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In dit secretarisverslag zijn de volgende verslagen opgenomen: 
 
 

- Algemeen verslag Bestuur 
- Commissie Activiteiten 
- Commissie Coach de Coach 
- Commissie Jazzdans 
- Commissie Kamp 
- Commissie Materialen 
- Commissie MBVO, gym en turnen 
- Commissie Opleidingen 
- Commissie PR  
- Commissie Wedstrijdgroep  
 

 
 
  



 

 

Jaarverslag over 2017 

Bestuur 
 
Bestuurssamenstelling 
Vorig jaar is Ruud Giesberts na goedkeuring van de leden op de ledenvergadering toegetreden tot het 
bestuur. Hij heeft nu dus een volledig jaar meegedraaid. 
 
Jubileum 65 jaar! 
Afgelopen april bestond Gymnastiek Vereniging Best 65 jaar. Dat was voor het bestuur een rede om alle 
vrijwilligers te bedanken. Wij zijn erg blij dat we zo’n fijne groep vrijwilligers hebben waar we keer op 
keer op kunnen bouwen. Door middel van een leuke GPS tocht (uitgezet door Hans van Laarhoven en 
Ruud Giesberts) kregen onze vrijwilligers verschillende vragen over 65 jaar GV Best. Hier en daar konden 
antwoorden gevonden worden op de site, maar soms waren nieuwsberichten op miraculeuze wijzen 
ineens verdwenen. Al met al was het een gezellige middag voor jong en oud, want voor sommige 
antwoorden moest je echt even wat ouder zijn dan de gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers. 
Uiteindelijk hebben we de dag afgesloten met een heerlijke barbecue.  
 
Exact 
Nadat we vorig jaar konden melden dat we begonnen waren met het boekhoudprogramma exact, 
kunnen we dit jaar melden dat er verschillende verbeterpunten zijn doorgevoerd. Mede hierdoor zijn de 
financiën inzichtelijker. Helaas kan er nog geen koppeling gemaakt worden met digimembers. We hopen 
dat dat dit jaar wel gaat lukken. Verder heeft onze 2e penningmeester Ingrid van Zeijl zich ingewerkt in 
het programma.  
 
Digitalisering 
De digitalisering waarin we vorig jaar al een flink aantal stappen hadden gemaakt, hebben we in 2017 
doorgezet. Leden kunnen zich inmiddels online inschrijven en ook afmelden voor een training. Verder 
zijn er formulieren bijgekomen voor het aan- / afmelden van leiding en hulpleiding en is er een 
meldingsformulier gemaakt voor kapotte materialen.  
 
Ledenadministratie 
Begin van het seizoen 2017-2018 is de ledenadministratie overgedragen van Andrea Prinsen naar 
Marjolein van Huijkelom. We bedanken Andrea voor haar inzet en wensen Marjolein veel succes met 
haar nieuwe taak.  
 
Aanschaf materialen 
Afgelopen jaar hebben we ook weer diverse materialen aangeschaft, waaronder nieuwe 
handstandblokken en een springtrampoline. Begin van 2018 is daar ook nog de flight case voor de air 
tumbling bijgekomen.  
 
  



 

 

 
Wedstrijdgroep 
Vorig jaar hebben we de opties bekeken om een hoofdtrainer in dienst te nemen bij de wedstrijdgroep. 
Vanaf seizoen 2017-1028 hebben we Rohan de Bresser onder contract genomen. De veranderingen 
binnen de wedstrijdgroep kunt u verder lezen onder het kopje van de commissie wedstrijdgroep. 
 
Nieuwe lesgroepen 
Dit seizoen zijn er twee nieuwe lesgroepen gestart. Bij Gymbijzonder is een derde groep begonnen voor 
kinderen met een ontwikkelingsstoornis in de leeftijdscategorie van 6 – 12 jaar. Binnen de jazzdans is er 
een derde groep gestart zodat de verschillende leeftijden beter werden verdeeld. 
 
