren zal worden. Ook zijn 

er in deze editie uitslagen en 

resultaten te zien van 

wedstrijden van de selectie 

en van de recreatie. De 

jarige leden van maart en 

april worden genoemd en 

gefeliciteerd. En jawel, tot 

slot hebben we een leuke 

winactie voor jullie op gang 

gezet!  

Veel leesplezier!  Eerste Omnisport baby! 

Zoals de meeste waarschijnlijk al weten worden onze trainers 

Nick en Tanja papa en mama! Omdat Nick en Tanja veel 

turnlessen geven voor Omnisport, kunnen we spreken over de 

eerste Omnisport baby die eind april wordt verwacht! 

Tijdens Tanja haar zwangerschapsverlof zal Astrid van Loon de 

turnlessen op vrijdag geven. De donderdag lessen worden 

opgevangen door Nick, net als de selectie uren, met als Josine 

Verweij als back-up.  

Na de zomervakantie verwachten we Tanja weer  

volledig terug in de zaal!  
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Jarige leden 

Hierbij weer de 

jarige leden van 

maart en april! 

Allemaal (alvast) 

gefeliciteerd!  

 

 

 

Maart: 

Yentle Kuiper, Britt 

Post, Liv 

Vermeulen, 

Oumnia Elazzouri, 

Kyara Moerings, 

Elin Monster, Floris 

van Eck, Yenthe ’t 

Hoen 

 

 

 

 

April:  

Julia Wezemer, 

Fay Schilder, 

Charlotte van 

Leeuwen, Julia 

Fok, Anna Dam, 

Fiene Kleintunte, 

Jill Steentjes, Kjell 

Post, Faith Kuiper, 

Lois Kuiper, Maud 

Jongen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Tuco selectie 

 

Op 18 februari had de selectie groep hun tweede wedstrijd in de 

turncompetitie. Hieronder is de uitslag per meisje te vinden;  

 

 Tuco 1 Tuco 2 TOTAAL 

Jose Plaisier 36,00     2 47,40 1 83,40 1 

Benthe Baljeu 36,00     2 41,45 3 77,45 3 

Britt Post 38,65     1 38,20 4 76,85 4 

Lieke de Gelder 35,70 4 43,65  2 79,35 2 

Floortje vd Spek 33,70 5 00,00 5 33,70 5 

       

Sofie Gouweleeuw  00,00 8 47,85 7 47,85 8 

Sanne Diersman  43,20 4 51,55 2 94,75 3 

Inez Meijers 43,65 3 49,85 5 93,50 4 

Annejorie vd Graaff 33,70 6 42,10 8 75,80 6 

       

Beth vd Sluis 40,85 4 44,05 3 84,90 3 

Kira Hennings 42,20 3 41,45 4 84,30 4 

Jadah Leurs 42,85 2 44,90 2 87,10 2 

       

Nienke de Kruijff  44,90 1 47,80 2 92,70 2 

       

Melissa Bak 43,60 12 36,40 12 80,00 12 

Milou Belhossain 46,85 8 43,05 9 89,90 8 

Britt Steentjes 47,70 7 43,15 8 90,85 6 

       

Simone Rebers 44,35 2 48,85 2 93,20 2 

       

Marise Pronk 44,50 6 48,70 5 93,20 5 

Jenieke Beldman 42,90 8 47,50 6 90,40 6 

       

Britt van Loon 38,45 3 39,60 4 78,05 3 

Ester Olthuis 42,50 1 43,65 1 86,15 1 

       

Sophie vd Hoest  43,15 3 43,50 1 86,65 1 

Naomi Theijs  39,90 9 37,30 7 77,20 7 

       

Suzanne Rebers 38,00 2 38,20 3 76,20 3 

Veerle Boer 37,25 3 41,75 2 79,00 2 

       

Emma de Vos 39,20 2 43,45 1 82,65 1 

       

Anouk Hopman 35,35 1 39,70 1 75,05 1 

Chantal van Maanen 25,05 2 34,30 2 59,35 2 

  

De volgende tuco zal zijn op zaterdag 20 mei. Hier  

worden per toestel de toestelkampioenen bepaald!  
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Tuco recreatie  

Ook dit jaar doen er een paar meiden van de donderdag recreatie groep mee aan de tuco. De tuco 

(oftewel turncompetentie) bestaat uit 3 wedstrijden, waaruit uiteindelijk 1 winnaar komt. Van de drie 

wedstrijden tellen de twee hoogste totaal scores mee voor het eindklassement. De laatste wedstrijd is 

tevens een toestelfinale. Aan de tuco doen er naast Omnisport zo’n 6 andere verenigingen mee waar 

tegen gestreden moet worden.  

