
 
Nieuwsbrief selectie – maart 2013 

 

 
Beste selectieleden en hun ouders/verzorgers, 

 

Hier zijn we dan weer met voornamelijk de stand van zaken na de 2e wedstrijd ronde. Iedereen 

heeft in januari of februari deze geturnd, dus is de tussenbalans opgemaakt. 

 
Afgelopen wedstrijden   

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-1-2013 > 2e Competitie Dames te Wormer  

De tweede wedstrijd was in aantocht. De zenuwen waren een 

stuk minder dan de vorige keer, aangezien iedereen nu wist, 

hoe het er op een wedstrijd aan toegaat. Er werd al stukken 

beter geturnd !! De oefening voorzeggen hoefde gelukkig niet 

meer (goed zo!). Soms nog wel wat slordigheid en foutjes 

omdat een onderdeel nog niet lukt.  Ook is bij sommigen nog 

wel wat angst/spanning voor een bepaald element, maar zoals 

je weet; Als wij zeggen dat je het mag doen, dan kan je het 

best ! Het wil nog niet zeggen dat het perfect is of altijd lukt, 

maar je kan het wel !! En……. van proberen ga je het leren !!! 

Astrid turnde dit keer nog maar 2 toestellen (sprong en brug) 

vanwege haar nog niet geheel herstelde bovenbeenblessure, 

maar ze gingen wel goed. Knap gedaan !! Jammer genoeg 

deden Eline Langenberg (polsblessure), Dionne Reuzenaar 

(rug/schouderblessure) en Lindy de Vries (operatie aan 

keelamandelen) nog niet mee. Nogmaals allen BETERSCHAP !! 

Sebastian en Hanny deden de begeleiding en Paula Wiertsema 

jureerde voor Ilpenstein. De uitslag was verrassend, want er 

gingen er meer dan de vorige keer van ons naar huis met een 

medaille;  Nique (5e), Anniek (5e), Britt (2e), Emma (3e), Esra (3e) 

en Suzanne (2e). GEFELICITEERD !!! 

De anderen hebben het ook goed gedaan!!! Velen hebben 

hun puntentotaal zien stijgen en een aantal zijn ook plaatsen 

gestegen in het klassement !!! We gaan er opnieuw weer 

tegenaan…. op naar een spannende derde ronde !!! 

Uitslagen  

Instap – niv D2 (1e hlfjr)     Maureen Box (48.65 - 8e), Nique Grob (49.53 - 5e)  

Instap – niv D2 (2e hlfjr)      Anniek Tump (46.65 - 5e) 

Pupil 2 – niv 8        Britt van den Dobbelsteen (50.35 - 2e)   

Pre-Instap - niv D2      Mijntje Geluk (37.38 - 12e), Emma Stevers (49.63 - 3e) 

Jeugd - niv 8         Imme Boon (31.25 – 13e)  

Junior – niv 8       Suzanne Bot (38.30 - 2e) 

Senior – niv 8        Elisa Godfroid (33.50 - 8e) 

Pupil 1 – niv 10       Floor Geluk (47.25 - 17e), Esra Veul (51.20 - 3e) 

Senior – niv 7       Astrid Kramer (20.10 – 11e)  

Junior – niv 6       Esther Lubrecht (41.05 - 4e) 



 

9-2-2013 > 2e Recreatiewedstrijd Dames & Heren te Oostzaan  

Deze wedstrijd werd ook weer georganiseerd door D.E.V. De 

tweede wedstrijd voor kinderen van de recreatie-lessen en/of 

aankomend selectie-leden. Helaas waren de dames van 

Ilpenstein dit keer niet vertegenwoordigd. Meester Sebastian 

was met 4 jongens aanwezig. Ze mochten ‘s morgens vroeg al 

aantreden in de 1e wedstrijd. Wel was het natuurlijk weer 

spannend, maar je kon al zien dat ze het van de vorige keer al 

wel wisten wat er hun te wachten stond. Jammer was dat er 

tijdens het inturnen soms onderdelen wel lukten, maar bij de 

wedstrijd net niet. Blijf je concentreren !! Fabio werd gedeeld 2e 

en Jordy 1e. Job en Chris grepen net naast de medailles. 

Volgende keer beter !! Fabio (2e) en Jordy (1e) GEFELICITEERD !!!

