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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 2018 

Bestuur 

 
Bestuurssamenstelling 
Andrea Prinsen heeft aangekondigd dat dit voor haar het laatste jaar zal zijn binnen het bestuur. Ze zal 
aftreden op de algemene ledenvergadering 13 maart 2019. We bedanken Andrea voor haar inzet de 
afgelopen jaren. 
 
Contract 
Vanaf seizoen 2018/2019 hebben we Mark van der Berg onder contract genomen.  
 
Basisboek 
Het bestuur is begonnen met het maken van een basisboek. Hierin willen we alle afspraken en 
documenten plaatsen die we met leiding en bestuur maken. Het kwam voor dat er afspraken gemaakt 
waren door voorgaande bestuursleden, waarvan het huidige bestuur niet altijd op de hoogte was. We 
willen door middel van een basisboek de belangrijkste zaken op een rijtje zetten. Dit zal een behoorlijke 
klus worden, aangezien we daarbij ook oude zaken opnieuw bekijken en tegen het licht zullen houden. 
 
Digimembers  
Digimembers (ons programma voor de ledenadministratie) gaat dit jaar waarschijnlijk vervangen 
worden. Vanuit de bond zijn er meerdere opties die we gaan bekijken. 
 
Digitalisering  
Er is een kleine aanpassing aan de website gedaan, zodat leiding en hulpleiding voortaan zelf hun 
wachtwoord kunnen aanpassen.  
 
Aanschaf materialen  
Begin 2018 is de flight case voor de air tumbling aangeschaft.  
 
Kleding 
Alle leiding en hulpleiding heeft aan het begin van dit seizoen aan kunnen geven of zijn/haar kleding aan 
vervanging toe was. Hierdoor hebben we een groot deel van deze leiding van nieuwe kleding voorzien.  
 
AVG 
Het bestuur heeft de checklist van de KNGU helemaal doorlopen. Er staan nog een paar actiepunten 
open. We verwachten binnenkort alles af te kunnen werken. 
 
Nieuwe bezetting lesgroepen 
GymBijzonder is afgelopen seizoen van drie naar twee groepen teruggegaan. Hiernaast is Larissa van 
Zummeren gestopt met lesgeven en hebben Emmy de Beer en Eric Nooyen deze groep overgenomen.  
Joy Verbakel is de nieuwe trainer op maandag in de gymzaak van de Kiezel. Zij neemt de lessen over van 
Sandra van de Sande, die vanwege haar werkzaamheden niet meer les kon geven binnen onze 
vereniging.  Op donderdag zochten we naar een vervanger voor Hanny Hendrix, die een knie operatie is 
ondergaan. Esmee Vreeswijk is nu de nieuwe leiding op deze twee groepen.  



 

 

 
Nadat Sandry van Heerebeek gestopt was met de ouder- en kindgroepen en Bob de Beer de groep een 
jaar had waargenomen waren we op zoek naar een andere oplossing. Bianca van Welie heeft deze groep 
nu onder haar hoede genomen. Verder is Martien Brugge weer terug van weggeweest en draait samen 
met Eric de twee groepen op dinsdagavond. We bedanken iedereen voor hun inzet en de ‘nieuwe’ 
leiding veel succes met hun nieuwe groepen. 
 
Brainstormsessies 
In maart heeft het bestuur een eerste brainstormsessie gehouden met haar (hulp)leiding. Dit was de 
aftrap om de recreatietak binnen de vereniging te bekijken. Een grote groep (hulp)leiding was aanwezig 
en heeft zijn/haar input gegeven. Hierop volgend hebben de coaches in samenwerking met het bestuur 
en Mark van der Berg twee inspiratiesessies georganiseerd in december. 
 
Sportkampioenen gehuldigd. 
In april zijn de sportkampioenen van de gemeente Best gehuldigd op het gemeentehuis voor hun NK-
prestaties van 2017. Jarno Jansen werd gehuldigd voor zijn zilveren medaille op zowel de meerkamp als 
de rekstok. Hij ontving een aandenken van wethouder John Verheijen (VVD, sport). 
Yannick Siauw kwam dezelfde eer te beurt in de gemeente St. Oedenrode vanwege zijn NK-prestatie op 
het toestel vloer.  
 
