
Nieuwsbrief selectie – juli 2012 
 
Beste selectieleden en hun ouders/verzorgers, 

 

Hierbij alweer het laatste nieuws van dit seizoen 2011/2012 van de selectiegroep. 

 

Afgelopen wedstrijden 

 Ringenzwaaien – zaterdag 9 juni 2012 te Zaandam.  
Jopie Box jureerde voor Ilpenstein, terwijl Hanny en Jelle de uiteindelijk 18 Ilpensteiners 

begeleidden. Ze deden in verschillende niveaus mee en 12 van hen gingen met een medaille naar huis. 

Er is dus super goed gepresteerd !!! De medailles waren voor ; 

Goud  Emma Stevers, Fabio Enter, Anniek Tump, Bernd Tump, Esther Lubrecht,   
 Britt vd Dobbelsteen, Robin de Moes, Quinty v Wijnbergen. 
Zilver   Lindy de Vries, Erik Lubrecht. 
Brons   Esra Veul, Kelly v Wijnbergen. 
Ook Kees Tump, Ricardo Kok, Astrid Kramer, Suzanne Bot, Elisa Godfroid en Eline Langenberg 

turnden mooie oefeningen, maar vielen helaas buiten de prijzen. Voor Elisa was het haar eerste 

wedstrijd weer na 5 jaar afwezigheid. Complimenten voor iedereen !!!  

 
Rayonteam – zaterdag 23 juni 2012 te Amsterdam. 

Britt van den Dobbelsteen  was uitgenodigd om namens rayon Zaanstreek/Waterland in de  

Pupillen 1-groep uit te komen op deze wedstrijd. Zij zat in een groepje van 5 turnsters (met Chris 
Houtkooper – K&V, Zoe de Best, Lisanne vd Boon en Susan Butter – allen Kwiek), waarvan er 4 

moesten turnen per toestel. De 3 beste resultaten tellen dan voor het groepstotaal. Britt turnde op 

de toestellen sprong, brug en balk. Deze gingen ook heel goed; steeds de beste score van haar team. 

Het groepje werd uiteindelijk 2e en nam dus de zilveren plak mee naar huis. Het was heel gezellig. 

Rayon Zaanstreek/Waterland had goed gepresteerd die dag, want de Instap werd 2e, de Jeugd 1e, 

Pupillen 1 2e en de Senioren 3e. 

 
Britt – Susan – Zoe – Lisanne - Chris 



Springfestijn - zaterdag 30 juni 2012 te Monnickendam.  
Het is weer eens wat anders dan de andere wedstrijden; een groepswedstrijd. Een groep bestaat uit 

6-9 personen. Er werd geturnd op verschillende onderdelen; minitramp, plank+kast, 

minitramp+kast/pegasus, lange mat.  

De groepen waren; 

Ilpenstein 1 - Mini’s niv 3:   Mijntje/Mila/Mara/Fenna van Marjolein (recreatie). 

Ilpenstein 2 – Mini’s niv 3:  Emma/Anniek/Fabio/Bernd/Nique/Maureen   

Ilpenstein 3 – Pupillen niv 2:  Erik/Esra/Ricardo/Gwendolyn/Kees/Britt/Robin  
Ilpenstein 4 - Turn(st)ers niv 1/2: Suzanne/Esther/Elisa/Eline/Lindy/Astrid/Sebastian 
 

De uitslag: Ilpenstein 2 werd 2x kampioen op Lange Mat en Plank+Kast. Ilpenstein 3 behaalde een 3e 

plaats op Mini+Kast en tot onze verbazing naderhand in de uitslagenlijst ook nog een 2e plaats op 

Plank+Kast (Foutje, bedankt!). Ilpenstein 4 ging naar huis met 2x een 2e plaats op Lange Mat en 

Minitramp. 

Gefeliciteerd allemaal, dat was een leuke seizoensafsluiter !!! 

Esther (moeder van Emma), Vroni (moeder van Kees), en Jelle, bedankt voor alle hulp !!!  

 

 

Volgend seizoen        

Wij zijn al bezig met de planning van het volgende wedstrijdseizoen. 

Binnen de selectie turnen er verschillende groepen c.q. trainingsuren.  

• Meer uren trainen = meer oefenen = meer leren. 

• Om in de Competitie uit te komen, heb je echt minimaal 2x per week trainen nodig, om een 

bepaald niveau te behalen !!! 

• In de selectiegroep doe je mee aan wedstrijden. 

• Selectielid ben je voor een geheel seizoen. 

Wij willen het graag vernemen als er definitieve wijzigingen komen/zijn.  Mochten er nog vragen 

zijn, stel ze gerust. 

 

Alle wijzigingen BINNEN de selectie moeten aan de ledenadministratie worden doorgegeven. 

Wij willen jullie vragen om het uitgedeelde formulier z.s.m. weer op de les in te leveren. Zodat 

ook wij een goede indeling kunnen maken.  

Bij het willen STOPPEN met de selectie; graag ook even aan ons doorgeven en dan moet er zelf 

schriftelijk bij de ledenadministratie voor 1 juli worden opgezegd !!!  

 



Nieuwe oefenstof     

De oefenstof wordt weer aangepast. Zowel bij de dames als de heren !!! 

Bij de dames komen er nieuwe niveau-indelingen. Het wordt gefaseerd ingevoerd. Komend seizoen 

krijgen alle Pre-instappers, de Instappers en de hoogste niveaus (ere- en 1e divisie > wordt N1) er 

mee te maken. Volgend seizoen waarschijnlijk de rest. 

Bij de heren betreft het momenteel de niveaus 6 t/m 10 van Benjamin t/m Pupil. 

Er is dus weer veel werk aan de winkel voor ons, om alles door te nemen en te begrijpen. 

 

Seizoensafsluiting.  

 
 

 

Wij sluiten het seizoen af op DONDERDAG 12 JULI 

2012. voor ALLE selectieleden !!! 

We gaan starten om 17.00 uur !!! We doen dit in de 

gymzaal. Wat we precies daar gaan doen houden we nog 

even geheim. Neem gewoon je gymkleding mee. Mocht 
iemand nog willen helpen, graag en alvast bedankt !! 
Daarna (om ongeveer 18.30 uur) willen we weer officieel 

afsluiten met een American Party. 

Neem allemaal dus weer wat lekkers mee !!! 

Alle andere familieleden zijn dan ook weer van harte 

welkom voor een afsluitend babbeltje en een 

overgebleven hapje (ha,ha,ha). 

 

Op DINSDAG 17 JULI 2012 willen we MET ZIJN 

ALLEN  (mochten de groters ook nog niet op vakantie 

zijn) bij mooi weer van 17.00-18.30 uur een spel in het 

park doen (met evt. nog zwemmen in De Ring na afloop > 

op eigen verantwoording). Bij slecht weer lasten we het 

geheel af.  

DONDERDAG 19 JULI 2012 is er dus GEEN les meer !! 

.

Vakantie 

Het is Zomervakantie t/m 2 september 2012 !!! 

Wij verwachten jullie allemaal gezond en wel terug in de eerste week van september. 

Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie !!!  

Turngroetjes van Sebastian en Hanny.     