Uitslagen  

Benjamin – niv 13      Chris van den Dobbelsteen (101.10 - 3e) 

Benjamin – niv 17      Job Zeegers (101.70 - 2e) 

Instap – niv 15       Fabio Enter (100.40 - 2e)  

Instap – niv 17       Jordy Dorresteijn (102.90 - 1e)   

  

 

 

10-2-2013 > 2e Competitie Heren te Ilpendam   

Ilpenstein had samen met Gymnet de organisatie. Dit keer in 

onze eigen gymzaal in Ilpendam. Erg gezellig en gemoedelijk, 

wel wat krapjes, maar het ging ontzettend goed qua 

organisatie !! Alle medewerkers weer super bedankt voor jullie 

bijdrage om de wedstrijd te kunnen houden !!! Hanny en 

Jacqueline ondersteunden de beginnende juryleden. Sebastian 

& Jelle begeleidden de jongens. De jongens vergeten vaak nog 

op de netheid te trainen, wat dan in de wedstrijd ook 

moeizaam gaat.  Probeer hier de volgende trainingen ook eens 

op te letten ! Dan gaat het op een wedstrijd meer vanzelf. Roy 

had een aantal nieuwe onderdelen in zijn oefening. Ze lukten 

wel, maar het doorturnen mislukte. Daar ook goed op trainen, 

dan lukt het hopelijk de volgende keer wel. Alleen Roy keerde 

van de Ilpensteiners naar huis met dit keer een bronzen 

medaille. Roy (3e) GEFELICITEERD !!!

Uitslagen  

Instap – niv 11           Bernd Tump (106.40 - 4e) 

Pupil – niv 11           Ricardo Kok (103.00 - 8e), Kees Tump (104.10 - 6e)  

Pupil – niv 10           Erik Lubrecht (82.50 – 9e) 

Junior 1 – niv 8            Roy Langenberg (62.80 - 3e)   

     

3-3-2013 > 1e Kwalificatie 4e t/m 6e div NoordHolland Heren te Stedebroec 

Roy Langenberg mocht aan deze Regiowedstrijd meedoen. Wel spannend, zo voor het eerst op 

zo’n wedstrijd van de Regio met allemaal andere verenigingen uit andere Rayons. Jacqueline 

en Hanny jureerden voor Ilpenstein al in de 1e wedstrijd en Hanny ook in de 2e. 

Roy moest in de 2e wedstrijd turnen. Het was een leuke wedstrijd. Nu zagen we ook andere 

jongens met andere (leuke) elementen. Op voltige behaalde Roy het hoogste cijfer van alle 

heren. Op de brug kwamen we er achter dat zijn oefening nog wat aangepast moet worden 

i.v.m de vele tussenzwaaien. Maar alle (ook zijn nieuwe) elementen werden geturnd. De netheid 

kan soms ook nog wat beter. We gaan er mee aan de slag. 

De einduitslag was zeer bevredigend. Roy werd in zijn klasse (junior 1 – niveau 8) eerste en ging 

naar huis met een mooie gouden medaille. Gefeliciteerd !!! Hij moet nu op 7 april in Den Helder 

turnen en zich daar proberen te plaatsen voor het Districtskampioenschap. Veel succes !!! 

Uitslagen 

Junior 1 – niv 8  Roy Langenberg (62.75 - 1e) 

   Vloer-11.90 Voltige-9.65 Ringen-10.60 Sprong-11.30 Brug-9.70 Rek-9.60 



 

 

Plaatsing voor Regiowedstrijden   

Naar aanleiding van de 1e en 2e Competitie wedstrijden is er nu bekend geworden, wie er van 

ons Rayon Zaanstreek/Waterland mogen doorstromen naar de wedstrijden in de Regio Noord-

Holland (en misschien nog verder). Dat zijn van ons; 

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

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

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

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

Zat 25-5-2013 Regiokampioenschap 6e div Dames ??? Suzanne 

 

Roy, Britt, Esther, Esra en Suzanne, allemaal gefeliciteerd en veel succes op de volgende 

wedstrijd. Misschien weet je je opnieuw te plaatsen voor weer een ronde verder !!! 

De anderen kunnen de GELE data (doorstroomwedstrijden)uit hun agenda / van de kalender 

schrappen. Wie weet volgend jaar wel ?!?  