Sociale markt 
Dit jaar zouden wij ons weer gaan presenteren op de Sociale Markt tijdens het bevrijdingsweekend van 
Best. De organisatie kon ons echter geen gepaste locatie toewijzen, waardoor wij genoodzaakt waren om 
ons terug te trekken van deelname. De handen worden ineengeslagen om er volgend jaar samen iets 
moois van te kunnen maken. 
 
Vrijwilligersactiviteit 
In juni was het weer tijd om alle vrijwilligers, leiding en hulpleiding in het zonnetje te zetten. 
Er stond een heus Jeu de Boules toernooitje op het programma. Alle aanwezigen werden verdeeld in 
teams en speelden onderling wedstrijdjes tot uiteindelijk de twee beste teams tegen elkaar speelden. 
Frank van Laarhoven, Pien van der Vleuten en Sandra Fonken waren de uiteindelijke winnaars en zijn 
met een Jeu de Boulesset naar huis gegaan. Hierna werd de BBQ geopend en stonden heerlijke schalen 
met vlees, vis, salades en brood klaar. Onder het genot van een drankje en het zonnetje was het een zeer 
geslaagde, en toch sportieve, middag.  
 
Overlijden 
In september ontvingen wij het droevige bericht dat Addy Verhagen op 64-jarige leeftijd is overleden. 
Addy is jarenlang trainer geweest bij onze vereniging en heeft zich als vrijwilliger veelvuldig ingezet. Hij is 
onder andere voorzitter geweest van de club, lid van de activiteitencommissie en heeft gestreden voor 
de bouw van een eigen turnhal. 
 
  



 

 

 
Turngala Brabant 
Op zaterdag 10 november  j.l. was er weer een editie van het Turngala Brabant, dit jaar met als thema  
"RISE & SHINE". Traditiegetrouw was een delegatie van GV Best al op vrijdagmiddag aanwezig in de 
Maaspoort om vol enthousiasme alle benodigde toestellen op te bouwen. 
 
Intocht Sinterklaas 
Dit jaar zijn we gevraagd om naast het dansen op het Wilhelminaplein, ook een gymparcours neer te 
zetten en een turndemo te laten zien. Een aantal vrijwilligers heeft zich enorm ingezet om dit tot een 
succes te maken. Het resulteerde in een leuk parcours voor de wachtende kinderen. Hiermee konden ze 
hun pietendiploma behalen. Naast het parcours was ook de wedstrijdgroep actief. Zij lieten een demo 
zien op muziek. Dit alles werd met groot enthousiasme ontvangen door de omstanders, organisatie en 
door onze vereniging. 
 
Rabobank clubkas campagne 
Met het geld dat we in 2017 hebben opgehaald, hebben we in 2018 voor de trimgroepen van Ben 10 
nieuwe ballen aangeschaft. In 2018 hebben we wederom meegedaan met de Rabobank clubkas 
campagne. Dankzij jullie hebben we een mooi bedrag opgehaald van € 554,88 voor nieuwe sport- en 
spelmaterialen voor onze ouder-kind en kleutergroepen.  
 
Schoolsport 
Verschillende groepen hebben wederom meegedaan met de schoolsport. We hebben hier ook enkele 
nieuwe leden aan overgehouden.  
 
Jubilarissen 
We zijn er afgelopen jaar achter gekomen dat bij een aantal leden van de oudere groepen het jaartal dat 
ze zijn begonnen foutief in ons systeem zaten. Dit hebben we hersteld en zo hebben een aantal leden, 
iets later dan de bedoeling was, alsnog hun presentje gehad. 

• Gerdien Snijders 25 jaar lid 

• Corrie van Heerenbeek 40 jaar lid 

• Lenie van Laarhoven 40 jaar lid 
We zullen de juiste data in ons systeem verwerken. 
 