Sportkampioenen gehuldigd. 
In april zijn de sportkampioenen van de gemeente Best gehuldigd op de gemeentehuis voor hun NK-
prestaties van 2016. Kevin Giesberts werd gehuldigd voor zijn bronzen medaille op de ringen en Jarno 
Jansen voor zijn Nationale titel op sprong en de 2e plaats op de brug. Ook voormalig lid Sam Sieben, 
inmiddels uitkomend voor GV Tabitta Boxtel, kreeg vanwege haar bronzen prestatie op de balk een 
aandenken van wethouder John Verheijen (VVD, sport). 
 
Turngala den Bosch 
Op zaterdag 28 oktober j.l. was er weer een editie van het Turngala Den Bosch, dit jaar met als thema 
"Power & Elegance". Bijna traditie getrouw was een delegatie van GV Best al op vrijdagmiddag aanwezig 
in de Maaspoort om vol enthousiasme alle benodigde toestellen op te bouwen. 
 
Jubileum Dhr. Van Kessel 
Op 30 oktober j.l. hebben we dhr. Van Kessel in het zonnetje gezet omdat hij 25 jaar lid was van de 
vereniging. Door omstandigheden konden we hier niet mee wachten tot maart.  

Grote clubactie 
Onze leden hebben gezamenlijk 1525 loten verkocht met de Grote Clubactie. Veel jeugdleden hebben 
daarmee een extra zakcentje verdiend, maar ook de clubkas profiteert van de verkochte loten. De 
cheque hebben we inmiddels in ontvangst genomen en we hebben maar liefst €3660,- opgehaald. 

Albert Heijn sportactie 
In September hebben we meegedaan aan de Albert Heijn sportactie. Iedereen kon zegels sparen bij de 
Albert Heijn en hiermee 5x gratis komen sporten.  

Rabobank clubkas campagne 
In 2017 hebben we wederom meegedaan met de Rabobank clubkas campagne. Op 4 november 2017 
was de uitreiking. Mede dankzij jullie stem hebben we €488,84 opgehaald. Het doel, om een 
spelmaterialenkist te kopen voor de 65+ groepen (trimgymnastiek en Meer Bewegen voor Ouderen), 
kan nu worden verwezenlijkt. Het lesaanbod voor deze groeiende leeftijdsgroep kan daarmee verder 
worden uitgebreid. Ben Klaasen heeft inmiddels zijn wensen doorgegeven en zullen we binnenkort 
verblijden met de gevraagde materialen. 
 
 
  



 

 

 
EHBO cursus 
Eind november hebben de volgende leden zich ingeschreven voor een workshop: effectief omgaan met 
sportblessures. Myriam Nuys, Nikie de Koning, Marjolein van Huijkelom, Marielle van Grinsven, Inge van 
Loosdregt, Sandra van de Sande, Hannah van Laarhoven, Mark van den Berg, Rik van Laarhoven, Jessie 
Peeters,  Joy Verbakel, Mark Versfeld, Iris van den Berg, Lotte van Beek, Hanny Hendrix, Dylan Nooyen 
en Eric Nooyen. Inmiddels in Januari van 2018 de workshop gegeven. 
 

 
Namens het bestuur, 
 
Bianca van Welie, secretaris 
 

  



 

 

Jaarverslag over 2017 

Commissie activiteiten  
 
In het jaar 2017 is er het een en ander veranderd in de activiteitencommissie. Rohan de Bresser en 
Bianca van Welie hebben een stapje achteruit gedaan, maar blijven op de achtergrond actief voor 
vragen. Eric Nooyen, Mariëlla Bressers en Emmy de Beer zijn hiervoor in de plaats gekomen. Door deze 
verandering kwam er een frisse wind door de commissie waardoor er weer genoeg nieuwe activiteiten 
op de planning staan! Wij danken Rohan en Bianca voor hun jarenlange inzet!  
 
