
          
Agenda 

18/07-30/08 Zomervakantie 
07/09 Start lessen seizoen 2020/2021 
 
 
Is uw emailadres of telefoonnummer 
gewijzigd? Dit graag    doorgeven aan 
ledenadministratie@gyminboskoop.nl 
 
 
Volgt u ons al op Facebook? 
      

 

 

 

Onze sponsors 
 

 
     
     

                              
      
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
            
      
 

 
 

Woordje vooraf   
De eerste helft van 2020 is alweer voorbij. 
Wat was het een rare tijd! Maar gelukkig 
gaat alles steeds meer de goede kant op. 
 
Vanaf 11 mei mochten we gelukkig, na 2 
maanden niks gedaan te hebben, weer 
buiten trainen. Fijn dat we elkaar toen 
weer konden zien en weer konden 
turnen. Natuurlijk wel met de nodige 
maatregelen, maar dat mocht de pret niet 
drukken.  
 

 

 

Namens het hele bestuur en alle 
trainsters, wensen wij u een fijne 
zomervakantie en tot in het nieuwe 
seizoen!  

 

 

Vacature penningmeester  
Onze huidige penningmeester heeft te 
kennen gegeven dat hij zo langzamerhand 
zijn functie wil overdragen. Daarom is de 
Gymnastiekvereniging Boskoop op zoek 
naar een penningmeester v/m. 
 
Tot de taken van de penningmeester 
behoren onder meer: 

 Het voeren van de financiële 
administratie, waaronder o.a. vallen 
het innen van de contributie, het 
betalen van de rekeningen, het 
verzorgen van de boekhouding en het 
opstellen van het financiële jaarverslag 
en de begroting. 

 Het onderhouden van het contact met 
de instantie die voor de GVB de 
salarisadministratie verzorgt. 

 Het bewaken van de verzekeringen. 
 Het bijwonen van de vergaderingen. 

 
Indien u belangstelling heeft of nadere 
informatie wenst kunt u zich wenden tot 
de huidige penningmeester Ton 
Weijermars: 
penningmeester@gyminboskoop.nl  
  

Toestelwedstrijden A+B-selectie  
Zaterdag 25 januari 2020, was het toneel 
voor onze A & B selectie 3 t/m 5e divisie in 
Hendrik Ido Ambacht. Bij turnvereniging 
Souplesse werden de hele dag de 
toestelwedstrijden gehouden. Het was 
een feestje om te zien hoe alle turnsters 
hun beste beetje voorzetten, het was voor 
sommige hun 1ste wedstrijd. Best 
spannend, maar hoe geweldig is het om 
mooie nieuwe elementen in hun 
oefeningen zien. Dat Doutzen, Leanne, 
Sarah, Bindi, Iris en Alisa in de prijzen 
vielen was de kers op de taart. De 
trainsters in hun nopjes en trots op alle 
turnsters. 
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Nieuwjaarsborrel  
De nieuwjaarsborrel was een groot 
succes! Voor de kinderen was er een 
leuke recordcircus en daar hebben wij 
natuurlijk nog een uitslag van: 
 

 Binnen 1 minuut zo vaak mogelijk 
touwtjespringen: Caithlynn (groep 5) 
- 72x 

 Binnen 1 minuut zo vaak mogelijk de 
shuttle hoog houden: Jiska (aspie) - 
20x 

 Binnen 1 minuut zo’n hoog mogelijke 
toren maken van speelkaarten: Nina 
(groep 7) - 25 kaarten  

 Drink zo snel mogelijk een glas water 
leeg - Lenthe en Nina (groep 7) - 4 
seconden 

 Zo veel mogelijk tennisballen 
vasthouden op 1 hand - Anneli (groep 
4) en Nina en Lenthe (groep 7) - 13 
tennisballen 

 Zo lang mogelijk in handstand staan - 
Dorinda (a-selectie) 28 seconden 

 Zo lang mogelijk niet knipperen - 
Victoria (groep 7) 2.27min 

 Dribbel binnen 1 minuut zo vaak 
mogelijk om jezelf heen - Celine (b-
selectie)  - 53x 

