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Van het bestuur 

Een beetje later dan gepland, maar hier is dan toch de derde nieuwsbrief van dit seizoen … We hebben 

al een groot deel van de wedstrijden achter ons liggen, zowel de FUN-wedstrijd voor de recreanten, als 

de plaatsingswedstrijden voor de selecties. De doorstroming naar de Friese Kampioenschappen voor de 

dames is bekend, en in mei en juni gaan we een groot aantal DGC’ers zien schitteren op deze FK’s! En op 

8 juni gaan we ook nog nationaal, met onze selectieteams: in Bergen op Zoom wacht ons het NK 

Groepsspringen C niveau.  

De afgelopen maanden is er weer veel gebeurd binnen de DGC-gelederen, en u leest er alles over in 

deze nieuwsbrief: er is geld verdiend voor de clubkas, er zijn ontzettend veel nieuwe leden bij, er zijn 2 

nieuwe bestuursleden, en ook 2 nieuwe trainers, die zich allemaal aan u voorstellen.  

En waar het bestuur tegenwoordig mee bezig is? Van alles! Van het zoeken naar oplossingen voor volle 

groepen (luxe probleem, prachtig!), tot het uitzoeken van nieuwe clubkleding, en van het aanschaffen 

van nieuwe toestellen, tot het bedenken van een uitbreiding van het clubaanbod (jawel, we gaan 

Freerunnen! Zegt het voort!), maar ook daarover zo meteen meer. Voor nu: een fijne voortzetting van 

de lente gewenst, en veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 

Nieuwe leden 

Zo vaak komt het niet voor in het leven van een vereniging: opeens zomaar 4 groepen volwassen leden 

ineens bij de club! De reden was iets minder leuk: onze zustervereniging Frisia in Beetsterzwaag hield op 

te bestaan, en alle actieve volwassenen die dat wilden, mochten bij DGC verder gaan. Daardoor draait 

DGC 4 volwassen groepen extra, zowel in Beetsterzwaag als in Drachten -, met een nieuwe trainster: 

Annelies Horenberg. Voor al onze nieuwe leden: een warm welkom bij de vereniging, en veel plezier met 

sporten! 



Ook via andere kanalen kwam de laatste weken enorm veel nieuwe toeloop: via de Sportweek van 

Sportbedrijf Drachten mochten peuters, kleuters, jongeren en volwassenen zich inschrijven voor 

proeflessen bij verschillende verenigingen, en DGC ontving die week zo’n 40 belangstellenden, in 

verschillende groepen. Een aantal van hen zijn gezellig ‘blijven hangen’, en inmiddels DGC-lid. Ook voor 

jullie geldt: welkom bij de club! 

Acties 

Jeugd Sponsor actie Poiesz 

Het is elk jaar weer spannend of we 

ingeloot worden, maar gelukkig was dat 

dit jaar het geval. En wat hebben jullie 

enorm goed gespaard! Op het Poiesz feest 

kregen we een cheque van maar liefst 

1031 euro uitgereikt. Wow! Daar kunnen 

we ontzettend leuke dingen mee gaan 

doen. Jullie allemaal heel hartelijk dank 

voor het meesparen, en laten we nu alvast 

beginnen met duimen dat we volgend jaar 

weer ingeloot worden … 

 

Kerstbomen actie 

En voor we het vergeten, we hadden in januari nog een actie. Voor 

het tweede jaar op rij deed DGC mee met het inzamelen van de 

kerstbomen in Smallingerland. En we zijn er nu echt wel over uit: 

deze actie wordt een blijvertje. We mochten eind december 

opnieuw alle kerstbomen uit het centrum weghalen (dat waren er 

al 200), en begin januari reden we met man en macht af en aan 

om nog eens 400 bomen op te halen bij jullie allemaal. In totaal 

dus meer dan 600 bomen, wat ons – wederom -  de eerste prijs 

opleverde: we hadden de meeste bomen van heel Smallingerland, 

waardoor we 613,50 konden bijschrijven op onze clubrekening. Dank aan iedereen die bij buren en 

straatgenoten bomen heeft weggesleept voor DGC. Enne … dit jaar gaan we echt voor de 1000 bomen, 

dat moet kunnen! 

ALV 

In maart hadden we onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Nu weten we dat dat niet de meest 

spetterende avonden zijn voor onze leden, en daarom hadden we geprobeerd dit op te leuken met een 

Meet & Greet met de trainers. Helaas nog steeds geen enorme opkomst, maar ook voor volgend jaar 

gaan we weer iets leuks bedenken om u toch richting de vergadering te trekken! Voor het bestuur is de 

ALV altijd een mooi ijkpunt, om te kijken wat er leeft onder de leden, en om het gevolgde beleid te laten 

toetsen … Goed om te melden is dat DGC na een aantal zeer magere jaren er op dit moment goed voor 

staat. En daar zijn wij als bestuur ontzettend blij mee. 



Freerunning 

DGC gaat een nieuwe tak van sport aanbieden! In juni gaan we 

proefdraaien, met 3 clinics freerunning, op de dinsdagavond. 

