
                  

 
Onze kersverse  Nederlandse Kampioenen! Van harte, Klaske, Dionne, Saliha, Aurelia, Marit, Hester, 

Kim, Inge, Calla, Sari, en meester Thomas. 

 

Nieuwsbrief  7 
Juni 2018 

 

Van de redactie …. 

Een zomerse lente met heerlijke temperaturen, de vakantie begint zo langzamerhand in zicht te komen, 

en DGC maakt zich op voor het grootste evenement in tijden: een heuse vermelding in het Guinness 

Book of World Records. En dat is niet niks! U leest er alles over in deze nieuwsbrief, en eigenlijk willen 

we maar één ding aan u kwijt: geef u op! Uzelf, de buurjongen, uw nichtje … het gaat namelijk zó gaaf 

worden, maar we hebben wel die 500 mensen nodig, die er voor zorgen dat we ook écht het record 

handstanden maken gaan krijgen hier in Drachten … 

Voor nu: geniet van de foto’s van onze eigen jeugd, lees onze nieuwsbrief, en help vooral DGC waar u 

helpen kunt (Rabobank Clubkas Campagne), dan zorgen wij als bestuur dat we er volgend seizoen weer 

voor u staan, om jong en oud plezier in de turnsport binnen onze vereniging te laten beleven.  

 

 



Einde-van-het-seizoen-festijn: Wereldrecord Handstand verbeteren: 7 juli 2018 

Op 7 juli is het vanaf 13:00 feest in het Thalenpark, want dan 
gaan we de boel op z’n kop zetten: op het grote veld kunnen 
jullie demonstraties gaan bekijken, en zelf heerlijk bewegen op 
tumblingbanen, springkussens en zelfs een heus free-run 
parcours gaan afleggen. Om 14:00 verwachten wij dan minstens 
500 mensen bij het podium in het park, om tegelijkertijd een 
handstand te maken … Dat gaat prachtig worden! We hebben 
oud-topturnster Lisa Top bereid gevonden om de warming up te 
doen, we hebben een heuse DJ, we hebben een presentator die 
alles aan elkaar gaat praten, en natuurlijk hebben we mooi weer 
die dag! 

En nu dus jij nog … Geef je je op? Als je dat namelijk doet vóór 20 
juni, dan kunnen we het T-shirt wat je van ons krijgt nog in de 

juiste maat bestellen. En naast het T-shirt krijg je ook nog een goodiebag met drinken en wat lekkers. 
Superleuk! En natuurlijk zijn wij stiekem ook wel een beetje zenuwachtig, en willen we heel graag zo 
snel mogelijk die 500 aanmeldingen halen, zodat we er zeker van zijn dat we genoeg mensen hebben … 
We rekenen op jullie allemaal! 

Je kunt nog een maandje oefenen met de handstand, net 
zoals in de les bij juf Jitske hiernaast. En nogmaals: je mag 
ook komen als je de handstand nog niet hélemaal alleen kan 
… want je mag gewoon iemand meenemen die jouw benen 
dan kan vasthouden! 

Na de recordpoging kun je nog tot 16:00 lekker spelen in het 
Thalenpark: de tumblingbanen blijven uitgerold, de 
springkussens idem, de stormbaan, en er zijn nog meer leuke 
activiteiten. En natuurlijk kun je ook een drankje drinken, of 
een ijsje halen op het terrein. Dus van 13:00 tot 16:00 ben jij 
onder de pannen op 7 juli! 

Opgeven? https://www.dgcdrachten.nl/events/wereldrecordpoging-handstand/ 

Wil je op de hoogte blijven van alles wat deze recordpoging aangaat? Like dan onze facebook pagina: 
https://www.facebook.com/Handstand-wereldrecord. En ook op instagram zijn we te vinden, onder 
Handstand Wereldrecord.  

Om dit evenement te financieren, hebben we allerlei sponsoren benaderd. We hebben enorm veel 
respons gekregen! Maar: er is ook veel geld nodig, en daarom hebben we ook een loterij, met superveel 
mooie prijzen, georganiseerd. Wat dacht je van een diner-voor-twee bij Omnia (en dat kan je maar liefst 
3 keer winnen!) als hoofdprijs? De plaatselijke (en regionale) middenstand is enorm gul geweest met 
prijzen, dus je hebt een mooie kans op een prijs. We komen binnenkort de lessen langs om loten te 
verkopen, en op 7 juli zijn er ook op het evenemententerrein in het Thalenpark nog loten te koop.  