EHBO cursus 
Eind november 2017 hebben de volgende vrijwilligers zich ingeschreven voor de workshop ‘effectief 
omgaan met sportblessures’: Myriam Nuys, Nikie de Koning, Marjolein van Huijkelom, Mariëlle 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. In januari van 2018 is de workshop gegeven. 
 
 
Namens het bestuur, 
 
Bianca van Welie, secretaris 



 

 

Jaarverslag over 2018 

Commissie activiteiten 

 
Het jaar 2018 was weer een overvol gezellig jaar. Er werden weer vele activiteiten georganiseerd. 
 
3 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 uitgereikt aan de leukst 
verkleedde personen. 
 

24 maart: Pasen 
Dit jaar werd er tijdens Pasen een paasspeurtocht georganiseerd met diversen opdrachten onderweg. 
Daarmee konden de kinderen iets lekkers verdienen. Vanuit Buurthuis de Kadans was een leuke route 
uitgestippeld. Het was heerlijk weer en zelfs de paashaas was gespot tijdens deze middag. Ook de vele 
hulpouders hebben het goed naar hun zin gehad. 
 

23 juni: Survivallen 
Een kleine 25-tal leden heeft zich van hun sportiefste kant laten zien op het outdoor terrein van Rofra in 
Westerhoven. Op deze dag stonden er een aantal opdrachten gepland. Handboogschieten, bugs 
schieten, tokkelen, high ropes, wandklimmen, speleo en catcrawl. 
 

7 oktober: Beugelen 
Een potje beugelen in Brasserie Café de Kruik in Nederwetten. Maar voordat de nodige competitie kon 
beginnen werd eerst heerlijk geluncht. Een overheerlijke lunch met vers gemaakte producten uit de 
streek. Daarna was het tijd voor het beugelen. Beugelen is een volkssport waarbij een zware bol met een 
houten schop of sleger in beweging gebracht wordt. Het is de bedoeling om de bol door de ring in het 
midden van de baan te laten rollen. De, voornamelijke ouderen, leden hebben een gezellige middag 
gehad. 
 

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. 
Dit jaar werd er ook een heuse pietenbingo georganiseerd. Een knotsgekke middag met veel prijzen, vele 
pieten en zelfs sinterklaas kwam hoogstpersoonlijk even langs. Dat was voor de ruim 60 kinderen en 
ouders een heuse verassing!  
 

De commissie bedankt alle betrokken vrijwilligers voor hun inzet in 2018 en maak je maar klaar voor 
2019, want er staat veel op stapel! 
 
Namens de commissie activiteiten, 
Sven van Hamond  



 

 

Jaarverslag over 2018 

Commissie Coach de Coach 

 
In 2018 is het coachteam op verschillende terreinen actief geweest. De grootste taak die zij dit jaar onder 
de aandacht hebben gebracht is een stuk bewustwording van het belang van scholing en opleiding. 
Dit hebben zij gedaan op de volgende manieren: 
 
Coaching van individuele (hulp)leiding 
Alle leiding en gediplomeerde hulpleiding zijn verdeeld onder de 5 coaches. De contacten en coaching 
worden met de betreffende (hulp)leiding individueel afgestemd zodat er coaching op maat kan worden 
gegeven. Het initiatief kan komen van de leiding of hulpleiding zelf of vanuit de coaches.  
 
Coachingsdag 
Op 4 maart is er door het coachteam een coachingsdag georganiseerd voor de recreatieve (hulp)leiding 
onder leiding van vier interne workshopleiders. Tijdens een ochtend in de zaal kregen zij uitleg over 
bepaalde elementen van het turnen. 
Na de theorie heeft de (hulp)leiding het geleerde meteen in de praktijk kunnen brengen door de 
aanwezigheid van enkele jonge sporters. Zij kregen van de workshopleiders tijdens dit uur nog extra tips. 
Het was een goede en leerzame ochtend. 
 
