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Van de redactie …. 

De laatste zonnige dagen van september zijn verdwenen, de zomer is nu toch écht voorbij, en het 

nieuwe seizoen is in volle hevigheid losgebarsten. En wát voor een seizoen! Het seizoen van ‘the day 

after the night before …’! Want we moeten er natuurlijk nog wel even op terugkomen, onze fan-tas-

tische afsluiting van vorig seizoen, met onze wereldrecordpoging op een fantastische dag, met een 

fantastische crew, en 594 fantastische deelnemers – waaronder heel veel DGC-leden.  

 

 

 

 

 

 

We wachten nog steeds in spanning op de uitkomst: gaan 

wij het record breken, of zijn het toch die Ijslanders, die – 

voor ons onverwacht – een maand eerder 607 

handstanders op de been brachten in een gymzaal? Wij 

hopen natuurlijk stiekem een héél klein beetje dat Ijsland 

foutjes laat liggen in de afwerking, en we hopen van 

ganser harte dat wij álles tot in de puntjes hebben 

ingeleverd bij de organisatie van Guinness! De uitslag komt 

waarschijnlijk binnen nu en een maand …  

Afgelopen week kregen we nog een prachtige verrassing: we staan op de voorkant van het 

herfstnummer van hét turnblad van Nederland, Gymsport.nl. Supergaaf!! Drachten in beeld!! 



We hebben de afgelopen maand ontzettend veel nieuwe aanmeldingen gekregen, vooral van jonge 

turnertjes en turnstertjes, maar opeens kwamen er ook zomaar een paar volwassenen ‘aanlopen’ – en 

met iedereen zijn we heel blij: voor jullie, voor u allemaal een sportief welkom, en we hopen dat u/jullie 

zich van harte zult thuis voelen bij de club. De vele nieuwe aanmeldingen zorgden hier en daar voor wat 

uitpuilende zalen, maar we hebben hard ons best gedaan om dat in goede banen te leiden, en we hopen 

dat iedereen naar tevredenheid in een ‘lekkere’ groep zit. Zo niet, dan horen we dat graag … 

(info@dgcdrachten.nl).  

Voor nu: veel leesplezier, en voor de jeugdige leden … we zijn apetrots op onze agenda voor de 

eerstkomend maanden, want ook na(ast) het turnen zijn er superleuke dingen te doen bij DGC deze 

herfst! 

 

Mededelingen 

- Peutergym/Nijntje beweegdiploma 

Wat gaat het goed met onze peuters! We zijn nu een jaar bezig met peutergym, onder leiding van juf 
Aukje, en de maandaggroep is inmiddels echt helemaal vol! Op vrijdagmiddag hebben we nog wel plaats 
voor een paar enthousiaste peutertjes. Heb jij een buurmeisje of buurjongetje in de leeftijd van 2 of 3 
jaar? Geef ze twee gratis proeflessen cadeau bij het Nijntje-gymmen op vrijdagmiddag om 2 uur in de 
prachtige Ispace-gymzaal in de Folgeren …! 

 

 

 

- Grote Clubactie 

 

Een kleine reminder voor de loten van de Grote Club Actie … we 

krijgen al steeds meer volle boekjes terug, geweldig! Van elk lot van 

€3 krijgt DGC 80%, en dat is €2,40 – een fantastisch bedrag voor 

onze clubkas. Na de herfstvakantie moeten de boekjes weer 

ingeleverd worden bij de turnleiding, en natuuuurlijk hopen we het 

bedrag van vorig jaar (meer dan €4000!) te evenaren, of misschien 

zelfs wel te overtreffen. Voor degene die de meeste loten verkoopt, 

hebben we een prachtige prijs: gratis kaartjes voor een 

trampolinepark! Vorig jaar hebben we een nieuwe airtrack gekocht 

van het Clubactie-geld, dit jaar gaan we voor een nieuwe balk.  
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- Waardevolle spullen 

We blijven het nog even herhalen, vooral voor onze nieuwe leden: iedereen 

die wil, kan ‘zomaar’ in de kleedkamers van de sportzalen komen, ook mensen 

met iets minder goede bedoelingen … 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 … 

- Vaders in de kleedkamer 

Lieve vaders, wat leuk dat jullie je dochters komen halen van gym of turnen! We hebben alleen één klein 

verzoekje: zouden jullie héél misschien buiten de meisjeskleedkamers willen wachten totdat jullie 

dochters naar buiten komen? Lastige materie … maar om álle eventuele zaken maar voor te zijn, willen 

we dit jullie maar gewoon zo, via de nieuwsbrief, vragen … Dank jullie wel! Vaders, voor jullie is er altijd 

een ‘doorloop-kleedkamer’, zodat jullie wel in de zaal kunnen komen! 

