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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 MBVO, gym en turnen 
- Commissie PR  
- Commissie Turn On The Music 
- Commissie Wedstrijdgroep  
 

 
 
  



 
Jaarverslag over 2020 

Bestuur 
 
COVID-19 

Het jaar 2020 was een bizar jaar. We zaten volop in de voorbereidingen voor ‘Turn on the Music’, 

toen we in maart te maken kregen met het coronavirus. Op 6 maart kwamen de eerste berichten dat 

we nog wel mochten blijven sporten, maar dat we thuis moesten blijven met verkoudheidsklachten. 

De geplande ALV op woensdag 11 maart was de laatste fysieke bijeenkomst voordat we op 16 maart 

in een lockdown belandden en alle lessen afgelast werden. Al snel kwamen er online initiatieven. Er 

werden bijvoorbeeld online danslessen gegeven en ook werden er filmpjes gemaakt om leden thuis 

te laten bewegen. Vergaderingen vonden deze tijd ook online plaats. Fijn dat er in deze vreemde tijd 

ruimte was om naar alternatieve mogelijkheden te kijken, mede dankzij de inzet van onze 

vrijwilligers. Vanaf 2 juni werd het mogelijk gemaakt om weer buiten te gaan sporten voor onze 

leden t/m 16 jaar. In samenwerking met de gemeente werd er getraind op verschillende 

buitenlocaties. Na de zomervakantie mochten we gelukkig weer naar binnen en konden we alle 

lessen met de nodige maatregelen wederom opstarten. De tribunes en de kleedkamers bleven nog 

zonder ouders, maar we waren vooral heel blij dat er weer binnen gesport mocht worden.  

In december werd er wederom besloten dat alle lessen geannuleerd moesten worden. Dit heeft 

uiteindelijk geduurd tot begin april 2021. Vanaf 6 april hebben we de buitenlessen weer opgestart. 

Contributie 

Door alle omstandigheden omtrent COVID-19 is kwartaal 2 niet gefactureerd aan de leden.   

Paalsport 

Na de zomervakantie is er een nieuwe tak van sport binnen onze vereniging gekomen; de paalsport! 

De vereniging heeft hiermee het stokje over genomen van Bettine Sarton. Na een opknapbeurt van 

de studio die we als vereniging huren, zijn we na de zomervakantie gestart met twee enthousiaste 

trainsters. 

Opleidingen 

Sinds vorig jaar is de commissie opleidingen opgeheven. Dit kopje valt nu onder het bestuur. Esmee 

houdt de opleidingen in de gaten en stuurt de lijst met beschikbare opleidingen rond onder de 

trainers. 

In 2020 hebben er veel vrijwilligers van GV Best een opleiding gevolgd via de KNGU en hebben er 

veel trainers bijscholingen gevolgd.  

Zo hebben Eric Nooyen, Emmy de Beer, Sophie Jenniskens, Pien van der Vleuten, Clarissa Giesberts, 

Maaike Nuys en José Sinx de opleiding Gymnastiek assistent leider 2 behaald en heeft Valerie Sinx de 

opleiding gymnastiek leider 3 afgerond. Tevens zijn Rik van Laarhoven, Marjolein van Huijkelom en 



 
Myriam Nuys begonnen met fase B van gymnastiek leider niveau 3, welke zij hopen in 2021 af te 

ronden. Daarnaast hebben Bas Mutsaerts en Karin van Adrichem de jurycursus TD1 met succes 

afgerond.  

Trainerswissels 

Met ingang van het seizoen 2020-2021 hebben er een aantal trainingswissels plaatsgevonden. 

Bob de Beer is gestopt met de jongensgroepen in de turnhal. Hierdoor hebben er wat verschuivingen 

plaatsgevonden. De oudste groep op dinsdag in de turnhal is overgenomen door Eric Nooyen en 

Martien Brugge. De  andere groep is overgenomen door Mark van den Berg. Hierdoor kwam er 

ruimte bij de groepen die Mark eerst onder zijn hoede had op dat tijdstip. Beide jongensgroepen in 

de gymzaal van de Kiezel zijn naar Wenda Verstijnen-Leijtens gegaan.  

Neeltje van Heeswijk had een nieuwe uitdaging gevonden en is daarom gestopt met lesgeven. Haar 

groep is verplaatst van maandag naar donderdag en is overgenomen door Inge Thijssen en Imke 

Oppers. De oudste groep van Inge is hierdoor overgenomen door Anne van Nistelrooij. 