Ontwikkeling van Gymnastiek assistent leider niveau 1 
Het coachteam heeft de cursus Gymnastiek assistent leider niveau 1 van de KNGU verder uitgewerkt en 
ontwikkelt om ervoor te zorgen dat de nieuwe hulpleiding vanaf de basis wordt opgeleid. 
De opleiding bestaat uit drie dagdelen (een combinatie van theorie en praktijk met sporters uit de eigen 
groepen) en een aantal opdrachten die op de groepen uitgevoerd en beoordeeld worden. 
In november 2018 heeft de eerste lesdag plaatsgevonden. Aan deze cursus nemen 9 hulpleiders deel.  
De cursus wordt gegeven door onze coaches en ervaren trainers.  
In juni 2019 worden de eerste diploma’s uitgereikt. Met dit diploma kunnen zij makkelijker en sneller 
doorstromen naar Gymnastiek assistent leider niveau 2 bij de KNGU. 
 
Inspiratiesessies 
Op 10 en 12 december heeft het coachteam, als vervolg op de door het bestuur georganiseerde 
brainstormsessie in het voorjaar, twee inspiratiesessies georganiseerd voor alle leiding en hulpleiding 
van zowel de recreatieve gym-, turn- als dansafdeling. Het doel was om inzicht te krijgen in de 
kwaliteiten van de vereniging en de groeimogelijkheden in kaart te brengen.  
Het coachteam gaat in 2019 samen met Mark van den Berg (die als taak heeft om de recreatieafdeling 
door te ontwikkelen) aan de slag met de uitkomst van deze inspiratiesessies. 
 
Beleidsstuk coaching en opleiding 
Daarnaast is er in 2018 een start gemaakt met het beleidsstuk coaching en opleiding. Voor GV Best is het 
belangrijk dat er geschoolde, actieve, gedreven, en betrokken (hulp)leiding voor de groepen staat. Dit 
stuk zal worden toegevoegd aan het basisboek van het bestuur. 
 
  



 

 

 
Coach de Coach in 2019 
Andrea is in september gestopt als coach. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor de energie de ze er vanaf de 
start van deze commissie in heeft gestoken. In 2019 gaan we verder met 4 coaches: Rohan de Bresser, 
Bianca van Welie, Sandra Weustink en Inge van Laarhoven. 
 
Voor 2019 heeft het coachteam als doel: 

• Individuele begeleiding van de (hulp)leiding voortzetten 

• Acties vanuit de inspiratiesessie van december 2018 

• Coachingsdag(en) met workshopleiders 

• Afronden van het beleidsstuk coaching en opleiding 
 
 
Namens de commissie Coach de Coach, 
 
Inge van Laarhoven  



 

 

Jaarverslag over 2018 

Commissie jazzdans 

 
In januari 2018 hadden we 5 dansgroepen met 5 tot 18 leden per groep. De groepen zijn: 6-8 jaar 
(Neeltje van Heeswijk), 9-11 jaar (Neeltje van Heeswijk en Inge van Loosdregt) en 12-15 jaar (Inge van 
Loosdregt), Volwassenen (Marie-José Roks) en de Masters (Wenda Leijtens). Imke Oppers is de 
hulpleiding van de groepen van 6-8 jaar en van 9-11 jaar. Anne van Nistelrooij is de hulpleiding van de 
groep van 12-15 jaar.  
 
In de eerste helft van het jaar hebben we gewerkt aan dansen voor de show “Dancing through time” die 
we op vrijdag 22 juni in ’t Tejaterke gehouden hebben. Elke groep had twee dansen op muziek uit twee 
verschillende decennia. De show was een succes, er zijn 128 kaartjes verkocht en we hebben veel 
positieve reacties gehad. De dansers vonden het ook erg leuk om op verschillende muziekstijlen te 
dansen.  
 
In de tweede helft van het jaar zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de show “Get on up” die 
op zaterdag 29 juni 2019 samen met de Dans-a-Lon, de dansschool van Lonneke van Oort, gehouden zal 
worden. Elke groep zal tijdens deze show twee dansen verzorgen.  
 