- Ouders in de les 

En na de vaders aangesproken te hebben, richten we ons ook nog even tot jullie allemaal: vaders, en 

moeders. Natuurlijk weten we hoe leuk het is om éven de laatste 5 minuten van de training te gaan 

kijken bij de les, maar soms zien we dat de laatste 5 minuten inmiddels 10 minuten worden, en dat ook 

de eerste 10 minuten er nog ouders blijven kijken. Fantastisch, die belangstelling! Maar soms is het voor 

de train(st)er niet fijn om die ouders er ook nog bij te hebben, en soms is het voor de kinderen lastig om 

zich te focussen op de les, als mama nog in de deuropening staat … Daarom: nogmaals, superleuk dat u 

de vorderingen, de blijdschap en het plezier van uw kind wilt zien, maar we hopen dat u het ook snapt 

als de trainer de deur dicht doet! 

- C-, D- en E-groepsspringen  

 

 In november begint het wedstrijdseizoen voor onze groepsspringers. De 

categorie E heeft één wedstrijd. Een niveau hoger, de D-springers, hebben een 

plaatsingswedstrijd, en als ze voor bepaalde onderdelen goed scoren, kunnen zich plaatsen voor de 

Friese Kampioenschappen D-niveau, twee weken later. Eind november doen er vanuit de jeugd (tot 12 

jaar), junioren (tot 15 jaar) en de senioren (vanaf 16 jaar) selectieteams mee aan de Friese 

Kampioenschappen C-springen. Alvast heel veel succes allemaal!! Geniet van jullie sprongseries, dan 

genieten wij mee! 

 

 

 



- Geslaagde juryleden en oproep nieuwe juryleden 

Afgelopen zomer hebben twee mensen voor onze vereniging hun jury-diploma gehaald: applaus! Het 

zijn Kim van den Burgh, die niveau TD 1 heeft gehaald (het eerste niveau), en Mirjam Veeman, die de 

cursus heren jurering heeft gedaan. Wat fijn dat jullie dat gedaan hebben, en dat jullie je op deze manier 

voor DGC willen inzetten. We wensen jullie mooie wedstrijden toe! 

En nu we het toch over jureren hebben: zonder juryleden geen wedstrijden … DGC moet bij elke groep 

turn(st)ers die opgegeven wordt, óók tegelijkertijd juryleden opgeven, en dat is soms best lastig om er 

genoeg te vinden. Vandaar dat we bij deze, aan het begin van het seizoen, een oproep doen: vindt u het 

leuk om meer te leren over de sport van uw zoon/dochter? En heeft u tijd om zo’n 3 keer per jaar een 

wedstrijd te jureren? Geeft u zich dan op voor een jury-cursus! Vooral voor het jongensturnen hebben 

we nog steeds dringend juryleden nodig – we zijn in aantal enorm gegroeid bij de jongens, wat inhoudt 

dat er meer jongens mee gaan doen aan wedstrijden, en dus zijn we ook meer juryleden nodig! 

 

- Sponsorkliks 

We blijven het noemen in deze nieuwsbrief: wil je DGC 
gratis  sponsoren? Schaf dan zaken die je normaal 
gesproken online koopt, aan via de SponsorKliks-
pagina, op www.sponsorkliks.com/ . Van Bol.com tot 
Coolblue, en van Zalando tot je favoriete restaurant: 
van alle aankopen wordt een commissie maandelijks 
aan DGC uitbetaald. En u betaalt niets extra! We 
hebben het afgelopen jaar al meer dan €150 aan 
SponsorKlik geld binnengekregen, alleen maar omdat 
u via SponsorKliks heeft besteld. Onze dank is groot! 

 

- Entreegelden wedstrijden 

Een nieuw fenomeen binnen het wedstrijdturnen: vanaf dit seizoen moet er bij elke wedstrijd door het 

publiek entreegeld betaald worden. Het zal gaan om een klein bedrag, rond de €2 per persoon, maar 

omdat wij als ‘turn-ouders’ dit tot nu toe nog niet gewend waren, vermelden wij het hier alvast. Dit is 

overigens geen idee van DGC, maar iets dat door de KNGU ingevoerd is … Dit jaar organiseert DGC ook 

een aantal wedstrijden voor de KNGU, en daar zullen we ook vrijwilligers nodig hebben die achter het 

kassa-tafeltje willen plaatsnemen. 