 

Heeft u die dag wellicht een paar uurtjes over? We hebben héél veel kleine taakjes, voor maar 
een paar uur, maar ze zijn voor ons van levensbelang, omdat we nog wel 50 mensen nodig 
hebben … Meld u zich? Dat kan op handstanden2018@gmail.com.  

https://www.facebook.com/Handstand-wereldrecord
mailto:handstanden2018@gmail.com


 

 

Mededelingen 

 

- Rabobank Clubkas Campagne 

 

We zouden het in de euforie van ons 

wereldrecord haast nog vergeten, maar: we 

hebben ook nog een ander iets waar we u 

bij nodig hebben! Vanaf 15 juni kunnen alle 

leden van de Rabobank 5 stemmen uitdelen 

aan hun favoriete clubs. Die stemmen krijgt 

u automatisch thuisgestuurd, als u lid bent 

van de Rabobank. U mag 2 stemmen geven 

aan uw favoriete club … natuurlijk DGC! 

Afgelopen jaar leverde één stem €5 op, dus 

kunt u nagaan wat dat oplevert … €10 per 

persoon die op ons stemt.  

 

- Demonstratie jongensturnen 

De jongens krijgen het druk binnenkort … Ze gaan optreden op het Kampioenenfeest van Drachten op 

23 juni, en ze doen nog een reprise bij ons eigen wereldrecord op 7 juli. Dus wilt u onze toppers nog een 

keertje zien, met hun act van de uitvoering van vorig jaar? Dan weet u waar u zijn moet! 

 

 



- Peutergym/Nijntje beweegdiploma 

Sinds januari dit jaar bestaat er een nieuwe peutergym groep 
op de maandag, onder leiding van juf Aukje, en de groepen 
worden elke keer een kléin beetje groter, maar … we kunnen 
nog wel een paar enthousiaste peutertjes gebruiken! Heb jij 
een buurmeisje of buurjongetje in de leeftijd van 2 of 3 jaar? 
Die mogen gratis twee proeflessen komen volgen: op 
maandagmorgen om 9:00 start juf Aukje met ouder-en-kind 
gym, en om 10:00 mogen de wat oudere peuters komen, die 
al zonder vader of moeder durven te klimmen, en te 
klauteren.  

 

- Waardevolle spullen 

We willen het toch nog een keertje benadrukken: iedereen die wil, kan ‘zomaar’ 

in de kleedkamers van de sportzalen komen … Vooral in sportcentrum De 

Splitting hebben we geen zicht op uw/jullie spullen, dus nog even de 

waarschuwing: neem waardevolle spullen (en dat kan ook kleding zijn!) mee naar 

de zaal … 

 

- Afscheid nemen bestaat niet … 

Of toch wel? Nou, een héél klein beetje wel, dan … Aan het eind van dit seizoen gaan wij – helaas, 

helaas, helaas … - afscheid nemen van drie van onze trainsters: Natasja Blaakmeer van Keep Fit , Yvonne 

Ruiter van de Galm, en Wilma Bosma van de peuters, kleuters en jongste jeugd. Natasja en Yvonne 

hebben járen lesgegeven bij DGC, zijn verknocht aan de vereniging, maar willen – begrijpelijk – eens 

stoppen, vanwege andere activiteiten en nieuwe uitdagingen. Wilma zit nog maar kort bij DGC, maar 

maakte een enorme impact, met haar vrijdagmiddag lessen. Dames, we hebben van jullie genoten, en 

we wensen jullie het allerbeste met de studie, de dansschool, de nieuwe plannen … Namens alle leden: 

heel hartelijk dank dat jullie DGC mede gemaakt hebben tot wat het nu is. Het ga jullie goed, en de DGC-

deur staat altijd voor jullie open! 