Februari: Carnaval 
Zoals elk jaar breekt een week voor carnaval het feest los in buurthuis De Kadans. Het was een grote 
gezellige kleurrijke opkomst. Een kleine 200 kinderen hebben staan springen, zingen en vooral gedanst 
op de muziek van DJ Sven. Ook dit jaar werden er weer cadeaubonnen weggeven voor de leukst 
verkleedde personen.  
 
Oktober: Halloween knutselmiddag 
Na jaren lange afwezigheid was het dit jaar weer tijd voor een ouderwetse knutselmiddag. Een kleine 50 
leden hebben zich te knetter lopen knippen, plakken en verven.  
Het thema van deze middag was Halloween. Er waren verschillende creaties te maken zoals: 
lampionnen, vodoopoppetjes, spookjes of vleermuisjes.  
 
November: Sinterklaas 
Tijdens de donkere koude dagen met de maan schijnend door de bomen begint het altijd weer te 
kriebelen bij velen. Het is weer tijd om Sinterklaas maar vooral zwarte piet welkom te heten op onze 
jeugdige groepen in de gymzalen. Een klusje waaraan vele vrijwilligers hun handen zwart maken. De 
pieten hebben zich weer van hun lenigste, gekste of mooiste kant laten zien. De blije gezichtjes van de 
kinderen is een goede motivatie. Ook buiten de vereniging om zijn onze pietjes altijd meer dan welkom. 
De organisatie bedankt alle betrokken vrijwilligers voor hun moeite in 2017 en maak je maar klaar voor 
2018, want er staat veel op stapel!  
 
Nogmaals willen wij Rohan en Bianca bedanken voor hun jarenlange enthousiasme en inzet.  
 
 
Namens de commissie activiteiten, 
 
Sven van Hamond 
 

 
 

  



 

 

Jaarverslag over 2017 

Commissie Coach de Coach 
 
In 2016 hebben 5 coaches de cursus ‘Coach de coach’ gevolgd vanuit de KNGU. Onder begeleiding van 
Sylvia Bos van de KNGU hebben zij het certificaat behaald en zijn de coaches aan de slag gegaan binnen 
de vereniging. Het coachteam heeft bij de leiding en hulpleiding geïnventariseerd welke leervragen men 
heeft en welke coach daarin het beste aan kan sluiten. Op basis daarvan is een eerste verdeling gemaakt 
en zijn de leiding en hulpleiding ‘ondergebracht’ bij de coaches. De eerste trajecten zijn in 2017 gestart 
en de geluiden zijn positief.  
Op 21 mei j.l. heeft het coachteam een scholingsdag georganiseerd met als thema ‘positief lesgeven’. De 
opkomst was groot en, na een gezamenlijke opening, werd al snel in kleine groepjes nagedacht over 
gedifferentieerd lesgeven, het bedenken van stroomvormen en het reflecteren op je gedrag als leiding. 
Bij de evaluatie werd benoemd dat dit een waardevolle ochtend was en dat er ook behoefte was aan 
een turntechnische scholing. Met deze evaluatie heeft het coachteam vervolgens voor eind december 
een nieuwe scholingsochtend georganiseerd. De opzet van deze dag is in samenspraak gegaan met vier 
worskhopleiders, te weten Bas van Dongen, Mark Versfeld, Mark van den Berg en Rohan de Bresser, 
allen ervaren leiding van de wedstrijdselectie of recreatiegroep. Daarnaast kon de leiding bij het laatste 
uur daadwerkelijk met het geleerde aan de slag omdat hierbij kinderen van de recreatiegroep waren 
uitgenodigd om nog een uurtje extra te komen gymmen. Door te weinig aanmeldingen is deze dag 
verplaatst naar 4 maart 2018 (en was een groot succes). Het coachteam zal deze dag evalueren en 
trachten om dit soort scholingen twee keer per jaar terug te laten komen.  
Het coachteam heeft een databank opgezet op de trainerspagina van de website. Hierin zijn 
basisvormen van bewegingen (springen, rollen, radslagen, handstanden etc) te vinden waaruit de leiding 
inspiratie kan putten voor hun lessen. Hierin is ook de opbouw van elementen te vinden in handige 
stappen. De databank is nog onder constructie, maar zal steeds verder gevuld gaan worden.  
 