 

- Kortingsbon … 

 

Van onze sponsor Evink Intersport hebben we voor alle leden een 

kortingsbon gekregen, die we iedereen binnenkort in de les meekrijgt: bij 

besteding van €49,99, krijgt u €10 korting. Dank aan deze sponsor!! 
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Agenda 

 

- Herfstvakantie activiteit!! Op 20 oktober: jumpen bij Jumpstyle Heerenveen 

Zit jij op de basisschool, en heb je nog niets te doen in de 

herfstvakantie??? Dan is dit je kans!! DGC heeft twee 

uren lang Jumpstyle Heerenveen exclusief voor 

onszelf afgehuurd!  

Dus heb jij zin om 2 uren te jumpen, samen met je 

turnvrienden of -vriendinnen? Geef je dan snel op, want 

er kunnen maximaal 70 kinderen mee …  

Even alles op een rijtje: 

Wanneer?    20 oktober 2018 

Hoe laat?   10:00 – 12:00 (op eigen vervoer naar Heerenveen!) 

Wat kost het?  €12 per persoon (inclusief leensokken van Jumpstyle) 

Voor wie?  Alle DGC-turners en turnsters van de basisschool 

Hoe geef ik me op? Via een mailtje aan info@dgcdrachten.nl, onder vermelding van naam kind 

Hoe betaal ik?  Door na bevestiging door DGC €12 over te maken op NL73 RABO 0129357650 

 

- 10 november: turngala Leek 

En nog zo’n mooi evenement … Sinds een aantal jaar organiseert Leek in 

november het Turngala, en ook dit jaar staat deze bijzondere 

gebeurtenis weer op het programma. Op 10 november worden er 2 

shows gegeven, eentje om 14:00, en eentje om 19:30. Bezoekers kunnen 

genieten van turntoppers uit binnen- en buitenland (jaaaa, Sanne en 

Lieke Wevers komen allebeide! En Yuri van Gelder ook!), 

acrogymnasten, rhytmische gymnastiek formaties, en nog veel meer 

acts. Inspiratie voor onze eigen turn(st)ers! En onze leden kunnen van te 

voren zelf ook nog aan de slag, want voorafgaand aan het turngala staan 

er in de hal naast de showhal tumblingbanen en trampolines klaar op 

het beweegplein. Een aanrader! Kaarten kosten aan de deur €19, in de 

voorverkoop €15, maar DGC mag ze u aanbieden voor €12. Bestellen? 

Stuur een mail naar info@dgcdrachten.nl, en vermeld hoeveel kaarten u 

wilt, en voor welke show. Bestellen via DGC kan tot 20 oktober, of tot 

onze kaarten op zijn! 

 

 

mailto:info@dgcdrachten.nl
mailto:info@dgcdrachten.nl


- 21 november: Sinterklaas 

 

We kondigen het hier vast aan … op 21 november 

komt Sinterklaas op bezoek bij DGC! Voor €3 kan uw 

kind daar bij zijn. Pietengym, wat lekkers, en 

natuurlijk een klein cadeautje van de Goedheiligman 

… Begin november krijgt u hier meer informatie over, 

maar u kunt het nu alvast in uw agenda zetten: het 

feest is van 15:00 – 17:00, en is voor onze 

turn(st)ertjes tot en met 8 jaar. 

 

- 1 december: Wisselbekertoernooi 

Met een aantal turnverenigingen uit Friesland wordt jaarlijks het Wisselbekertoernooi gehouden: de 

vereniging die de wisselbeker wint, organiseert de volgende editie. Dit jaar is de organisatie in handen 

van Set ‘m Op uit Augustinusga, en het toernooi vindt plaats op 1 december. Voor onze nieuwe 

jeugdleden misschien al hun eerste mogelijkheid om een mooie koprol of handstand te laten zien! Over 

opgave, en hoe alles er aan toe gaat bij zo’n wedstrijd krijgt iedereen later nog bericht. 

 

Tot slot … 

We hebben nog allerlei ‘dingen’ te doen voor u, als ouders, binnen de vereniging: in december willen we 

weer kerstbomen gaan inzamelen, we kunnen nog wel mensen gebruiken in de ‘leuke-dingen-

commissie’, en we zijn zelfs ook nog op zoek naar een penningmeester, omdat de twee die we nu 

hebben eigenlijk interim-penningmeesters zijn. Daarnaast proberen we ook nog een nieuwe 

vertrouwenspersoon te vinden. Vindt u het leuk om iets binnen DGC te gaan doen? Dat zouden wij 

enorm op prijs stellen! Neemt u contact op met het bestuur? Dan nodigen we u uit op een van onze 

vergaderingen, en hebben we het er eens over, onder het genot van een kopje koffie … 

Voor nu: een mooie herfst gewenst, en wij melden ons weer in december, met de volgende nieuwsbrief! 

 

Een hartelijke groet van het bestuur: 

 

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

Anneke Siersema, Alette Wubs en Ellen van der Spoel 

 