Bianca van Welie had besloten om te stoppen met het geven van ouder-kindgym lessen. Deze zijn 

overgenomen door Marieke Bollen.  

Na vele jaren is Hanny gestopt met lesgeven. Gelukkig blijft ze nog wel vrijwilliger binnen onze 

vereniging.  

55 jaar lid 

Op 1 oktober 2020 jl. was Ben Klaassen 55 jaar lid van de vereniging. We hebben hem op zijn groep 

verrast. Wij zijn heel blij dat we Ben nog steeds als trainer binnen onze vereniging hebben.  

 

Gesprekken leiding 

In 2020 zijn we gestart met het voeren van gesprekken met alle hoofdleiding. We hopen dit tijdens 

het seizoen 2020-2021 te kunnen afronden.  

Materialen 

Via de site zijn de volgende meldingen gedaan.  Alle meldingen zijn doorgegeven en opgelost. 

- Kiezel:  

o Te hoge temperatuur en een loeiende luchtcirculatiemotor. 

o Tijd later was de temperatuur te laag.  

o De ramen functioneren niet of zijn zelfs dichtgespijkerd. 

- Heivelden: 

o kapstok kapot.  

o Kast een stuk kapot aan de binnenzijde waar je de kasten mee op elkaar kan zetten 

o Klok staat stil 



 
- Zevensprong: 

o Rechter wandrek gaat rechter scharnier niet los als je het wil terug klappen. 

Vorig jaar is er bij ‘melden materialen’ een kopje toegevoegd dat je kan aangeven dat een melding 

verholpen is. Hier wordt nog weinig gebruik van gemaakt, waardoor wij niet altijd weten of een 

probleem verholpen is. Graag gebruik maken van dit formulier. 

Contract 
We hebben momenteel twee trainers onder contract. Zowel Rohan de Bresser als Mark van den Berg 
hebben een contractverlenging gekregen. 
 
Digimembers  
Digimembers gaat omgezet worden naar All United. Dit zal gebeuren aan het begin van 2021. De 
voorbereidingen zijn daarvoor in volle gang.  
 
Rabo ClubSupport 
Veel (bekenden van) leden hebben weer op ons gestemd bij de Rabo ClubSupport. Dankzij al deze 
stemmen hebben we €785,64 opgehaald.  
 
Intocht Sinterklaas 
Dit jaar hebben we geen medewerking kunnen verlenen aan een intocht. Volgend jaar zijn we 
hopelijk weer van de partij.  
 
Schoolsport 
De schoolsport is afgelopen jaar verzet. In 2021 zal dit weer plaatsvinden. 
 
Vrijwilligersactiviteit 
Helaas kon afgelopen jaar de vrijwilligersactiviteit niet doorgaan. We hopen deze snel weer in te 
kunnen halen. 
 
Vrijwilligers 
Dat onze vrijwilligers erg belangrijk zijn voor onze club wisten we al. Aangezien we elkaar niet fysiek 
konden ontmoeten, hebben we deze waardering op verschillende andere manieren laten zien.  
In april hebben alle vrijwilligers een kaartje ontvangen. Even laten weten dat we aan ze denken. 
In juni kon, zoals hierboven al geschreven stond, de vrijwilligersactiviteit niet doorgaan en daarom 
hebben alle vrijwilligers een presentje gekregen. Een heerlijke lekkernij van choco en zoet.  
In december hebben we kerstpresentjes rondgebracht. Iedereen een mondkapje met het logo van de 
vereniging en een bon om in Best te kunnen uitgeven. Hiermee steunen we ook de Bestse 
ondernemingen. 
 
  
Namens het bestuur, 
 
Bianca van Welie, secretaris 



 
Jaarverslag over 2020 

Commissie Activiteiten  
 
Vanwege de huidige omstandigheden zijn niet alle geplande activiteiten doorgegaan.  

De leuke en creatieve ideeën zullen bewaard worden voor wanneer de regels het weer toe laten. 

Toch waren er een aantal pluspuntjes afgelopen jaar, hieronder een klein overzicht.  

 

15 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 150 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. De opkomst mindert wel iets door de jaren, daar wordt aan gewerkt om 

dat te verbeteren.  

November: Sinterklaas 

In november ontvingen wij een brief van Sinterklaas gericht aan onze voorzitter Bob de Beer. 