 Eet een beschuit en probeer erna zo 
snel mogelijk te fluiten - Nina (groep 
7) - 56 sec 

 Binnen 5x dobbelen zo’n hoog 
mogelijke score neerzetten - Daniël 
(zoon van trainster Dorien) – 28 
 

 
 

 

 

 

 

 

Turncompetitie poule 2 
Op 8 februari had het team in poule 2 
haar eerste wedstrijd. Deze is zeer goed 
verlopen! Na een mooie start op balk, 
gevolgd door de spannende pegasus 
sprong. De gestroomlijnde oefeningen op 
brug met tot slot de vrije oefeningen op 
muziek die een lust oor het oog zijn. 
Hebben de turnsters van GV Boskoop, elk 
team achter hun gelaten en een 1ste 
plaats veroverd. Wij zijn in onze nopjes 
en terecht reuze trots op onze meiden! 
 

 
 

Carnaval 
Op 18 februari hadden wij een geslaagd 
carnavalsfeestje, inclusief feest, muziek 
met olifanten, polonaise, parcours en een 
verrassing. 

 

 

Rayonwedstrijd  
Op 7 maart 2020 hadden Britt, Doutzen, 
Elise en Isabeau hun districtswedstrijd. In 
de eerste ronde was het de beurt aan de 
instappers Britt en Doutzen. Er waren wel 
wat zenuwen, omdat dit hun eerste 
districtswedstrijd was. Ze begonnen op 
vloer, waar ze netjes hun oefening op 
muziek deden. Er werden een paar kleine 
dingen vergeten, die helaas soms grote 
gevolgen hebben voor de score. Toch 
gingen ze vrolijk verder naar sprong, waar 
mooie overslagen en streksprongen 
gesprongen werden. Hier veroverde 

Doutzen een 4e plaats. Bij brug werden 
alle elementen netjes achter elkaar 
doorgeturnd, en bij balk bleven ze allebei 
de hele oefening op de balk! Uiteindelijk 
een goede eerste wedstrijd waar veel 
ervaring is opgedaan, met een 6e plaats 
voor Doutzen en een 21e plaats voor Britt. 

In de volgende ronde was het tijd voor de 
wedstrijd van Elise en Isabeau. Zij 
begonnen op balk, een lastig begin als je 
een beetje zenuwachtig bent. Toch 
turnden ze nette oefeningen, waar ze 
nieuwe dingen hebben laten zien aan de 
jury. Op vloer en sprong werden 
verschillende elementen geturnd met 
mooie landingen, en lieten de meiden zien 
dat ze hard geoefend hebben op de 
vloeroefening. Als laatste naar brug, waar 
Isabeau wat extra elementen turnde en 
Elise net de ligger miste bij het ophurken. 
Door een foutje van de jury kreeg ze een 
lage score, maar gelukkig is die na het 
protest hersteld! Ook de pupillen 1 
hebben veel geleerd van deze wedstrijd, 
waarin Elise 14e werd en Isabeau 16e. 

Nieuwe trainingspakken  
De selectieleden hebben een nieuw 
trainingspak van de nieuwe sponsor JW 
Bakhuijzen. Bakhuijzen is een bekende 
kweker en is gespecialiseerd in skimmia's 
en pernettya's met de gouden bes. Super 
trots en blij staan de turnsters op de foto 
en hopen dat het seizoen 2020/2021 en 
mooi turnjaar zal worden. Aan de nieuwe 
pakken van Bakhuijzen zal het zeker niet 
liggen, zij gaan voor goud! 

 

 
  



Enquête 
Op 14 januari is aan jullie een enquête 
verstuurd. Hierop hebben wij een aantal 
reacties mogen ontvangen. Waarvoor 
onze dank! 

Hieruit is gebleken dat een aantal van 
jullie bereid is om vrijwilligerswerk te 
doen voor de vereniging. Hier zijn we 
natuurlijk heel erg blij mee! Wanneer wij 
weer evenementen of anderszins mogen 
organiseren maken wij graag van dit 
aanbod gebruik en zullen wij jullie 
benaderen. 