 
Naar aanleiding van de gehele competitie kunnen de dames van de 4de divisie zich nog 

plaatsen voor het Rayonteam. Zij worden dan door het Rayon uitgenodigd om voor Rayon 

Zaanstreek/Waterland in actie te komen om te strijden tegen de andere rayons. 

 

 

Klassement Rayonkampioen     

De ranking na 2 wedstrijden;  

 Bernd Tump (5e - 208.20), Ricardo Kok (8e – 201.30), Kees Tump (6e – 205.70), Robin de 

Moes (12e – 63.65), Erik Lubrecht (6e – 159.30), Roy Langenberg (2e – 123.20) 

 Emma Stevers (2e – 98,18), Mijntje Geluk (12e – 76,06), Maureen Box (8e – 95,40), Nique 

Grob (10e - 93,96), Anniek Tump (5e – 94,05), Esra Veul (8e - 94,60), Floor Geluk (16e – 

89,45), Britt van den Dobbelsteen (1e – 102,30), Imme Boon (12e – 64,07), Esther Lubrecht 

(6e – 79,00), Suzanne Bot (3e – 77,15), Elisa Godfroid (9e – 65,80), Eline Langenberg (xx – 

0,00), Dionne Reuzenaar (xx - 0,00), Astrid Kramer (11e – 20,10), Lindy de Vries (xx – 0,00) 

 

Spannend wordt het voor de 3e ronde (dames 16 maart en heren 17 maart), want er zijn een 

aantal die nog kans maken op de titel Rayonkampioen !!! 
Roy   staat nu 2e > met maar 0,70 punt achterstand op de nr.1 
Britt   staat nu 1e > heeft nu 2,25 punt voorsprong op de nr.2 

Emma   staat nu 2e > met maar 1,37 punt achterstand op de nr.1 

Suzanne  staat nu 3e > met maar 1,50 punt achterstand op de nr.1  

Dit naast het feit, dat er ook gewoon nog weer medailles zijn te winnen voor iedereen op de 

dag zelf. 



 

 

Onderlinge Wedstrijden 

Na goed zoeken in het wedstrijdseizoen is er een plekje gevonden : de datum is bekend !!! 

De Onderlinge Wedstrijden zijn gepland op Zondag 21 April 2013 in onze eigen gymzaal !!!  

Wij gaan er vanuit dat IEDEREEN aan deze wedstrijd meedoet om ook aan het gehele thuisfront 

te laten zien wat je inmiddels kan / geleerd hebt. Neem je familie en kennissen maar mee.  

Wie worden de (nieuwe) Clubkampioenen ???  

Bij echt niet kunnen, graag een afbericht bij de leiding ! 

 

 
 

 

Gevonden ???? 

Emma is haar zwarte wielrenbroekje kwijt. Het is van gewoon stof (geen lycra of velours), wel 

stretch en maatje 128. Is hij per ongeluk bij iemand anders in de tas/kast beland ?? Kijk even 

goed thuis. Mocht je hem vinden, dan weet je wie je weer blij kunt maken ! 

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

 

 

 

 

Groetjes van Sebastian en Hanny !!!    



Wedstrijdoverzicht        
 

Dag Datum Activiteit Plaats Deelnemers 

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

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 / Roy    

Woe  27-3-2013 Voorjaarsvergadering Rayon ZW Zaandam Bestuur Ilpenstein 

  29-3-2013 Goede vrijdag     

  31-3/1-4-2013 Pasen     

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

Zon 7-4-2013 Regiokampioenschap 4e div Dames Beverwijk Plaatsing via 9/3 

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

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

Zon 21-4-2013 Onderlinge Wedstrijden Ilpendam IEDEREEN 

  27-4/5-5-2013 Meivakantie     

  9-5-2013 Hemelvaart     

  19-5/20-5-2013 Pinksteren     

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

Zon 26-5-2013 Ringenzwaaien Zaandam  

Zat 1-6-2013 Districtskampioenschap 4e div Dames Beverwijk Plaatsing via 7/4 

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

Zat 22-6-2013 Districtskampioenschap 5e div Dames Hooglanderveen Plaatsing via 13/4 

Zat 29-6-2013 Districtskampioenschap 4e t/m 6e div Heren Beverwijk Plaatsing via 7/4 

Zat 29-6-2013 Springfestijn Monnickendam  

  6-7/25-8-2013 Zomervakantie     

 