Het coachteam heeft verder als doel om in 2018 intern de scholing van niveau 1 te regelen. Dit is het 
instapniveau voor de jonge hulpleiding die pas net bij een groep lesgeven. Vanuit de KNGU wordt het 
intern opleiden van jonge hulpleiding gestimuleerd. Nadat zij deze met goed gevolg hebben afgelegd, 
kunnen zij tevens gemakkelijk doorstromen naar de niveau 2 opleiding van de KNGU. Het uiteindelijke 
doel is tweeledig: aan de ene kant het (gezamenlijk en intern) opleiden van jonge hulpleiding wat 
binding met de club teweeg brengt en houdt en ten tweede het feit dat er gecertificeerde (hulp)leiding 
voor de groepen staat.  
 
 
Namens de commissie Coach de Coach, 
 
Andrea Prinsen  



 

 

Jaarverslag over 2017 

Commissie jazzdans 
 
In het begin van 2017 hadden we 4 dansgroepen met ongeveer 10 tot 18 leden per groep. De lessen 
werden gegeven door Neeltje van Heeswijk (6-10 jaar), Inge van Loosdregt (11 -15 jaar), Marie-José Roks 
(Volwassenen) en Wenda Leijtens (Masters). Ook waren er 2 hulptrainers voor de kindergroepen, Lisette 
de Meijer en Deborah de Jong.  
Doordat er een groot leeftijdsverschil zit in de kindergroepen, zowel binnen als tussen de groepen, 
hebben we besloten om er 3 groepen van te maken voor het nieuwe schooljaar. Vanaf eind augustus 
2017 zijn de kindergroepen geworden: 6-8 jaar (Neeltje van Heeswijk), 9-11 jaar (Neeltje van Heeswijk 
en Inge van Loosdregt) en 12-15 jaar (Inge van Loosdregt). We merken na een half jaar al dat de 
kinderen binnen een groep meer op hetzelfde niveau zitten en dat de groepen ook qua niveau iets 
dichter op elkaar aansluiten. Daarnaast is er ook een nieuwe hulpleiding begonnen in de groep van 6-8 
jaar: Imke Oppers. Lisette is gestopt als hulpleiding in verband met haar studie. Ook Deborah de Jong is 
gestopt als hulpleiding in verband met haar studie. Wel heeft zich eind december een nieuwe 
hulpleiding aangemeld voor de groep van 12-15 jaar (Anne van Nistelrooij), zij zal per 1 januari 2018 
starten als hulpleiding.  
Dit jaar hebben we alleen een optreden verzorgd tijdens de sinterklaasintocht. Die was zoals elk jaar erg 
geslaagd. Er wordt wel al hard gewerkt aan de voorbereiding voor de show op 22 juni 2018.  
 

Namens de commissie jazzdans, 
 
Inge van Loosdregt 
  



 

 

Jaarverslag over 2017 

Commissie kamp 
 
Aan het begin van het jaar hebben Bob de Beer en Frank van Laarhoven het spreekwoordelijke stokje 
overgedragen aan Rohan de Bresser en Sven van Hamond. Zij zijn de hoofdleiding van het kamp en 
coördineren de organisatie van de twee kampweekenden. 
 
In september zijn zo’n 130 leden, verdeeld over twee weekenden, op kamp geweest naar de Coxse 
Boerderij in Gemert. De diverse spellen stonden in het teken van het thema “Te land, ter zee en in de 
lucht”.  
 
Hoewel de weersvoorspellingen niet al te best waren, hebben we wederom twee goede kampen 
gedraaid. Op vrijdagavond zijn we direct het bos ingegaan en ook het kampvuur kan natuurlijk niet 
ontbreken tijdens zo’n weekend. Op zaterdag stond het alom bekende TV-programma centraal en op 
zondag werd het kamp afgesloten met een speurtocht. 
 