In november hebben we weer met de sinterklaasintocht een optreden/workshop verzorgt op het 
Wilhelminaplein. Omdat de opzet van de intocht dit jaar gewijzigd was hebben we maar op 1 plein 
gedanst, op het Gemeentehuisplein hebben de turngroepen wel een parkoers verzorgd waar de 
kinderen een pietendiploma mee konden halen.  
 
 
Namens de commissie jazzdans, 
 
Inge van Loosdregt 
  



 

 

Jaarverslag over 2018 

Commissie kamp 

 
De kampcommissie heeft de hoofdleiding tijdens het kamp, stuurt de voorbereidingen aan en zorgt voor 
de algemene organisatie zoals de locatie, de (nieuwe) leiding, de materialen en boodschappen, de 
financiën, het inschrijven, medicatie et cetera.  
 
In september zijn zo’n 120 leden, verdeeld over twee weekenden, op kamp geweest naar W’tjewel in 
Eersel. Al bij de eerste vergadering kwam het thema “Sprookjeskamp, maar dan anders!” naar voren. 
Iedereen was meteen enthousiast en had toffe ideeën.  
 
Na vele maanden van voorbereiden en knutselen was het in september weer zo ver. Na een geweldig 
onthaal, met door elkaar gehusselde sprookjes, kon de gekkigheid beginnen. Op vrijdagavond zijn we 
direct het bos ingegaan om op zoek te gaan naar een spreuk om roodkapje van haar groene gezicht af te 
helpen. Als beloning was er een kampvuur met heerlijke broodjes knakworst. Op zaterdag werden er 
overdag vele spellen gespeeld. ’s Avonds was de grote sprookjesshow (maar dan anders). Door middel 
van het oplossen van raadsels kon je opdrachten en materialen kopen om de leiding later op de avond 
voor gek te zetten. De kinderen waren natuurlijk fanatiek bezig! Na een avond vol plezier en veel gelach, 
was het natuurlijk ook tijd voor het oud-Hollandse beschuitfluiten.  
Op zondag was een flinke speurtocht alweer het einde van een geslaagd weekend.  
 
De voorbereidingen voor 2019 en 2020 zijn al weer in volle gang. De komende jaren gaan wij naar 
groepsaccommodatie De Kers in Vorstenbosch.  
 
Wij zijn de kampleiding weer zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan de kampweekenden.  
 
 
Namens de commissie kamp,  
  
Rohan de Bresser en Sven van Hamond 
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Commissie materialen 

 
Er zijn diverse meldingen binnengekomen. Deze meldingen zijn meteen doorgegeven aan de gemeente. 
Hopelijk heeft de gemeente hier iets mee gedaan. Lisette vind het jammer dat ze van de gemeente nooit 
een reactie krijgt. Ook van de leiding hoort ze niet of gebreken zijn opgelost. Vandaar dat ze aanneemt 
dat het goed is. Op naar een jaar zonder defecten. 
 
 
Namens de commissie materialen,  
 
Lisette Leijtens 
 

  



 

 

Jaarverslag over 2018 

Commissie MBVO, gym en turnen 

 
Clubkampioenschappen 
Zaterdag 16 juni namen 103 recreanten deel aan de clubkampioenschappen. Het was een gezellige en 
sportieve wedstrijd. Onder toeziend oog van het publiek op de nagenoeg volle tribune lieten de 
deelnemers aan de jury zien wat ze in huis hebben. Iedereen turnde op 4 toestellen. Per 
leeftijdscategorie werden er medailles uitgereikt. 
 
Vaardigheidseisen 
Zaterdag 3 november j.l. vonden bij Gymnastiek Vereniging Best de jaarlijkse vaardigheidseisen plaats, 
ook wel graden of diplomaturnen genoemd.  
 
