
 
Nieuwsbrief selectie – december 2012 

 
 
Beste selectieleden en hun ouders/verzorgers, 

 

 

Hierbij op de valreep in 2012 nog een nieuwsbrief over het wel en wee binnen de selectiegroep. 

 
Afgelopen wedstrijden   

De eerste wedstrijd is voor iedereen alweer achter de rug. Hierbij enkele korte verslagen.  

• 17-11-2012 - 1e Competitie Dames te Wormer 

 Voor het eerst dit jaar 4 wedstrijden op 1 dag. Ilpenstein had samen met Gymnet en 
 Hercules Beemster de organisatie. Alle Ilpenstein-medewerkers aan deze wedstrijd ; 

 hartstikke bedankt !!! 

 Het was voor Nique, Mijntje, Floor en Elisa hun allereerste selectie-wedstrijd (spannend!). 

 Het was weer even wennen, nieuwe oefenstof, andere zaal, zenuwen, etc. De 
 oefeningen liepen zeker nog niet vlekkeloos. Hier en daar werd wat vergeten of mislukte 
 nog. Maar met de hulp/ondersteuning van Hanny & Sebastian ging het wel.  
 Iedereen heeft het netjes gedaan !! Jacqueline en Hanny jureerden voor Ilpenstein.  
 We hadden dit keer al enkele medaille-winnaars;  Anniek (3e), Britt (1e), Emma (4e) en 
 Suzanne (3e). GEFELICITEERD !!! 
 Anderen hebben het ook goed gedaan, weer flink oefenen tijdens de training en ook 
 dan netjes gaan werken !!! Dan gaat het op de wedstrijden automatisch. 
 Uitslagen;  

 Instap – niv D2  Maureen Box (10e), Nique Grob (17e), Anniek Tump (3e) 

 Pupil 2 – niv 8   Britt van den Dobbelsteen (1e)   

 Pre-Instap - niv D2 Mijntje Geluk (13e), Emma Stevers (4e) 

 Jeugd - niv 8    Imme Boon (12e)  

 Junior – niv 8  Suzanne Bot (3e) 

 Senior – niv 8   Elisa Godfroid (12e) 

  Pupil 1 – niv 10  Floor Geluk (16e), Esra Veul (14e) 

 Junior – niv 6  Esther Lubrecht (7e) 

 Jammer genoeg hebben Eline Langenberg (pols), Astrid Kramer (bovenbeen), Dionne 

 Reuzenaar (schouder) en Lindy de Vries (lies/rug) wegens blessures niet meegedaan. 

 BETERSCHAP voor jullie en hopelijk zijn jullie weer fit voor de volgende wedstrijd ?!?!  
 

   



 

• 09-12-2012 - 1e Competitie Heren te Krommenie 

 Voor het eerst dit jaar 2 wedstrijden op 1 dag. Wormerveer2000 had samen met Swift en 
 Lycurgus Hygiea de organisatie. Hanny en Jacqueline jureerden. Sebastian begeleidde 
 de jongens en ook voor hen was het wennen. Robin en Erik hadden nieuwe oefenstof 

 gekregen. Hier en daar mislukte nog een aantal dingen. Jammer, maar ook je oefening 
 niet weten kost onnodig veel punten (terwijl jullie wel al ervaring hebben met 
 wedstrijden doen) en is dus eigenlijk niet nodig. De groepen waren iets groter dan 
 voorheen (vorige seizeonen), dus de heren hadden wat meer tegenstand. Wat het dan 
 ook wel weer spannender maakt. Roy was de enige die dit keer naar huis ging met een 
 medaille (2e). GEFELICITEERD !!! De anderen mogen er nog naar ruiken, dus keihard 
 trainen, goed netjes gaan werken (spannen!!!) en je oefening weten !!! En wie weet zit er 
 op de volgende wedstrijd meer in ?!?!?  
 Uitslagen;  

 Instap – niv 11  Bernd Tump (5e) 

 Pupil – niv 11  Ricardo Kok (8e), Kees Tump (4e)  

 Pupil – niv 10  Erik Lubrecht (5e), Robin de Moes (11e)   

 Junior 1 – niv 8  Roy Langenberg (2e)   
 
 

• 15-12-2012 - 1e Recreatiewedstrijd Dames & Heren te Oostzaan 

 Deze wedstrijd werd georganiseerd door D.E.V. De eerste wedstrijd voor de kinderen op 
 een lager niveau; voor kinderen van de recreatie-lessen en/of aankomend selectie-
 leden. Voor de meesten was het hun eerste wedstrijd. Hanny jureerde namens Ilpenstein. 
 De meiden kwamen o.l.v. hun juf Marjolein op de eerste wedstrijd in actie. Fenna 
 Vreedeveld was helaas ziek geworden en kon daardoor niet meedoen. Volgende keer 
 beter (letterlijk & figuurlijk) !?!?. Annemoon, Marit en Mara deden goed hun best en 