En daarna gaan we na de zomervakantie echt van start, met 

wekelijkste trainingen. Stoer, spectaculair, en mooie tricks, dat 

moet het worden! Zo cool mogelijk over, onder en door 

obstakels heen – gaaf!! De clinics worden georganiseerd in 

samenwerking met Eijer Producties, die trainer Thomas 

Dijkmeijer aan ons uitleent. Ken jij iemand, of ben jij iemand 

die freerunning helemaal te gek vindt? Dan ben je van harte 

welkom! De drie clinics kosten samen 10 euro per persoon, en 

vinden plaats op 11, 18 en 25 juni, in de gymzaal aan de 

Butewacht. Voor 6+ begint de clinic om 17:00, voor 9+ om 

18:00, en voor 12 jaar en ouder om 19:00. Je moet je wel 

opgeven voor de clinics, en dat kan via onze website 

www.dgcdrachten.nl (klik op de button op de homepage).  

Even voorstellen …. 

Superfijn! In 1 keer ‘zomaar’  twee nieuwe bestuursleden erbij – daar zijn we blij mee, want van het 

huidige bestuur vertrekken aan het eind van dit seizoen een aantal leden. Gerard en Karin zijn geen 

onbekenden binnen DGC: Gerard mogen we inmiddels onze huisfotograaf noemen, en Karin is al actief 

als jury lid. Beiden stellen zich hier nog even aan u voor – Karin en Gerard: heel erg welkom binnen onze 

bestuursclub, en we hopen dat jullie een leuke tijd bij ons gaan hebben! 

Gerard van Kuijk: ik ben getrouwd met Irma en samen hebben we een zoon (Alwin) 

en een dochter (Dian) die in de selectie zit bij Aukje. De meesten kennen mij met 

een camera in de hand als Dian een wedstrijd heeft. In het dagelijkse leven ben ik 

DTP’er/grafisch ontwerper, en daarnaast heb ik een eigen grafisch ontwerpbureau.  

 

Karin van den End: in 2012 begon mijn oudste dochter Daniëlle met turnen bij DGC, 

in 2015 volgde Evelien haar voorbeeld. Nadat ik een aantal jaar als enthousiaste 

supporter op de tribune heb gezeten, heb ik in 2016 de juryopleiding gevolgd. Een 

dag aan de jurytafel vliegt voorbij. Sinds kort maak ik als algemeen lid deel uit van 

het bestuur. 

Drie dagen per week ben ik werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Een 

groot deel van mijn vrije tijd ben ik met mijn pony in het bos te vinden. 

En zoals gezegd, ook twee nieuwe trainsters. Annelies traint de nieuwe volwassenengroepen, en Fiona 

heeft de lessen van meester Thomas op de woensdag overgenomen. Wat leuk dat we jullie bij DGC 

hebben mogen verwelkomen! We hopen dat jullie je snel thuis voelen bij de vereniging, en wensen jullie 

veel sportieve uren toe … 

http://www.dgcdrachten.nl/


Annelies Horenberg: sinds 10 jaar geef ik met veel plezier seniorensportles aan 

verschillende groepen in de leeftijd van 55 tot in de 90 jaar. Sinds maart 2019 doe ik 

dit (weer) bij DGC. Mijn man Jos en ik wonen met hond en kippen in Bontebok, waar 

we graag in onze tuin werken. Onze 2 dochters en 1 zoon zijn al een aantal jaren het 

huis uit dus zien we ze vooral in de weekenden. Ik ben toerroeiend lid van de 

roeivereniging in Heerenveen; roeien heb ik pas 4 jaar geleden ontdekt: het bleek 

echt leuk te zijn om zo in de buitenlucht in de natuur met een groepje te sporten. Verder doe ik in de 

bibliotheek van Heerenveen vrijwilligerswerk, geniet ik van wandelen en lezen in de vakanties en van 

gezelligheid met familie en vrienden. 

Fiona de Jong – Kiers: ik geef sinds afgelopen maand les aan de recreatie en 

basisselectie op woensdag. Ik groeide op met sport, tekenen en muziek maken. 

Tennissen omdat het moest en turnen omdat ik dat zooo waanzinnig leuk vond. 

Aangezien ik van beweging hield, was de stap naar het bewegingsonderwijs snel 

gemaakt. Inmiddels ben ik sinds 1993 vakleerkracht bewegingsonderwijs, gym juf en 

zwemjuf. Ik ben ook een praktijk gestart als kindercoach. Zo help ik normaal tot 

hoogbegaafde jong volwassenen met autisme verder in wonen, werken en leren. 

Wat je ook van mij moet weten, is ….: 

1. dat ik een kaartfeestje met mijn man en mijn drie musketiers (zonen) niet wil missen (en altijd verlies) 

2. dat ik graag ren over de mountainbikepaadjes in het bos 

3. dat de zeilpassie van mijn man mijn uitdaging is. 