Op zaterdag 21 januari kwamen Jill, Eva, Hannah en Femke in actie op hun eerste tuco!  

Jill en Eva kwamen voor hetzelfde niveau uit. Ze begonnen op sprong en lieten hier een goede sprong 

zien. Vooral Eva kwam hier hoog uit en maakte een mooie sprong. Ze had hier de hoogste score van 

haar groep! Na sprong gingen de meiden naar brug. Ook hier hebben beide meiden een mooie 

oefening zonder grote fouten gedaan. Vervolgens gingen de meiden naar balk om daarna hun 

wedstrijd te eindigen op vloer. Jill liet een mooie vloer oefening zien en werd hierdoor totaal 3de van 

de dag! Helaas ging bij Eva de vloer wat minder goed, maar is ze alsnog knap 5de geworden over de 

hele wedstrijd!  

Ook Hannah en Femke kwamen uit voor hetzelfde niveau. De meiden begonnen op sprong en lieten 

hier beide een nette sprong zien. Hierna gingen ze naar brug waar vooral Hannah en heel mooie 

oefening liet zien. Met een puntenaantal van 13,1 was ze van haar groep de beste op brug. Na brug 

gingen ze naar balk waar ze allebei een stabiele balk oefening turnden, zonder val! Tot slot gingen de 

meiden naar vloer. Hier stegen ze boven zichzelf uit wat een hoog puntenaantal opleverde, Femke 

kreeg een 14 voor haar oefening (1ste van de dag) en Hannah een 13,5 (2de van de dag)! Na hun 

knappe prestatie was het wachten op de prijsuitreiking. Hannah werd 2de en Femke werd 1ste! Het 

verschil tussen de 2 meiden was maar 0,20! De volgende wedstrijd, op 18 maart, belooft dus een 

spannende te worden! 

Ook Janneke en Evaline deden mee met de tuco. Zij turnde hun eerste tuco al in december en waren 

in februari voor de tweede keer aan de beurt! Omdat zij binnen een andere leeftijdscategorie vallen 

zijn hun wedstrijden op andere dagen. 

Janneke turnde bij beide wedstrijden constante en stabiele oefeningen. Vooral op brug was ze goed 

en op sprong duidelijk vooruit te gegaan. Op beide wedstrijd is Janneke 1ste geworden waardoor ze 

ook in het klassement boven aan staat!  

Evaline turnde haar tweede wedstrijd een stuk beter dan haar eerste wedstrijd. Waar ze haar eerste 

wedstrijd nog weigerde bij sprong (waardoor ze een 0,0 kreeg), sprong ze haar tweede wedstrijd een 

heel mooie sprong en werd over haar tweede wedstrijd totaal 2de! Helaas steeg ze in het 

eindklassement niet naar de top 3, maar viel ze er net buiten met een 4de plaats!  

In mei turnen Janneke en Evaline hun derde en laatste tuco en tevens toestelfinale!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winactie! 

Wij zijn opzoek naar een nieuwe naam voor ‘demodag’. Het woord demodag dekt de lading niet, 

hiet is niet zomaar een dag waarop demo’s te zien zijn, het is een turnspektakel, een show, een 

belevenis! En daarom willen we een nieuwe naam!  

 

Heb jij een leuk idee voor een nieuwe naam? Stuur je idee op naar gymnastiek@omnisport2b.nl of 

geef de nieuwe naam door aan de leiding en win 2 toegangskaartjes voor de demodag van 24 juni!! 

De winnaar wordt in de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt!  
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