 eindigden in de middenmoot van hun groepjes. Goed gedaan !  
 De jongens o.l.v. meester Sebastian turnden in de tweede wedstrijd. Het was spannend 
 en vooral voltige is een moeilijk toestel. Helaas ontdekten we bij thuiskomst, dat er bij de 
 uitslag  een foutje in het computerprogramma zat, waardoor de einduitslag die gegeven 
 werd niet helemaal juist was. Jammer en excuses hiervoor ! Maar toch gelukkig voor 
 Ilpenstein, want nu – na de rectificatie - heeft niet alleen Jenson (1e) een medaille 
 behaald, maar ook Chris (2e) en Bram (1e). GEFELICITEERD !!! Ze krijgen de medailles z.s.m. 
 zodra ze bij ons binnen zijn !!! 
 We hopen dat iedereen het een leuke wedstrijd heeft gevonden en de volgende keer in 
 februari weer meedoet. 
 Uitslagen;  

 Pre-Instap – niv 12 Annemoon Hooghof (11e), Marit Tump (14e) 

 Instap – niv 12  Mara de Moes (14e) 

 Benjamin – niv 13 Chris van den Dobbelsteen (2e) 

 Benjamin – niv 17 Job Zeegers (4e) 

 Instap – niv 15  Fabio Enter (3e), Bram Boomkens (1e)  

 Instap – niv 16  Jenson Groot (1e), Jordy Dorresteijn (5e)   

 
 

 



Jureren 

Nu dat de eerste wedstrijden geweest zijn…. vraag je je als ouder of turn(st)er (vanaf +16 jaar) 
misschien wel af;  
“Wat betekenen die verschillende scores ?”  

“Waarom krijgen ze deze cijfers ?”  

“Hoe worden die oefeningen van de turn(st)ers nu beoordeeld ?”  

Misschien wil je wel wat meer weten van het turnen of misschien eens tijdens een wedstrijd bij 
een jurylid mee kijken, om te zien hoe dat in zijn werk gaat. En wie weet lijkt het je dan wel wat, 
om later misschien een cursus tot jurylid te gaan volgen ???   
 
Wij zouden enorm blij zijn met versterking van ons juryleden-korps (zowel dames als heren). 
Zonder juryleden kunnen wij namelijk niet aan wedstrijden deelnemen !!! 

Met meer personen naar zo’n cursus is natuurlijk ook gezellig en je kunt met elkaar meerijden en 
elkaar steunen. Oook krijg je ondersteuning van de leiding en/of ervaren juryleden. 
Als wij (als vereniging) meerdere juryleden hebben, is de belasting ook niet zo groot (de 
wedstrijden kunnen dan verdeeld worden onder elkaar).  
Mocht je vragen hebben of belangstelling hebben om misschien te gaan jureren, geef het even 
aan bij Hanny of Sebastian.  

 

      
 

Assistentie bij wedstrijd gevraagd. 

Ook moeten de wedstrijden georganiseerd worden.  
Het duurt nog even, maar onze vereniging Ilpenstein moet samen met Gymnet de volgende 
ronde van de jongenswedstrijd organiseren.  

Deze wordt gehouden op ZONDAG 10 februari 2013. Hij wordt in onze gymzaal georganiseerd, 
dus lekker dichtbij !!!  
Wie wil bij deze wedstrijd ons helpen en een taakje op zich nemen ???? Denk aan entree, 
koffie/thee voorziening, teltafel, diploma’s schrijven, wedstrijdleiding, toestellen opbouwen, etc. 
Vele handen maken licht werk !!! 
Geef het even door aan de leiding of Jacqueline vd Lee (jamvanderlee@hotmail.com). 

Alvast bedankt namens alle deelnemers van Rayon Zaanstreek/Waterland !!! 
  
Kerstvakantie 

 

 
 
 

Bij navraag naar diverse kerstactiviteiten e.d. blijkt het dat er een flink 
aantal turn(st)ers (voornamelijk van de 2e groep) verhinderd zijn op  

donderdag 20 december 2012. Ook wij (Sebastian & Hanny) zijn 
verhinderd, maar hebben vervanging geregeld en de groepen worden 
dan deze training samengevoegd. 
Er is dan dus voor iedereen les van 16.30 – 18.30 uur o.l.v. Jopie.  
 

Er is van 22 december 2012 t/m 6 januari 2013 Kerstvakantie.  
Er worden dan GEEN trainingen gegeven. 

 

 



Trainingen/ Opzetten 

Wij hebben gemerkt dat sommige kinderen vrij laat binnenkomen.  
Wij verwachten dat iedereen op tijd aanwezig is, om de toestellen neer te zetten en/of op te 
ruimen. Wij willen op tijd starten met de training. 
De eerste groep graag zo’n 10 minuten voor de training aanwezig zijn (dus 16.20 uur), snel 
omkleden en helpen opzetten !!! Zo gaat er zo min mogelijk tijd verloren aan opzetten (= 

meteen een stukje krachttraining!).  
De tweede groep graag gewoon op tijd zijn in de les (!!!) en zij moeten alles opruimen. 

 

Een goed voornemen om in 2013 er op tijd te zijn en goed te trainen !!! 

