
 
Nieuwsbrief selectie – mei 2013 

 

 
Beste selectieleden en hun ouders/verzorgers, 

 

Hier zijn we dan weer. Er zijn een heleboel wedstrijden geweest en er staan er nog een aantal 

op de kalender. Iedereen heeft de Competitie afgerond en is nu wel/niet nog in de race voor 

de Regiowedstrijden. Hoe ver komen de turn(st)ers ??? Ook worden er alweer nieuwe 

onderdelen geoefend voor een andere wedstrijden of gewoon voor volgend jaar. 

 
AFGELOPEN WEDSTRIJDEN 

 

 

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

Voor de Finale Noord reden we dit keer naar Rayon West-Friesland naar Wervershoof om precies 

te zijn. Het was in het sportcentrum even zoeken naar de turnhal (helemaal achteraan), maar 

wel een fijne zaal. Hanny begeleidde Esther tijdens de 2e wedstrijd en jureerde voor ons Rayon 

Zaanstreek-Waterland tijdens de 3e wedstrijd op brug. Britt werd begeleid door K&V. 

Esther Lubrecht moest in de 2e wedstrijd turnen. Ze begon op brug. Deze ging wel redelijk, 

ondanks dat Esther alle brug-eisen (samenstelling) nog niet beheerst. In 1e instantie dachten we 

geen hoge score, maar achteraf een best gemiddelde. De juryleden waren gewoon streng. 

Haar balkoefening had een paar flinke wiebels en met de losse rol ging ze er compleet naast. 

Jammer! Op vloer turnde ze een best mooie oefening en sprong ging ook redelijk. Al met al 

uiteindelijk een 30e plaats voor Esther (een beetje zoals verwacht en niet slecht voor de eerste 

keer in dit hogere niveau), maar weer een ervaring rijker. 

Britt van den Dobbelsteen moest in de 3e wedstrijd. Zij begon op vloer. En nette oefening, houd 

de spanning vast ! Daarna sprong en brug. Op brug deed ze als 1 van de weinigen de 

zolendraai en (voor het eerst) de pendelkip in de wedstrijd. Wel een grote stop daarna, maar 

turnde daarna goed door. Op deze 2 toestellen scoorde ze hierop een van de hoogste scores 

van iedereen. Balk ging ook wel goed, alleen met de rol voorover er ook af. Uiteindelijk ging Britt 

met een grote medaille van de 5e plaats en een startbewijs voor de Regiokampioenschappen 

op 7 april in Beverwijk naar huis. Knap gedaan en gefeliciteerd ! 

 

Esther Lubrecht  Sprong-10.45  Brug-  9.50  Balk-  7.65  Vloer-  9.70 

Britt vd Dobbelsteen  Sprong-13.30  Brug-12.95  Balk-11.70  Vloer-11.90 

 

      



16-3-2013 3e Competitie Dames in Wormer   

In Wormer werden de Dames weer verwacht voor de laatste ronde van de Competitie. Ook zou 

dit keer de Rayonkampioen bekend worden gemaakt. Spannend, want een aantal meiden 

stonden er goed voor.  

Er werd netjes geturnd, maar toch een aantal foutjes. Jammer, andere keer weer beter. 

De verrassing was groot, want dit keer gingen Anniek Tump, Brit vd Dobbelsteen en Esra Veul er 

alle drie overtuigend met de gouden plak er vandoor. Ook Suzanne Bot mocht dit keer met een 

bronzen plak naar huis. Emma deed nog goed mee in de strijd, maar verprutste het helaas op 

de sprong (waarbij ze 1x een 0,00 scoorde). Dat kostte haar 3,70 punt en daarmee een 1e 

plaats. Erg jammer, maar dat kan gebeuren !       

 

Uitslagen  

Instap – niv D2 (1e halfjaar)     Maureen Box (45.73 - 17e), Nique Grob (48.73 - 10e)  

Instap – niv D2 (2e halfjaar)      Anniek Tump (51.90 - 1e) 

Pupil 2 – niv 8        Britt van den Dobbelsteen (53.80 - 1e)   

Pre-Instap - niv D2      Emma Stevers (47.25 - 5e) 

Jeugd - niv 8         Imme Boon (34.30 – 12e)  

Junior – niv 8       Suzanne Bot (39.90 - 3e) 

Senior – niv 8        Elisa Godfroid (37.15 - 8e) 

Pupil 1 – niv 10       Esra Veul (52.75 - 1e) 

Junior – niv 6       Esther Lubrecht (41.70 - 4e)

    
 

16-3-2013 3e Competitie Heren in Oostzaan    

De Heren waren voor hun laatste Competitie-wedstrijd dit keer in Oostzaan. Kees Tump moest 

vanwege griep jammer genoeg afzeggen (Beterschap!). Sebastian begeleidde de jongens en 

Hanny & Jacqueline jureerden. 