Uit de enquête kwam naar voren dat 
jullie het leuk zouden vinden als de 
vereniging meer activiteiten zou 
organiseren. Wij waren begin dit jaar 
enthousiast begonnen met de (iets 
verlate) nieuwjaarsborrel en waren druk 
met het bedenken van andere 
activiteiten. Helaas kwam daar het 
Corona-virus. Wij hopen vanaf het 
nieuwe seizoen leuke en gezellige 
activiteiten te kunnen en (mogen) 
organiseren voor onze leden. 

 

 

Jacqueline neemt afscheid  
Trainster Jacqueline heeft besloten om te 
gaan stoppen met lesgeven. Ze heeft 25 
jaar lang lesgegeven bij de vereniging, 
van kleuters tot de volwassen groepen. 
Jacqueline bedankt!  
 
Trainster Angél verwelkomt de dames 
van Jacqueline haar groep in haar eigen 
groep. Voor de herengroep is er helaas 
geen vervanger gevonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rooster seizoen 2020/2021 
Het rooster voor het nieuwe seizoen zal 
er als volgt uit komen te zien: 
 
Plataan 
Maandag 
16.45-19.00uur A-selectie 
 
Dinsdag 
15.30-16.30uur Groep 2/3/4 
16.30-17.30uur Groep 5/6 
17.30-18.30uur Groep 7/8 +klas 1 
 
Donderdag 
15.30-17.00uur B-selectie <12 
17.00-18.45uur A-selectie <12 
18.45-20.30uur A+B-selectie >12 
 
Vrijdag 
19.00-20.30uur Aspies vanaf klas 2 
 
 
Biezen 
Donderdag 
19.15-20.15uur Dames trimmen 

 

Wist-je-dat? 

 
 je de gymvereniging kan 
sponsoren door middel van 
sponsorkliks! Via de button op onze 
website kunnen alle online aankopen 
besteld worden. Voor iedere aankoop 
krijgt de gymvereniging een klein 
bedrag en voor u kost het niets 
extra’s!  
 

 
 

 er regelmatig vraag is naar 
tweedehands verenigingspakjes? Als je 
nog een (te klein geworden) 
verenigingspakje thuis hebt liggen of je 
kent iemand die gestopt is met turnen 
en het pakje nog heeft: deze kunnen 
verkocht worden door te e-mailen naar 
ledenadministratie@gyminboskoop.nl  
Dan komen ze op de website te staan 

én wordt het doorgegeven aan de 
trainster die die leeftijdsgroep lesgeeft. 
 
 de selectie een eigen Instagram 
account heeft? Deze heet 
turnselectie_boskoop. Hier kun je vele 
foto’s en filmpjes vinden van onze 
selectieleden.  
 
 de vereniging altijd op zoek is naar 
nieuwe juryleden? Lijkt je dit leuk? 
Neem dan contact op met 
selectie@gyminboskoop.nl  

 
 bestuurslid Manon van Elswijk op 1 
maart is bevallen van een dochter 
genaamd Luna.  
 
 de organisatie van Summermoves 
(voorheen Zoka) helaas de beslissing 
heeft moeten nemen om kamp te 
cancelen. Dit is voor Dorinda, Jessie, 
Milou, Iris, Bindi en Indra een echte 
tegenvaller. Ook Susan had zich 
verheugd om leiding van de tika’s te 
mogen zijn. Hopelijk kunnen we volgend 
jaar weer met zijn allen ‘thuiskomen’ in 
Beekbergen.  

 
 Britt, Fenne en Alisa de wisselbekers 
van de Onderlinge Wedstrijden van 
afgelopen jaar nog een jaartje extra 
mogen houden.  

 
 We in het nieuwe seizoen weer 
meedoen aan de Grote Clubactie! 
Afgelopen jaar hebben we weer een 
mooi bedrag opgehaald en daardoor 
nieuw materiaal kunnen aanschaffen, 
waaronder een vangblok en een 
balkverbreder. We willen in het nieuwe 
seizoen gaan sparen voor een nieuwe 
tumblingbaan, dus daarvoor moeten we 
veel loten verkopen! 
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