Ongeveer 230 leden namen hieraan deel. De voorgaande 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 deelnemers hun graad weten te behalen. Een groep 
oudere leden, inclusief een aantal hulpleiders had besloten om (nogmaals) op te gaan voor graad 1. Dit 
onder toeziend oog van de kinderen waaraan ze zelf lesgaven. Het was een zeer geslaagde en gezellige 
dag. Alle deelnemers van harte gefeliciteerd en veel succes met het trainen voor de volgende graad. 
 
 
Organisaties van beide activiteiten bedankt voor jullie inzet! 
 

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

 
Noot Bestuur: Aangezien Sandry momenteel minder meekrijgt binnen de vereniging en we met de 
commissie Coach de Coach ook met opleidingen bezig zijn, hebben we besloten dat de commissie 
opleidingen voortaan ondergebracht gaat worden bij de commissie Coach de Coach. 
 
In 2018 is gestart met de interne cursus Gymnastiek Assistent Leider niveau 1. Deze cursus is geschreven 
door de commissie Coach de Coach. Na het afronden van de cursus ontvangen de deelnemers een 
officieel diploma van de KNGU. De volgende 9 assistenten nemen hieraan deel: 

• Kayleigh Boudain 

• Clarissa Giesberts 

• Jarno Jansen 

• Sophie Jenniskens 

• Joëlle de Man 

• Maaike Nuys 

• Jose Sinx 

• Valerie Sinx 

• Pien van der Vleuten 
 
Verder heeft Inge van Loosdregt in 2018 haar jazzdans opleiding niveau 3 afgerond.  
 
 
Namens de commissie opleidingen, 
 
Sandry van Heerebeek 
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Commissie PR 

 
Grote Clubactie 
Dit jaar is de organisatie van de Grote Club Actie overgegaan van Wenda en Lisette Leijtens naar Sven 
van Hamond. Wij als vereniging en de commissie PR willen hen bedanken voor hun jarenlange inzet en 
voor al hun harde werk. Doormiddel van de Grote Club Actie wordt elk jaar de clubkas uitgebreid met 
extra inkomsten. Dit gebeurd door middel van verkoop van loten. Per lot gaat er maar liefst 80% naar de 
clubkas! Dit jaar werd een ambitieus doel gesteld en werd er een nieuwe werkwijze geïntroduceerd. 
Ondanks de ambitieuze doelstelling en nieuwe werkwijze is alles goed verlopen. Het doel is ruimschoots 
behaald. De opbrengst van de Grote Club Actie was dit jaar: € 4057,20. 
 
Handstandfoto’s 
Ook dit jaar zijn er 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. Dank voor degene 
die altijd zorgen dat ze in de lijst komen en in de turnhal worden ophangen. 
 
Algemeen 
De commissie PR 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 wordt al meerdere jaren gesponsord door 
Japak Print in Oirschot. Wij hebben ze daarom ook weer een overheerlijke slagroomtaart gestuurd als 
teken van onze dank. 
 
 
Namens de commissie PR, 
 
Sven van Hamond 
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Commissie wedstrijdgroep Turnen Heren en Turnen Dames  

 
Wedstrijden 
Het begin van een kalenderjaar staat altijd in het teken van de wedstrijden. Voor de trainers en juryleden 
betekent dat weer lange dagen in sporthal, soms meerdere weekenden op een rij. Desondanks kijken 
ook zij uit naar de wedstrijden, want de +/- 35 wedstrijdturn(st)ers hebben hier weer maanden naar 
toegewerkt. Via de diverse regionale en landelijke wedstrijden hebben Maaike Nuys, Pien van der 
Vleuten, Jarno Jansen en Chris Sollie zich uiteindelijk geplaatst voor één of meerdere NK finales. De twee 
heren mochten vervolgens ook nog deelnemen aan de AhoyCup in Rotterdam Ahoy. De overige 
sportieve prestaties staan aan het eind van dit verslag.  
Extra bijzonder was dat de meiden dit jaar in nieuwe pakjes op de wedstrijdvloer verschenen.  
 
Huldiging 
Jarno Jansen is wederom gehuldigd op het gemeentehuis als sportkampioen van de gemeente Best 
vanwege zijn NK-prestaties in het voorgaande jaar. Yannick Siauw kwam dezelfde eer te beurt in de 
gemeente St. Oedenrode.  
 