De voorbereidingen voor 2018 en 2019 zijn al weer in volle gang. Dit jaar zullen we twee weekenden 
naar Eersel gaan, waar we ook in 2016 onze kampen hebben georganiseerd.  
 
 
Namens de commissie kamp, 
 
Rohan de Bresser en Sven van Hamond 
  



 

 

Jaarverslag over 2017 

Commissie materialen 
 
Het eerste half jaar zijn er veel defecten binnen gekomen via het nieuwe digitale formulier. Het tweede 
half jaar, zijn er maar een paar defecten doorgeven. Alles is meteen doorgegeven aan de gemeente en 
hopelijk is alles inmiddels opgelost. Lisette heeft daar af en toe haar twijfels over.  
 
 
Namens de commissie materialen,  
 
Lisette Leijtens 
 

  



 

 

Jaarverslag over 2017 

Commissie MBVO, gym en turnen 
 
Zaterdag 11 november j.l. vonden bij Gymnastiek Vereniging Best de jaarlijkse vaardigheidseisen plaats, 
ook wel graden of diplomaturnen genoemd. Emmy de Beer, Esmee Vreeswijk en Rohan de Bresser 
hebben hard gewerkt om nieuwe oefenstof te schrijven. Verder heeft Emmy de organisatie 
overgenomen van Bob de Beer.  
 
Ongeveer 200 leden namen hieraan deel. De afgelopen weken hebben zij hard gewerkt om de nieuwe 
oefenstof, oplopend van graad 1 t/m graad 8, onder de knie te krijgen. De jongere leden gingen veelal 
op voor graad 1 of 2, waar de oudere leden vaak op gaan voor een hogere graad.  
Tijdens de vaardigheidseisen moet je op vier toestellen een oefening laten zien en die wordt beoordeeld 
door een tweekoppige jury. Voor velen was het een spannende dag, want turnen voor een volle tribune 
en een jury is iets heel anders dan tijdens een training. Velen stonden dan ook met knikkende knieën in 
de kleedkamer te wachten. Desondanks hebben alle 
198 deelnemers hun graad weten te behalen en Jolien van de Ven scoorde op de brug zelfs een 10. Het 
was een zeer geslaagde en gezellige dag.  
Alle deelnemers van harte gefeliciteerd en veel succes met het trainen voor de volgende graad. 
 
Uitslag clubkampioenschappen 
Zaterdag 17 juni namen zo'n 80 recreanten deel aan de clubkampioenschappen. Esmee Vreeswijk heeft 
zich dit jaar bij de organisatie aangesloten.  
Ondanks de matige opkomst was het een gezellige en sportieve wedstrijd. Onder toeziend oog van het 
publiek op de nagenoeg volle tribune liet men aan de jury zien wat men in huis heeft. Iedereen turnde 
op 4 toestellen. Per leeftijdscategorie werden er medailles uitgereikt. 
 
Organisaties van beide activiteiten bedankt voor jullie inzet! 
 

Namens de commissie MBVO, gym en turnen, 
 
Bob de Beer 



 

 

Jaarverslag over 2017 

Commissie opleidingen 
 
Afgelopen jaar hebben Puck Borg, Joy Verbakel, Sanne Hoekstra, Lotte van Beek en Hannah van 
Laarhoven de cursus Gymnastiek Assistent Leider niveau 2 gevolgd. Na 9 zondagochtenden hard werken 
en diverse opdrachten zijn deze 5 dames geslaagd voor de cursus. 
 
Ruud Giesberts is  geslaagd voor de jurycursus TH2. Mark heeft in September meegedaan met de cursus 
TH4. Dit is best bijzonder, omdat je hiervoor moet worden uitgenodigd door de bond en je niet zomaar 
deel kunt nemen. Mark heeft hiermee zijn landelijke TH3 brevet binnen gehaald. 
 
Inge van Loosdregt heeft haar jazzdans opleiding niveau 3 afgerond. 
 