Vanwege de geldende maatregelen werkten de Sint en zijn pieten zoveel mogelijk vanuit het grote 

pietenhuis. Ons werd gevraagd of wij het uitdelen van de pietendiploma’s en het strooigoed van de 

pieten wilde overnemen. Wel moesten we voldoen aan de degelijke regels van de Sint. Ook dit jaar 

hebben alle jeugdleden een mooi pietendiploma verdiend!   

 

14 december: Knutselmiddag in kerststijl 

Ouderwets gezellige knutselmiddag in kerstsfeer maar dan online. Net voor de kerstdagen was er 

een online wedstrijd in kerststijl. Kinderen konden foto’s insturen van hun beste, leukste, grappiste 

knutselwerk. Dit werd ook zeer fanatiek gedaan, meer dan 40 knutselwerken werden ingestuurd. Uit 

deze werkjes werden meerdere winnaars gekozen in verschillende leeftijdscategorieën. De winnaars 

werden thuis verrast met een prijs. 

 
 
Namens de commissie activiteiten, 
 
Sven van Hamond 

  



 
Jaarverslag over 2020 

Commissie Coach de Coach  

 
In 2020 is het coachteam aanwezig geweest bij de opstart van de niveau 2 cursus waarbij een aantal 
van onze (hulp)trainers aan deelgenomen hebben. 
 
Coachingsdag 
Op 19 januari hebben de coaches een coachingsdag georganiseerd. Nadat de hulpleiding en de 
wedstrijdgroep aan de beurt zijn geweest, hebben we ons deze keer op de leiding van de recreatieve 
turngroepen gericht. Het motto van die dag was: ‘Veel bewegen, leer het van en met elkaar’.  
Tijdens deze coachingsdag zijn we o.a. aan de slag gegaan met veel bewegen. Hoe kun je een (grote) 
groep veel laten bewegen. Daarnaast zijn we ingegaan op het leren van elkaar, met name de 
wisselwerking met de hulpleiding. Het was een leuke productieve dag waarbij trainers zelf bezig zijn 
geweest met lesgeven aan elkaar en aan een groep kinderen. 
 
Helaas kwam in maart alles stil te liggen en hebben ook wij alle geplande activiteiten op een laag 
pitje moeten zetten. We hopen na de zomervakantie van 2021 weer activiteiten te kunnen 
organiseren.  
 
 
Namens de commissie Coach de Coach, 
 
Bianca van Welie  



 
Jaarverslag over 2020 

Commissie Jazzdans 
 
Begin 2020 hebben we meegewerkt aan de organisatie van ‘Turn on the Music’. Helaas kon deze 
show niet doorgaan.  
 
8 februari heeft de afdeling jazzdans samen met Dans-à-Lon een choreografie wedstrijd 
georganiseerd. Dit was een fijne samenwerking en zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Tijdens de lockdown heeft Inge vanuit huis lesgegeven. Via een videoverbinding kwam ze 
verschillende huiskamers ‘binnen’ om haar meiden te laten dansen.  
 
Na de zomervakantie is Neeltje van Heeswijk gestopt met lesgeven. Hierdoor zijn de groepen van 
leiding gewisseld. Helaas heeft dit bij de jongste groep kinderen tot afmeldingen geleid, aangezien de 
lessen verzet moesten worden. 
 
Imke heeft haar niveau 1 opleiding afgerond en is begeleid om de lessen van Inge over te kunnen 
nemen tijdens haar zwangerschapsverlof.  
 
De buitenlessen zijn goed verlopen.  
 
 
Namens de commissie jazzdans, 
 
Inge Thijssen - van Loosdregt 
  



 
Jaarverslag over 2020 

Commissie kamp 

 

Het was een lastig jaar voor de kampcommissie. De voorbereidingen met de kampleiding moesten 

worden opgestart tijdens de 1e lockdown (vanwege COVID-19), terwijl toen nog niet duidelijk was of 

het kamp wel kon plaatsvinden en hoe dan. Diverse protocollen vanuit het landelijk steunpunt 

hebben de revue gepasseerd. Mede dankzij de inspanning van de kampleiding hebben we de 

kampweekenden uiteindelijk toch door kunnen laten gaan met de maatregelen die toentertijd van 

kracht waren. 