Einde schooljaar/seizoen 
Aan het einde van het schooljaar zijn we met alle sporters en trainers naar Bounz geweest. Daarnaast 
hebben we weer een interne wedstrijd / CKS georganiseerd in de vorm van een TeamCup.  
 
Leiding en hulpleiding 
In het voorjaar is Romée van Lochem gestopt bij onze vereniging. Zij kon het lesgeven niet meer 
combineren met haar nieuwe opleiding. Colette Kooijmans-Baert is na enkele jaren afwezigheid weer 
begonnen met lesgeven en na de zomer zijn we gestart met het opleiden van drie hulpleiders. Onder 
begeleiding van Esmee Vreeswijk worden Pien van der Vleuten, Maaike Nuys en Clarissa Giesberts 
opgeleid tot volwaardige wedstrijdgroeptrainers. Daarnaast is het contract met hoofdtrainer Rohan de 
Bresser verlengd.  
 
Selectietest 
Kort na de zomervakantie is er een selectietest geweest voor de opstapgroep. N.a.v. deze test hebben 
enkele leden een proefperiode bij de opstapgroep getraind. Daarna zijn enkele sporters weer afgevallen, 
of hebben ze het seizoen af mogen maken waarna ze eventueel doorstromen naar de wedstrijdgroep. 
Het komende jaar zal deze test al eerder in het jaar plaatsvinden.  
 
Ringenstel 
De turnhal is voorzien van een nieuw ringenstel. Er was namelijk nog geen wedstrijdsituatie met 
staalkabelringen aanwezig. Met dank aan de Gemeente Best is dit nu verwezenlijkt.   
 
Beter Turnen 
Eind 2018 hebben alle wedstrijdtrainers en -assistenten toegang gekregen tot de Beter Turnen App. 
Later zullen ook de recreatietrainers nog toegang krijgen tot dit platform.  
 



 

 

 
(Jury)vergoeding en licenties 
Tot slot zijn de (jury)vergoedingen aangepast naar de huidige organisatiestructuur binnen de 
wedstrijdgroep en hebben zowel trainers als juryleden hun licenties daar waar nodig weer verlengd 
d.m.v. bijscholingen.  
 
 
Namens de Commissie wedstrijdgroep Turnen Heren en Turnen Dames, 
 
Rohan de Bresser, hoofdtrainer 
 
 
 
Op de volgende pagina volgt een samenvatting van de sportieve prestaties van de afdelingen Turnen 
Dames en Turnen Heren. 
 
  



 

 

 
Regionale voorwedstrijd / kwalificatie 

- Maaike Nuys  Goud en zilver 
- Pien van der Vleuten Brons 
- Kevin Giesberts  Goud (2x) 
- Bram Versfeld  Brons 

 
Regionale toestelkampioenschappen 

- Pien van der Vleuten Brons    Brug 
- Kevin Giesberts  Goud    Vloer en sprong 

Zilver    Brug  
Brons    Voltige 

- Rens Manders  Zilver    Vloer 
- Bram Versfeld  Goud    Vloer en voltige 

Brons    Brug 
- Sander Eickmans Goud    Ringen 
- Chris Sollie  Goud    Vloer, voltige, ringen, sprong en brug.  

Zilver    Rekstok 
 

Landelijk 
- Chris Sollie  Brons   3e NK kwalificatie 

 
Naar Kwartfinale 

- Rens Manders 
- Yannick Siauw 
- Sem Versfeld 
- Bram Versfeld 
- Aslan Poturak 
- Bowie Scharten 

 
Naar Halve finale 

- Kevin Giesberts 
 

Naar NK 
- Chris Sollie  Meerkamp en vloer 
- Jarno Jansen  Meerkamp en rekstok 
- Maaike Nuys  Meerkamp en vloer 
- Pien van der Vleuten Brug 

 
Naar AhoyCup 

- Jarno Jansen 
- Chris Sollie 

 