Jessie Peeters heeft haar niveau 3 licentie sport behaald. 
 
 
Allen gefeliciteerd met de behaalde resultaten. 
 
 
Namens de commissie opleidingen, 
 
Sandry van Heerebeek 
  



 

 

Jaarverslag over 2017 

Commissie PR 
 
Er zijn ook dit jaar weer ontzettend veel handstandfoto's ingestuurd. Dit is en blijft altijd een zeer leuke 
gebeurtenis binnen de vereniging. Het laat zien dat de vereniging leeft onder de leden, zelfs als ze op 
vakantie zijn. Deze fotocollages zijn altijd te bewonderen in de gang van de turnhal.  
 
Helaas konden wij ons in 2017 niet op de sociale markt presenteren. Dit komt omdat de organisatie de 
opzet en datum aan veranderen is en dit helaas voor ons geen gunstige vooruitgang is. We zijn bezig om 
ons wel in 2018 te laten zien op de Sociale Markt. Deze wordt gehouden in het bevrijdingsweekend van 
Best. Hiervoor hebben we al meerdere groepen die een demo verzorgen. 
 
De PR commissie heeft dit jaar vooral achter de schermen gewerkt. De vele geschreven 
wedstrijdverslagen over de behaalde medailles gecontroleerd en laten plaatsen op diverse media zoals 
website, Facebook en in de lokale kranten rondom Best als de leden uit andere gemeente komen dan 
Best. Denk hierbij aan Beers, Oirschot, Sint Oedenrode en Son en Breugel. Ook het laten drukken van de 
flyers is een taak van de commissie. Deze drukservice word al meerdere jaren gesponsord voor Japak 
Print in Oirschot. Wij zijn hier zeer blij mee en zullen hen binnenkort weer een bedankje sturen.  
 
Op 16 juli 2017 hebben wij de magische grens van 500 likes op onze Facebookpagina mogen bereiken. 
De likes lopen langzaam op. We zitten inmiddels op 541 likes. Facebook is voor onze verenging voor 
alsnog een belangrijk medium voor het promoten van onze gezellige vereniging. 

 
 
Namens de commissie PR, 
 
Sven van Hamond 
  



 

 

Jaarverslag over 2017 

Commissie wedstrijdgroep Turnen Heren en Turnen Dames  
 
Het begin van 2017 stond vooral in het teken van het opzetten van de nieuwe structuur binnen de 
wedstrijdgroepen. In meerdere brainstormsessies hebben de (assistent)trainers o.l.v. het bestuur 
nagedacht over de toekomst van onze wedstrijdgroepen. De uitgangspunten waren o.a. meer 
sportplezier, meer lesgeefplezier, meer samenwerking tussen de diverse groepen en meer structuur in 
de trainingen. In de nieuwe structuur wordt gewerkt met een hoofdtrainer (in dienst van de vereniging) 
en een technische commissie. Voor de zomer heeft een sollicitatieprocedure plaatsgevonden voor een 
‘Hoofdtrainer wedstrijdgroep’ en voor ‘2 leden Technische Commissie wedstrijdgroep’. Met ingang van 
het seizoen 2017-2018 is Rohan de Bresser benoemd als hoofdtrainer wedstrijdgroep. De Technische 
Commissie moet in 2018 nog worden ingevuld. Samen met de trainers is hij stap voor stap gaan werken 
aan het creëren van een optimaal turnklimaat en het opzetten van leerlijnen. De komende jaren moet 
dit verder vormgegeven worden. Naast meer plezier, structuur en betere communicatie moet dat op de 
lange termijn gaan leiden tot een duurzame wedstrijdgroep met nog mooiere prestaties en waar 
mogelijk een hoger niveau. Onder duurzaam wordt o.a. verstaan een continue aanwas van jong talent, 
een volwaardige groep trainers en structureel meedoen om de prijzen op regionaal en nationaal niveau. 
Met z’n allen kunnen we concluderen dat de eerste stappen succesvol zijn gezet. De trainerscoaches 
hebben hierin een waardevolle rol gespeeld en de coachtrajecten zullen dan ook worden doorgezet. 
 