In 2020 zijn er aanzienlijk minder leden mee op kamp geweest dan in de jaren daarvoor, waarin het 

aantal min of meer stabiel was. Zeer waarschijnlijk is dat te wijten aan COVID-19. Verdeeld over de 

twee weekenden hebben zo’n 90 leden deelgenomen aan het kamp in Vorstenbosch 

(Groepsaccommodatie de Leijgraaf).  

Het thema van het kamp was deze keer ‘Piraten’, waarbij we op zoek moesten naar diverse stukken 

van een schatkaart om uiteindelijk de verloren schat te kunnen vinden. De kampleiding heeft in 

groepjes weer een mooi en gevarieerd programma voorbereid dat vanwege de 

weersomstandigheden soms moest worden aangepast. We hebben o.a. spellen gedaan in het bos en 

op het veld, maar ook binnen of in het donker. Natuurlijk kon ook een kampvuur niet ontbreken en 

hebben we weer heel veel boterhammen (met nog meer hagelslag) gegeten en chocomel gedronken.  

De foto’s van beide weekenden zijn te bekijken op de website.  

De commissie is al weer bezig met de voorbereiding voor dit jaar en de komende jaren. Dit jaar gaan 

we naar Heeze (net als in 2012) en volgend jaar zullen we naar een nieuwe accommodatie gaan. 

Vanuit de evaluatie van vorig jaar heeft de commissie een plan opgesteld om de kampcommissie 

anders vorm te geven en het kamp de komende jaren (inhoudelijk) nog beter te maken.  

 

Wij zijn de kampleiding uiteraard weer zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan de kampweekenden.  

 

Namens de commissie kamp,  

Rohan de Bresser en Sven van Hamond 

Hoofdleiding kamp 

  



 
Jaarverslag over 2020 

Commissie MBVO, gym en turnen 
 
De geplande clubkampioenschappen en vaardigheidseisen hebben helaas geen doorgang kunnen 
vinden in 2020. Hopelijk kunnen we in 2021 deze activiteiten weer organiseren.  
 
 
Namens de commissie MBVO, gym en turnen, 
 
Bob de Beer 

  



 
Jaarverslag over 2020 

Commissie PR 
 
Grote Club Actie: 
De Grote Club actie heeft tijdens de ontwikkelingen van COVID-19 hun verkoopmethodes verbeterd 
en uitgebreid. Zo kon op een makkelijke en verantwoorde manier loten verkocht worden. 2020 is in 
alle opzichten een raar jaar. Maar het bracht ook records met zich mee. De Grote Clubactie is gestart 
met een enorm record: waar er normaal de eerste dag zo’n 10.000 loten aan de man worden 
gebracht, stopte de teller eind van de dag pas op 100.000 loten. De Grote Clubactie breekt dit jaar 
alle records met een opbrengst van ruim 9,5 miljoen euro. Dat is ruim 1 miljoen euro meer dan vorig 
jaar. Terwijl het verenigingsleven in Nederland stilviel door de coronacrisis, zetten ruim 300.000 
leden van zo’n 5.300 verenigingen zich juist extra hard in voor hun club. Er werden meer dan drie 
miljoen loten verkocht! 
De opbrengst van onze vereniging in 2020 was € 4992,50.  Dit bedrag overtrof al onze 
verwachtingen! Wij zijn onze (ver)kopers zeer dankbaar dat zij juist dit jaar, in deze rare tijden, hun 
schouders eronder gezet hebben om dit resultaat te behalen!  
 
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 
de vrijwilligers die altijd zorgen dat ze in de lijst komen en in de turnhal worden ophangen.  
 
Sociale media/ Kranten: 
De commissie PR werkt vooral achter de schermen. Vanwege de omstandigheden zijn wij dit jaar 
minder in het nieuws geweest dan voorgaande jaren. Dit heeft ook effect op het drukwerk wat 
normaal gesponsord wordt door onze vrienden van Japak Print in Oirschot. 
 
Social Media: 
Halverwege 2020 is er een werkgroep opgericht onder de naam ‘Social Media’.  
Deze werkgroep bestaat uit meerdere vrijwilligers; Rohan de Bresser, Rik van Laarhoven, Youp De 
Bresser, Sven van Hamond, Esmee Vreeswijk, Emmy de Beer, Valerie Sinx, Jessie Peters en Eline van 
den Bresselaar. Een brede diversiteit aan kennis en interesses probeert samen te brainstormen en 
aan te sturen op de juiste vormgeving en leuke en sportieve content op onze sociale mediakanalen. 
Denk hierbij aan Facebook, Instagram en Youtube en uiteraard onze eigen website. Ook zullen zij zich 
het komende jaar over de ontwikkeling van de nieuwsbrief ontfermen.  
 