 

 

 



- NK Groepsspringen voor C-niveau: Utrecht en Rotterdam 

 

 

Op 2 juni deden er 3 teams van DGC mee aan de Nederlandse Kampioenschappen groepsspringen in 

Rotterdam. Een jeugdteam, een juniorenteam, en een seniorenteam. Het NK was verdeeld over 2 

wedstrijden: de eerste, in Utrecht in februari, telde 1 keer mee, en de wedstrijd in Rotterdam 2 keer. ’s 

Morgens sprongen onze junioren, en zij namen een bronzen medaille mee naar huis, op het onderdeel 

tafel. Hulde, en fantastisch gedaan, Tessa, Jocelyn, Emma, Lotus, Irit, Vera, Merel en Bo (zie foto’s 

hierboven)! De seniorenfoto lieten we u al aan het begin van deze nieuwsbrief zien: zij werden naast 

Nederlands kampioen op trampoline pegasus, ook nog eens tweede op het onderdeel plank 

springtoestel.  

Wat prachtig om echte Nederlandse kampioenen te hebben binnen de vereniging! 

Het jeugdteam had onze eigen huisfotograaf, Gerard van Kuijk, mee, en dus geven we u een hele kleine 

impressie van de wedstrijd van Mare, Marit, Dian, Noa, Estrella, Amber, Ivye, Daisy en Zoë. Onder 

leiding van Meester Thomas … Ze gingen met maar liefst 4 prijzen naar huis! Twee keer zilver en twee 

keer brons! 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

- AVG 

Afgelopen 25 mei is de wet AVG in werking getreden – u heeft het vast gemerkt aan alle mailtjes die u 

van diversie instanties heeft ontvangen! Wat was het ook alweer? In het kort wil dat zeggen, dat vanaf 

25 mei de gegevens van alle leden van DGC beschermd moeten zijn. Uiteraard was dit al het geval, maar 

vanaf nu moet iedere vereniging dit officieel op papier zetten, zodat (potentiële) leden kunnen inzien 

hoe de vereniging met persoonlijke gegevens van de leden omgaat. Wij hebben onze huisregels 

aangaande privacy op de website staan:  https://www.dgcdrachten.nl/persoonsgegevens/ 

 

-  Nieuw bestuurslid 

Sinds twee maanden hebben we een nieuwe aanwinst binnen het bestuur, 

Alette Wubs. We laten haar even zelf aan het woord:  ‘Ik ben getrouwd met 

Ron en moeder van 3 kinderen waarvan de jongste (Duncan) bij de selectie van 

Hiddo traint. In mijn dagelijkse leven werk ik op twee Jenaplan scholen, St. 

Lukas en de Wiekslag en doe ik werkzaamheden binnen onze kerk op muzikaal 

gebied, helpen van de koster bij evenementen/ drukte (indien nodig) en het 

schrijven en op de planken zetten van eigen geschreven musicals’. Alette zal 

zich binnen het bestuur bezig houden met het jongensturnen, en draait al 

volop mee in de commissie Wereldrecord Handstand. Welkom, Alette, en 

hopelijk heb je een fijne tijd bij ons! 

 

https://www.dgcdrachten.nl/persoonsgegevens/


- Einde seizoen & begin nieuwe seizoen 

Op 7 juli is ons grote slotakkoord van dit seizoen, en in de week daarna vinden de laatste lessen plaats. 

Vanaf 13 juli hebben we dus vakantie! Op 3 september is iedereen weer van harte welkom in de 

lessen. 

 

Tot slot … 

Een seizoen voorbij gevlogen, een topjaar voor DGC: explosieve ledengroei, mooie kampioenen, een 

bloeiend jongensbestand, blije koppies op de trainingen, en een waanzinnige afsluiting op 7 juli 

aanstaande. En daar doen we het voor! We wensen u nu alvast een prachtige zomer, met veel relax-tijd, 

zodat iedereen in september weer fit aan de start van het nieuwe seizoen kan beginnen. Wij hebben er 

alweer zin in! 

 

Een zomerse groet van het bestuur van DGC, 

 

Remko Oost, Korrie van Manen, Tietia de Haan, Wia 

Oost, Gerda Sinnema, Anneke Siersema, Alette Wubs 

en Ellen van der Spoel 

 


