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GV Ilpenstein – Technisch Jaarverslag 2019 
 
 
 
Selectieleden ‘19/’20 
Het nieuwe seizoen 2019/2020 start met 11 selectieleden (vorig seizoen 12).  
 
Selectie 
Nieuwkomers zijn Aimee Villafuerte, Senne van Zelst en Evy van der Weijden. 
Daarnaast bestaat de selectie uit: Evy van Diepen, Loïs Oudhuis, Adriana Bakker, 
Lya Lynn Doelkahar, Sarah Klaver, Lisan Tump, Doortje Kranstauber en Rachel Spronk. 

 
Wedstrijdorganisatie 
De onderlinge wedstrijden waren op 28 maart in onze eigen gymzaal. Er deden 26 meisjes 
en jongens mee. Lisan Tump en Leon Wals werden gekroond tot clubkampioenen 2019.  
In juni organiseerden we, traditioneel, met Brinio uit Monnickendam en Sparta Broek in 
Waterland het afsluitende Springfestijn. Een mooie afsluiting van het seizoen met veel 
enthousiaste springers. Er hadden 18 ploegen van 5 verenigingen zich ingeschreven (2018: 
21 ploegen).  
 
Belangrijkste resultaten 
Tijdens de competitiewedstrijden werden diverse medailleplaatsen behaald. Ilpenstein kende 
in de competitie seizoen 2018/2019 één rayonkampioen: Lya Lynn Doelkahar. 
Ilpenstein neemt actief deel aan de rayonwedstrijden en gaf verder acte de présence bij het 
regiokampioenschap, districtswedstrijden, toestelkampioenschappen, ringenzwaaien en het 
springfestijn. 
  
Bij de toestelkampioenschappen behaalden eremetaal: Evy van Diepen 
(brug, vloer), Lois Oudhuis (sprong en vloer), Lisan Tump (sprong), Rachel 
Spronk (sprong, balk) en Lya Lynn (brug, balk en vloer). 
 
Bij het afsluitende Springfestijn was er deelname van één groep bij de 
pupillen. De springgroep gingen met drie eerste prijzen terug naar 
Ilpendam. 
  
Leiding en lesuren 
Helaas heeft Hanny van den Dobbelsteen moeten besluiten te stoppen met de 
selectielessen bij aanvang van het seizoen 2019/2020. Blij zijn we met de komst van Carl en 
Carla Koot die de selectielessen na de zomervakantie hebben overgenomen. Hanna 
ondersteunt met het aanleren van de oefeningen op muziek.  
Hanny geeft nog wel de conditielessen op de dinsdagavond. Jopie Box verzorgt de 
recreatielessen en de peuter/kleuterlessen en heeft het 1e halfjaar 2019 ondersteund bij de 
selectie. Het oudturners/turnsters uur is gestopt wegens tekort animo. Erika Kuhnemann 
traint de masters (55+) op de donderdagochtend en Jacqueline van der Lee verzorgt de 
aerobicslessen op de woensdagavond.  
Het vinden en behouden van kader is lastig. We zijn onze groep van enthousiaste en trouwe 
trainers/sters dan ook zeer dankbaar.  
 
Juryleden 
Zoals inmiddels wel bekend, is het verplicht bij wedstrijddeelname juryleden te leveren. Ons 
jurycorps bestaat uit Robert Tump, Nicole Spronk, Gerard en Yvonne Kranstauber, Hanny 
van den Dobbelsteen, Natascha Oudhuis en Jacqueline van der Lee. 
Wij zijn blij met onze enthousiaste en deskundige juryleden. 
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Tot slot 
Vele handen maken licht werk. Alleen dan kunnen we de vereniging draaiende houden. 
Iedereen die dit mogelijk maakt, bedankt! 
 
Jacqueline van der Lee 
TC GV Ilpenstein 

 