De jongens turnden dit keer alweer een stuk netter en meer geconcentreerd. Toch was de 

tegenstand niet mis en behaalde alleen Roy Langenberg een medaille. Dit keer de 1e plaats 

(dus in deze competitie heeft hij alle “kleuren” (2e/3e/1e) behaald. Gefeliciteerd !! 

 

Uitslagen  

Instap – niv 11           Bernd Tump (106.90 - 4e) 

Pupil – niv 11           Ricardo Kok (103.90 – 7e)  

Pupil – niv 10           Erik Lubrecht (84.60 – 8e) 

Junior 1 – niv 8            Roy Langenberg (66.60 - 1e)   

 

 



Klassement Rayonkampioen     

Na de 3e ronde Competitie werden ook de Rayonkampioenen bekend gemaakt ! 

We hebben 2 Rayonkampioenen in ons midden, te weten  

   Britt van den Dobbelsteen en Roy Langenberg !!!  

 

 
 

Britt van den Dobbelsteen stond op de 1e plaats na 2 rondes met 2,25 punt voorsprong op de 

nr.2. De laatste wedstrijd werd ze overtuigend 1e en werd dus Rayonkampioen. Ze breidde 

uiteindelijk haar voorsprong uit tot 3.65 punt op de nummer 2. GEFELICITEERD !!! 

Roy Langenberg stond op de 2e plaats na 2 rondes met maar 0,70 punt achterstand op de nr.1. 

Tijdens de laatste wedstrijd werd hij 1e en turnde zijn concurrent voorbij. Met uiteindelijk 1.35 

voorsprong op de nummer 2 werd hij ook Rayonkampioen. GEFELICITEERD !!! 

 

Nog meer topprestaties (maar net niet genoeg)……. 

Emma Stevers stond op de 2e plaats na 2 rondes met maar 1,37 punt achterstand op de nr.1. Ze 

deed nog goed mee in de strijd, maar door het foutje op sprong (- 3,70 punt!) tijdens de laatste 

wedstrijd, ging het ook mis voor het Rayonkampioenschap. Uiteindelijk werd ze 3e in het 

klassement en had ze 2,27 punt achterstand op de nummer 1. 

Suzanne Bot stond 3e na 2 rondes met maar 1,50 punt achterstand op de nr.1. Ze deed goed 

haar best om de achterstand in te lopen, maar behaalde een 3e plek tijdens de wedstrijd. Dat 

was niet genoeg, maar toch uiteindelijk een verdienstelijke 2e plaats met 1,10 achterstand op 

de nummer 1. 

Anniek Tump stond 5e na 2 rondes. Zij turnde een gigantisch resultaat op de laatste wedstrijd 

(1e). Het mocht niet genoeg zijn voor het Rayonkampioenschap, maar eindigde uiteindelijk wel 

op een 3e plaats. 

Esra Veul stond op een 8e plaats na 2 rondes. Ze turnde een mooie en ruime overwinning (1e 

plaats) tijdens de laatste wedstrijd. Haar “eindsprint” kwam te laat, maar steeg nu wel in het 

klassement naar een keurige 3e plaats. 

 

Wat heel leuk was om te merken, is dat iedereen flinke sprongen vooruit gemaakt heeft tijdens 

de Competitie. Het was goed te zien bij iedereen. De ene wedstrijd ging wat beter dan de 

andere, maar dat geeft niet !!! Wat ons opvalt is dat bijna iedereen in de top 10 is geëindigd en 

dat is toch een goede prestatie. Wees er allemaal trots op !!! 

 

De ranking van de gehele Competitie (na 3 wedstrijden); 

niv DAMES   niv HEREN  

       

D2 Emma Stevers 3e – 145.43  11 Bernd Tump 4e – 315.10 

D2 Mijntje Geluk 12e – 76,06  11 Ricardo Kok 7e – 305.20 

D2 Anniek Tump 3e – 145.95  11 Kees Tump 8e – 205.70 

D2 Nique Grob 8e – 142.69  10 Erik Lubrecht 5e – 243.90 

D2 Maureen Box 11e – 140.83  10 Robin de Moes 13e – 63.65 

V9 Esra Veul 3e – 147.35  8 Roy Langenberg 1e – 189.80 

V9 Floor Geluk 22e – 89,45     

V8 Britt van den Dobbelsteen 1e – 156.10     

K8 Suzanne Bot 2e – 117.05     

K8 Elisa Godfroid 8e – 102.95     

K8 Imme Boon 10e – 99.00     

K7 Astrid Kramer 11e – 20,10     

K6 Esther Lubrecht 5e – 120,70     



 

7-4-2013 Regiokampioenschap 4e div Dames in Beverwijk      
Britt van den Dobbelsteen had zich geplaatst voor deze wedstrijd. Ze turnde in de 2e wedstrijd 

van de dag tegen 36 meisjes van de hele Regio Noord-Holland (dat is de gehele provincie NH 

en een stukje Flevoland). Hanny was mee en moest in de 3e wedstrijd jureren. 