 
Namens de commissie PR, 
 
Sven van Hamond 



 
Jaarverslag over 2020 

Commissie Turn On The Music 
 

Na 5 jaar zouden we in 2020 weer een editie van Turn On The Music (TOTM) organiseren, zie 

jaarverslag 2019.  

Aan het begin van het jaar was de commissie druk bezig met de (laatste) voorbereidingen, want 

TOTM zou eind maart plaatsvinden. Vanwege COVID-19 hebben we, slechts 2 a 3 weken van te 

voren, noodgedwongen moeten besluiten om TOTM af te gelasten. Enkele dagen later bleek dat de 

juiste keuze, Nederland kreeg te maken met de 1e lockdown. Na ongeveer een jaar voorbereiden was 

een groot deel van de voorbereidingen al gedaan en ook waren veel groepen al weken aan het 

oefenen voor hun demonstratie, wat de afgelasting extra zuur maakte. 

Het is nog niet bekend wanneer een volgende editie zal gaan plaatsvinden. We wachten minimaal tot 

de maatregelen omtrent COVID-19 daar de volledige ruimte voor geven.  

 

Namens de commissie TOTM  

Rohan de Bresser 

 
 



 
Jaarverslag over 2020 

Commissie wedstrijdgroep Turnen Heren en Turnen Dames  

 

Wedstrijden 

Niets vermoedend begonnen we, nog net voor de jaarwisseling, met de wedstrijden van seizoen 
2019-2020. Dat het een kort seizoen zou worden hadden we niet verwacht. Veel sporters waren in 
vorm, wat blijkt uit de diverse medailles tijdens de voorrondes en het aantal behaalde plaatsen voor 
de landelijke wedstrijden. Maar liefst drie senioren dames hadden zich geplaatst voor de halve finale 
van het NK, een noemenswaardige prestatie! Dat het seizoen na de eerste landelijke wedstrijd geen 
vervolg zou krijgen vanwege COVID-19, was voor de geplaatste turners en turnsters dan ook erg zuur. 
Zie het einde van het verslag voor een overzicht van de behaalde prestaties op de wedstrijden. 
 

Trainingen 

In één klap was het wedstrijdseizoen voorbij en kon er ook niet meer getraind worden in de turnhal. 
Met trainingen voor thuis en challenges probeerden we de sporters toch een beetje bezig te houden, 
maar dat was natuurlijk niet zo leuk als samen sporten en het turnen op de toestellen. Na ongeveer 
twee maanden, vanaf half mei, was het mogelijk om buiten te trainen. Hoewel we daar geen 
turntoestellen tot onze beschikking hadden, konden we toch weer samen de trainen. De laatste 1,5 
week voor de zomervakantie hebben we nog in de zaal getraind. 
Na de zomervakantie kon er, met de nodige maatregelen, weer volop worden getraind in de turnhal. 
De meeste sporters waren fysiek nog erg fit, waardoor er veel op nieuwe elementen is getraind. Er 
werd hard gewerkt om in het nieuwe seizoen revanche te kunnen nemen op het verloren seizoen. 
Helaas moest eind 2020 de turnhal opnieuw haren deuren sluiten. Inmiddels weten we ook dat het 
wedstrijdseizoen 2020-2021 volledig geannuleerd is. Onwijs balen! 
 

Opstapgroep en selectietest 

De selectietest hebben we ook moeten uitstellen vanwege de 1e lockdown en deze heeft net na 
zomervakantie plaats gevonden (i.p.v. in het voorjaar). Vier meisjes en twee jongens zijn aangesloten 
bij de opstapgroep. Sinds 2019-2020 is de opstapgroep 2x per week gaan trainen; 1x in de turnhal en 
1x in de gymzaal. Met ingang van 2020-2021 vinden beide trainingen in de turnhal plaats.  
 

Opleidingen 

De assistent-trainers Pien van der Vleuten, Clarissa Giesberts en Maaike Nuys zijn in 2020 geslaagd 
voor de cursus Gymnastiek Assistent Leider niveau 2. Proficiat! 
 