Daarnaast hebben we in 2017 ook weer diverse sportieve successen behaald (zie onderaan dit verslag) 
waaronder drie keer zilver op het NK. Ook de juryleden en trainers zorgden voor successen; Ruud 
Giesberts is namelijk geslaagd voor de jurycursus TH2, Mark van den Berg werd uitgenodigd voor de 
nationale cursus TH4 en Jessie Peeters behaalde een trainerslicentie niveau 3 sport. Daarnaast hebben 
de trainers weer diverse bijscholingen gevolgd. 
 
Yannick Siauw maakte het afgelopen jaar opnieuw deel uit van de Oranje Jong Talent selectie en Nienke 
van den Biggelaar werd geselecteerd voor de Talententrainingen van district Zuid. Niet alleen deze 
sporters, maar ook de trainers hebben veel geleerd van die trainingen. 
 
Job en Rens Manders waren 12 maart te gast bij de live talkshow Beers' Gebuurt met voormalig 
Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem. Een korte demonstratie kon daarbij natuurlijk niet ontbreken.  
 
In april zijn Jarno Jansen en Kevin Giesberts op het gemeentehuis gehuldigd als sportkampioen van de 
gemeente Best vanwege hun NK-prestaties in het voorgaande jaar. Ook voormalig lid Sam Sieben, 
inmiddels uitkomend voor GV Tabitta Boxtel, werd gehuldigd en kreeg eveneens een aandenken van 
wethouder John Verheijen (VVD, sport). 
 
In navolging op het succes van de eerste editie in 2016 hebben we opnieuw een teamcup georganiseerd 
waarbij in gemengde teams tegen elkaar werd gestreden. Een leuke en gezellige interne wedstrijd 
waarbij veel nieuwe elementen werden geturnd.  
 
  



 

 

 
Aan het eind van het seizoen hebben Bas van Dongen en Sandry van Heerebeek besloten om te stoppen 
als trainer van de wedstrijdgroep. Sandry blijft wel als jurylid actief. Rik van Laarhoven is als assistent 
toegevoegd aan het trainersteam.   
 
Ook is de samenwerking met Best Fit Fysiotherapie verder uitgebreid. Naast een financiële bijdrage 
hebben zij het afgelopen jaar een workshop verzorgd voor de trainers en met ingang van het seizoen 
2017-2018 zijn zij eens per maand aanwezig bij de training voor een inloopspreekuur. 
 
Aan het einde van het jaar zijn de meiden voorzien van nieuwe turnpakjes, zodat ook zij er de komende 
jaren weer prachtig opstaan. Het vormt een mooi geheel met de jongens en de trainingspakken van de 
trainers. 
 
 
Namens de commissie wedstrijdgroep Turnen Heren en Turnen Dames, 
 
Rohan de Bresser, hoofdtrainer 
 
 
 
 
Op de volgende pagina’s volgt een samenvatting van de sportieve prestaties van de afdelingen Turnen 
Dames en Turnen Heren. 
 
 
 
  



 

 

 

❖ Turnen dames 

Individuele wedstrijden 
De onderbouw meisjes kwamen in het seizoen 2016-2017 uit in de categorieën Instap D1, Pupil I N3 en 
Pupil II N3. De bovenbouw meisjes kwamen uit in de 2e en 3e divisie.  
 
Voorafgaand aan de individuele wedstrijden hebben de meisjes deelgenomen aan de Open Tilburgse 
Kampioenschappen. Deze wedstrijd vindt altijd plaats rond eind november/begin december en is 
daarmee een fijne wedstrijd om te kijken waar we op dat moment staan ten opzichte van andere 
verenigingen en aan welke toestellen nog wat extra geoefend dient te worden. Senior Tessa de Rooij 
wist bij deze wedstrijd een mooie bronzen medaille mee naar huis te nemen in haar eerste jaar bij de 
senioren. 
 