Op vloer was de arabier-flick-flack wat hoog en ook het boogje achterover kostte wat moeite, 

maar hij lukte ! Sprong ging goed, een 8e plaats op dit toestel. De brug ging erg goed, een 4de  

plaats op dit toestel. Op de balk (het laatste toestel) moesten de zenuwen nog even 

bedwongen worden. Een nette oefening, maar helaas wel gevallen met de koprol. Gelukkig 

had ze haar voeten er wel op (dus was hij wel gemaakt). 

Uiteindelijk werd Britt 8e, waarmee ze zich weer een ronde verder plaatste. Goed gedaan !!! 

Op naar de Districtswedstrijden, waar ze dan ook tegen de provincie Utrecht moet gaan turnen. 

 

Britt vd Dobbelsteen  Sprong-12.10  Brug-12.95  Balk-12.30  Vloer-12.95 

    
 

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

Roy Langenberg en Sebastian moesten dit keer naar Den Helder. Jacqueline jureerde. 

Het was een Toestelkampioenschap waarbij 2 toestellen gecombineerd werden. Zo heb je dus 

Springen (sprong & vloer), Zwaaien (brug & rek), Steunen (ringen& voltige) en Spaceturnen 

(minitramp & tumbling). Deze laatste toestellen waren nieuw voor ons, dus moest er kort van 

tevoren nog een oefening gemaakt worden. Ook de tegenstand was wat pittig; meer 

deelnemers en moeilijker (niveaus waren bij elkaar gevoegd). Roy (zelf niveau 8) moest het nu 

opnemen tegen heren van niveau 6, 7 en 8.  

Uiteindelijk behaalde Roy op alle combi-toestellen een 6e of 7e plaats. Het was wel weer leuke 

ervaring. We moeten nog even afwachten of Roy zich geplaatst heeft voor de 

Districtswedstrijden. 

           Totaal 

Roy Langenberg Springen  Vloer-11,70 (2e) Sprong-11,70 (7e) 23,40 - 6e   

  Steunen  Voltige-10,40 (4e)  Brug-9,90 (7e)  20,30 - 6e 

   Hangen Ringen-10,40 (7e) Rek-9,60 (8e)  20,00 - 7e  

   Spaceturnen Minitramp-17,40 (7e) Tumbling-11,20 (7e) 28,60 - 7e  

 

 

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

Esra Veul had zich voor deze wedstrijd geplaatst. Het zou haar eerste Regiowedstrijd zijn, maar 

helaas sloeg de griep toe !!! Wat een pech, vanaf donderdag al met koorts in bed. Dat ging dus 

niet door. Jammer, maar volgend jaar beter ! Hopelijk wel weer hersteld voor  het volgende 

turnweekend.  

 
 



 

20-4-2013 Toestelkampioenschappen 3e+4e div en Pre-Instap in Wormer  

Deze wedstrijd was alleen voor de Pre-Instap en Dames op 3e en 4e divisie niveau. Dat 

betekende, dat een aantal meiden een andere (moeilijkere) oefening moesten gaan turnen 

tijdens deze wedstrijd (aangepast aan hogere eisen). Dat hield in, dat niet iedereen aan deze 

wedstrijd en/of elk toestel mee kon doen. Er was met de turnsters en de leiding overlegd over de 

mogelijkheden/haalbaarheid. Hanny en Jacqueline jureerden. 

Bij deze wedstrijd waren er per toestel medailles te verdienen, dus was dat ook erg spannend !!! 

Elke ronde, nieuwe kansen !!! 

Uiteindelijk was het Britt die met een 1e plaats op brug naar huis ging en Lindy behaalde een 2e 

plaats op balk. 

Niv     Sprong  Brug  Balk   Vloer  

D2 Emma Stevers   13.58 (13e) 11.70 (5e) 12.70 (7e) 11.50 (9e) 

D1 Maureen Box   12.55 (12e) 13.15 (13e) 10.60 (17e) xxx 

D1 Anniek Tump   12.65 (10e)  13.35 (9e) 11.00 (16e) xxx 

V8 Britt vd Dobbelsteen   13.70 (7e) 13.70 (1e) 13.30 (4e) 11.40 (10e) 

K6 Esther Lubrecht   11.90 (5e) 8.40 (9e) 8.00 (10e) 10.65 (6e) 

K6 Suzanne Bot    11.40 (10e) 8.30 (10e) 9.70 (6e) 8.85 (11e) 

K5 Lindy de Vries   11.95 (9e) 10.30 (12e) 9.90 (2e) xxx 

 

 

21-4-2013 Onderlinge Wedstrijden in Ilpendam    

De Onderlinge Wedstrijden waren dit keer op een zondag in onze eigen gymzaal. 