De trainers Rik van Laarhoven en Myriam Nuys zijn in 2020 verder gegaan met de cursus Gymnastiek 
Leider niveau 3. Beiden hebben fase A rond de zomer afgerond en zijn in het najaar verder gegaan 
met fase B. Vanwege de 2e lockdown hebben ze de cursus nog niet af kunnen ronden. Succes met de 
laatste loodjes. 
 



 
Daarnaast zijn we verheugd dat Karin van Adrichem - Termeer en Bas Mutsaerts zijn geslaagd voor de 
jurycursus Turnen Dames 1. 
 

Algemeen 

Nieuwe oefenstof 
Het stilvallen van het wedstrijdseizoen en uitstel van de Olympische Spelen betekende ook uitstel 
van het nieuwe wedstrijdsysteem en -oefenstof van de KNGU. De eerste contouren werden begin 
2020 al wel duidelijk: een betere aansluiting op de leeftijd en ontwikkeling van de sporter en het 
pedagogisch ABC. Daarbij wordt er voor de jongere sporters meer gericht op ontwikkeling, samen 
turnen (in teams) en wedstrijden dicht(er) bij huis. Het (individueel) presteren gaat pas bij de oudere 
sporters de boventoon voeren. 
 
Daarnaast zal bij het Turnen Dames de seniorleeftijd worden verhoogd van 16 naar 18. 
In 2021 zal er meer informatie komen over de nieuwe opzet, de oefenstof en de reglementen. Voor 
de onder- en middenbouw zal de nieuwe oefenstof ingaan per seizoen 2021-2022. De 
bovenbouwsporters moeten nog een jaar langer wachten, vanwege de aanpassing van de 
internationale oefenstof. 
 
Fysio 
Het sponsorcontract met Best Fit Fysiotherapie loopt begin 2021 af. GV Best heeft de intentie om de  
verbintenis te verlengen en zal t.z.t. met hen in gesprek gaan.  
 
Overig 
Vanwege de omstandigheden hebben we dit jaar geen onderlinge wedstrijden, interne wedstrijden, 
demonstraties etc. geturnd. Ook hebben we dit jaar geen trainingsweekend kunnen organiseren en 
hebben we geen coachingsdag gehad.  
 

Tot slot 

Het was een bijzonder jaar, waarin we helaas niet hebben kunnen laten zien waar we zo hard voor 
getraind hebben. Desondanks hebben de trainers veel van elkaar geleerd en daar waar nodig (extra) 
voor elkaar klaar gestaan. Alle sporters en trainers hopen van harte dat we snel weer een ‘normaal’ 
seizoen kunnen turnen.  
 
 
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. 

  



 

Overzicht sportieve prestaties 

Medailles 

Open Tilburgse 

- Kiki de Feber  Goud 

- Tessa de Rooij  Brons 

- Yannick Siauw  Goud 

- Rens Manders  Brons 

- Sander Eickmans Goud 

Regionale voorwedstrijden / kwalificaties 

- Kiki de Feber  Goud 

- Pien van der Vleuten Brons 

- Bowie Scharten  Brons 

- Rens Manders  Brons 

Regionale toestelkampioenschappen 

- Clarissa Giesberts Brons  Balk 

- Pien van der Vleuten Goud  Vloer 

- Kiki de Feber  Goud  Sprong 

- Toestelfinales Turnen Heren zijn afgelast 

 

Gekwalificeerd voor de nationale wedstrijden 

- Pien van der Vleuten Geplaatst voor halve finale (= afgelast) 

- Kiki de Feber  Geplaatst voor halve finale (= afgelast) 

- Tessa de Rooij  Geplaatst voor halve finale (= afgelast) 

- Clarissa Giesberts Geplaatst voor kwart finale (= afgelast) 

- Kevin Giesberts  Deelgenomen aan achtste finale *  

- Sem Versfeld  Deelgenomen aan achtste finale *  

- Rens Manders  Deelgenomen aan achtste finale *  

- Yannick Siauw  Deelgenomen aan achtste finale *  

- Sander Eickmans Deelgenomen aan achtste finale *  

- Bram Versfeld  Deelgenomen aan achtste finale *  

- Bowie Scharten  Geplaatst voor kwart finale (= afgelast) 

- Aslan Poturak  Geplaatst voor kwart finale (= afgelast) 

- Job Manders  Geplaatst voor kwart finale (= afgelast) 

 * geen doorstroming bekend gemaakt vanwege afgelasting seizoen 