In december begon vervolgens het officiële wedstrijdseizoen met de voorwedstrijden gevolgd door de 
regiokampioenschappen. Via de voorwedstrijden konden de meisjes zich proberen te kwalificeren voor 
deze regiofinale en de regionale toestelfinales.  
Bij de tweede voorwedstrijd in de categorie Jeugd II 3e divisie wist Erin Sollie iedereen te verrassen door 
het zilver op te eisen en bij de Senioren behaalde Tessa de Rooij eveneens een zilveren medaille. Zij 
plaatsten zich daardoor allebei rechtstreeks voor de regiofinale. Naast Erin en Tessa wisten nog een 
aantal andere meisjes van zowel onderbouw als bovenbouw een plaatsje in deze regiofinale te 
bemachtigen. Ook werden er diverse toestelfinales behaald.  
Vanuit de regiofinale konden de meisjes zich vervolgens proberen te plaatsen voor de landelijke 
wedstrijden. Omdat we een erg grote regio hebben met heel veel turnsters in elke categorie is het erg 
moeilijk om een plaatsje in die landelijke wedstrijden te bemachtigen. Desondanks wisten Tessa de 
Rooij, Meike van den Berk en Ise van de Wal zich te kwalificeren voor de halve finale van het NK. Maaike 
Nuys was 1e reserve. 
Tessa raakte helaas in de aanloop naar deze halve finale geblesseerd aan haar rug (hernia) en kon dus 
uiteindelijk niet deelnemen. Meike en Ise turnden een goede wedstrijd maar strandden helaas in de 
halve finale en wisten zich niet te plaatsen voor het NK. 
 
Competitie 
De bovenbouw meisjes hebben naast de landelijke wedstrijden ook meegedaan aan de competitie van 
Brabant Oost in de 3e divisie. Na een jaar afwezigheid hadden we besloten om toch weer in te schrijven 
omdat de meisjes het altijd zo leuk vinden om als team wedstrijden te kunnen turnen. Helaas bleek 
gedurende het seizoen dat er door het overvolle wedstrijdschema en blessures zo weinig weekenden 
overbleven dat we uiteindelijk niet alle competitie wedstrijden hebben kunnen turnen. Erg jammer en 
een aandachtspuntje voor de toekomst. 
 
Vriendschappelijke wedstrijd 
Om nog een extra wedstrijd te kunnen turnen hebben de Instap meisjes een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen Prins Hendrik uit Vught geturnd. 
 

 

 



 

 

 

❖ Turnen Heren 

Zowel kwalitatief als kwantitatief blijft de herenafdeling groeien. Nog nooit eerder namen we met 
zoveel jongens deel aan de regionale en landelijke wedstrijden. Daarnaast waren ook de 16 NK-finales, 
behaald door 5 verschillende jongens, een record. Kevin Giesberts mocht vanwege zijn klassering op het 
NK deelnemen aan de Ahoycup. 
 
Een overzicht van de medailles: 
 
Regiokampioenschappen 

- Yannick 2e 
- Jarno 2e 
- Chris 1e 

1/8 finale NK 
- Kevin 2e 
- Yannick 2e  
- Jarno 1e  

¼ finale NK 
- Yannick 3e  
- Jarno 1e 
- Bram 2e  

½ finale NK 
- Kevin 2e  

NK kwalificatie 
- Chris 1e  

NK Finale 
- Yannick 2e vloer 
- Jarno 2e rek 
- Jarno 2e meerkamp 

Toestelkampioenschappen 

- Vloer; Kevin (1e), Chris (1e), Yannick (3e) 

- Voltige; Kevin (1e), Chris (1e), Bram (1e) 

- Ringen; Chris (1e), Kevin (2e), Bram (2e) 

- Sprong; Yannick (1e), Chris (1e), Bram (3e) 

- Brug; Chris (1e), Kevin (2e), Bram (2e), Yannick (3e) 

- Rekstok; Chris (1e) 
 