Vele toeschouwers waren aanwezig bij deze wedstrijd om te kijken wat de kinderen inmiddels 

kunnen / geleerd hebben. Erg leuk en stimulerend voor de kinderen !  

Ook een dank aan alle vrijwilligers (wedstrijdleiding / toestelcommissie / leiding / teltafel / 

diplomaschrijvers / catering ) om deze wedstrijd te kunnen organiseren. Top van jullie ! 

Alle kinderen waren door hun leiding (Marjolein, Hanny en Sebastian) in groepjes van hun 

niveau ingedeeld. Het was een jokerwedstrijd. Dat hield in dat je je (zelfgemaakte) joker kon 

inzetten op 1 toestel. Op dat toestel telde je punten dubbel voor het eindtotaal.  

Er waren vele kampioenen en iedereen ging met een mooie medaille en diploma naar huis.  

Het hoogst scorende meisje van de dag was Britt van den Dobbelsteen en van de jongens was 

het Roy Langenberg. Zij nemen de wisselbokaal mee naar huis en mogen zich een jaar lang 

CLUBKAMPIOEN noemen ! 

Ook voor de mooiste joker was een prijs te verdienen. Bij de meisjes ging deze naar  

Muriel van der Vliet en bij de jongens naar Rens Lubrecht. 

Gefeliciteerd allemaal !!!  

 

 
 

 



KOMENDE WEDSTRIJDEN       

 

11-5-2013  Landelijke finale (NK) 4e div Heren in Vught    

Naar aanleiding van de overwinning van Roy tijdens de Regiowedstrijd in Stedebroec op  

3 maart 2013, ontvingen wij een uitnodiging van de Landelijke Productgroep Turnen Heren voor  

Roy Langenberg om deel te gaan nemen aan de Landelijke finale 4e divisie voor Heren. 

Wat een bericht…. WAUW, TE GEK !!! Dit hadden wij zeker niet verwacht (en nog geen rekening 

meegehouden). Nu flink aan de slag om ook daar goed voor de dag te komen.  

En dat we naar Vught (Noord-Brabant) moeten, nemen we wel voor lief !!!  

 

25-5-2013 Regiokampioenschap 6e div Dames in Den Helder 

Suzanne Bot heeft zich voor deze wedstrijd geplaatst. Veel succes !!! 

 

26-5-2013 Ringenzwaaien in Zaandam 

Op zondag 26 mei zijn de wedstrijd Ringenzwaaien in Zaandam. Voor de meivakantie moest er 

ingeschreven worden, dus we hadden precies 1 week om de niveaus van de turn(st)ers vast te 

stellen. 

Opgegeven zijn; 

Niv 15 – Chris 

Niv 14 – Emma / Anniek / Maureen / Nique / Bernd / Imme 

Niv 13 – Esra 

Niv 12 – Britt / Elisa / Esther / Suzanne / Ricardo / Erik / Kees 

Niv 11 – Lindy 

Niv 10 – Astrid / Roy 

 

 

VAKANTIE 

Er is van 27/4 tot en met 5/5 Meivakantie. 

Op donderdag 9/5 en vrijdag 10/5 is er Hemelvaartvakantie. 

Op maandag 20/5 is het 2e Pinksterdag. 

Er is dan geen les. 

 

 
 

 

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

 

Groetjes van Sebastian en Hanny   



Wedstrijdoverzicht        
 

Dag Datum Activiteit Plaats Deelnemers 

     

  27-4/5-5-2013 Meivakantie     

  9-5-2013 Hemelvaart     

Zat 11-5-2013 Landelijke finale (NK) 4e div Heren Vught Roy 

  19-5/20-5-2013 Pinksteren     

Zat 25-5-2013 Regiokampioenschap 6e div Dames Den Helder Suzanne  

Zon 26-5-2013 Ringenzwaaien Zaandam 

Chris / Emma / Maureen / Anniek / 

Nique / Imme / Bernd / Esra  

Britt / Elisa / Esther / Suzanne / Kees / 

Ricardo / Erik / Lindy / Roy / Astrid 

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

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

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

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

Zat 29-6-2013 Springfestijn Monnickendam  

  6-7/25-8-2013 Zomervakantie     

     

 