        

 
Afwezig 

Wanneer je niet aanwezig kunt zijn op een training, vindt de leiding het zeer prettig als zij dit 
weten. Zo hoeven zij zich niet onnodig ongerust te maken. Dit kan op verschillende manieren; 

• Zelf melden, wanneer je dit al van tevoren weet. 

• Telefoontje/sms/mail naar één van de leiding.  
 Sebastian  020-4363208       of  06-41830416       of  sebastianburgers@gmail.com   
 Hanny   075-6161997       of  06-22620476       of  hanny.ivar@hetnet.nl 
• Via een andere turn(st)er of ouder. 

 

Wedstrijdoverzicht 

De kinderen hebben een tijdje geleden een papieren versie meegekregen van het gehele 

wedstrijdseizoen. Daarop hebben we de wedstrijden, die zeker voor uw zoon/dochter zeker van 
toepassing zijn, GROEN gekleurd. Met de GELE kleur zijn mogelijke wedstrijden aangegeven. 
Deze wedstrijden zijn “doorstroom-wedstrijden” en daarvoor moet je je plaatsen via de aan 
eerdere deelgenomen wedstrijden. Dat krijg je van ons t.z.t. te horen. 
Sommige wedstrijden zijn ROZE gekleurd. De kinderen mogen zelf kiezen of ze aan deze 

wedstrijden willen deelnemen. Wanneer er hiervoor ingeschreven moet worden, horen de 
kinderen op de les.  
We verwachten wel dat iedereen aan de Onderlinge wedstrijden meedoet (de datum moet 
nog gepland worden). 
 
Aan het einde van deze nieuwsbrief is een overzicht geplaatst van alle aankomende 

activiteiten/wedstrijden van dit seizoen. Wij hebben de deelnemers, die hier zeker aan gaan 
deelnemen, alvast ingevuld. CONTROLEER/RESERVEER DE DATA OOK IN DE NIEUWE 
AGENDA’S/KALENDERS VAN 2013 !!!! 
 
Fijne Feestdagen 

Wij wensen jullie alvast Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toe !! 
Wees voorzichtig met het vuurwerk, want we willen dat je in 2013 gewoon weer o.a. aan de 
brug of het rek kan hangen !! 
 

Mochten er nog andere vragen zijn, vraag het gewoon even aan ons. 

Winterse groetjes van Sebastian en Hanny !!!    



Wedstrijdoverzicht        
 

Dag Datum Activiteit Plaats Deelnemers 

          

  22-12/6-1-2013 Kerstvakantie     

Zat 19-1-2013 2e Competitie Dames Wormer 

Maureen / Nique / Anniek / Britt / 
Mijntje / Emma / Imme / Suzanne / 
Elisa / Floor / Esra / Eline / Astrid / 
Esther / Dionne / Lindy 

Zat 9-2-2013 2e Recreatiewedstrijd Oostzaan Chris / Fabio/ Bram + ???? 

Zon 10-2-2013 2e Competitie Heren Ilpendam 
Bernd / Ricardo / Kees /  
Erik / Robin / Roy    

  16-2/24-2-2013 Voorjaarsvakantie     

  Onderlinge wedstrijden Ilpendam Iedereen 

Zon 3-3-2013 1e Kwalificatie 4e t/m 6e div NH Heren Stedebroec   

Don 7-3-2013 Volleybal Wormer  

Zat 9-3-2013 Finale Noord 4e div Dames Wervershoof  

Zat 16-3-2013 3e Competitie Dames Wormer 

Maureen / Nique / Anniek / Britt / 
Mijntje / Emma / Imme / Suzanne / 
Elisa / Floor / Esra / Eline / Astrid / 
Esther / Dionne / Lindy 

Zon 17-3-2013 3e Competitie Heren Oostzaan 
Bernd / Ricardo / Kees /  
Erik / Robin / Roy    

Woe  27-3-2013 Voorjaarsvergadering Zaandam Bestuur Ilpenstein 

  29-3-2013 Goede vrijdag     

  31-3/1-4-2013 Pasen     

Zon 7-4-2013 Toestellentoernooi Noord Holland Heren Den Helder   

Zon 7-4-2013 Regiokampioenschap 4e div Dames Beverwijk  

Zat 13-4-2013 Regiokampioenschap 5e div Dames Amsterdam  

Zat 20-4-2013 Toestelkampioenschappen/Pré-Instap Regio Wormer  

  27-4/5-5-2013 Meivakantie     

  9-5-2013 Hemelvaart     

  19-5/20-5-2013 Pinksteren     

Zat 25-5-2013 Regiokampioenschap 6e div Dames    

Zon 26-5-2013 Ringenzwaaien Zaandam  

Zat 1-6-2013 Districtskampioenschap 4e div Dames Beverwijk  

Zat 8-6-2013 Rayonteams 4e div Dames Beverwijk Op uitnodiging van Rayon Z/W 

Zat 22-6-2013 Districtskampioenschap 5e div Dames Hooglanderveen  

Zat 29-6-2013  Districtskampioenschap 4e t/m 6e div Heren Beverwijk   

Zat 29-6-2013 Springfestijn Monnickendam  

  6-7/25-8-2013 Zomervakantie     

 