FUN wedstrijd 

 

Wat was het weer geweldig … de FUN wedstrijd van afgelopen maand! DGC deed met ontzettend veel 

recreanten turn(st)ers mee, in allerlei categorieën. De prachtige nieuwe pakjes straalden ons tegemoet! 

Bij een FUN wedstrijd maken de recreanten kennis met het wedstrijdelement in het turnen, en komen 



op speelse wijze in aanraking met alles wat met een turnwedstrijd te maken heeft: de jury groeten, 

netjes uitstrekken, en dan je oefening doen … (en heel soms even in paniek naar meester of juf kijken 

omdat je je oefening een beetje vergeten bent). Daarnaast is er ook nog het FUN deel: in de aanliggende 

zaal konden de turners en turnsters hun energie kwijt op een parcourtje, de airtumbling, de airtrack, en 

het grote blok met een trampoline. Aan het eind van de wedstrijd kregen alle deelnemers een zilveren 

medaille, en een aantal zelfs een gouden … 

We willen alle vrijwilligers die deze wedstrijd tot een succes gemaakt hebben heel hartelijk bedanken. Of 

je een groepje hebt begeleid, jurylid bent geweest, de catering hebt gedaan, of bij een toestel in het 

FUN-gedeelte hebt gestaan: we zouden niet zonder jullie kunnen, onze dank! 

Aankopen 

Met de kerstbomen, de Grote Club actie, de Rabobank Clubkascampagne, en 

(met een beetje geluk) de Poiesz Jeugd Sponsor actie hebben we 3 of 4 

jaarlijkse acties te pakken waarmee we prachtige bedragen binnen halen voor 

de club. Met dit geld hebben we dit seizoen goed kunnen investeren in 

nieuwe materialen – een noodzakelijk iets, want al onze toestellen worden 

jaarlijks gekeurd. Begin dit jaar kregen de jongens een voltige bok in hun 

trainingszaal in de Butewacht. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd 

aan de nieuwe spanbrug in het Sportcentrum de Splitting, en zijn we een plan 

aan het maken om ’t Swin en het Sportcentrum weer van goede balken te 

voorzien: een balk wordt opnieuw bekleed, van een balk worden twee 

oefenbalken gemaakt, en we schaffen een nieuwe balk en een nieuwe 

balkverbreder aan. Met al deze aankopen samen is een bedrag van meer dan 10.000 euro gemoeid – 

vandaar dat wij zo ontzettend blij zijn met elk Grote Club actie lot dat jullie verkochten, met elk muntje 

dat jullie in de Poiesz koker gooiden, en elke kerstboom die jullie ons brachten … 

Peutergym 

Wat gaat het goed met onze peuters! Op 

maandagmorgen en vrijdagmiddag draait juf Aukje twee 

groepen, en die worden steeds voller … Sterker nog: ze 

zijn bijna helemaal vol! Als het zo doorgaat, moet er 

binnenkort een derde groep bij! Aan het eind van het 

seizoen is er altijd een feestelijke uitreiking van de Nijntje 

Beweegdiploma’s. 

 

Nieuwe kleding en webshop 

We hebben het al even genoemd in het wedstrijdverslag van de FUN: de nieuwe pakjes voor de 

recreanten. Ze zijn prachtig! Volgend seizoen draaien we nog 1 keertje dubbel: de donkerblauwe pakjes 

mogen nog een jaartje mee. Maar voor iedereen die nu een nieuw pakje gaat aanschaffen: via onze 

kledingcommissie (Miranda Tehubijuluw) kunnen jullie het nieuwe pakje van Tema Turn kopen.  



En nog een nieuwtje voor wat betreft de kleding: binnenkort krijgt onze website een heuse webshop. 

We zijn druk doende om deze in te richten, met natuurlijk daarin onze trainingspakken, maar ook met 

allerlei andere aanverwante zaken voor het turnen. Zodra de webshop klaar is, krijgen jullie bericht! 

Assistenten 

Een groep vrijwilligers die wij zelden benoemen, maar die van groooot belang zijn voor onze vereniging 

zijn onze assistenten … bij veel trainingen hebben de trainers een of meer assistenten, die meehelpen bij 

de toestellen, omdat de trainers niet altijd bij alle toestellen tegelijk kunnen staan. Deze assistenten 

krijgen van DGC een KNGU-opleiding aangeboden: Assistent 1 voor de beginners, en assistent 2 voor de 

al gevorderde helpers. Thea, Tietia, Esmeralda, Vera, Irit, Danielle, Noa, Amarens, Duncan en Daisy: 

superbedankt voor jullie inzet, ontzettend fijn dat jullie wekelijks op de mat staan! En … mochten er 

anderen zijn die nu denken ‘he, dat lijkt mij ook wel wat’: we hebben altijd helpers nodig, dus vraag 

gerust bij je trainer of trainster … 

NK C springen 

Ja, en dan een primeur! DGC heeft een echt nationaal kampioenschap in de wacht weten te slepen! 

Volgend jaar juni organiseren wij het NK Groepsspringen C niveau. Wow! Het bestuur was al een tijdje 

bezig om een NK binnen te halen, en we zijn dan ook erg verheugd dat we dit mogen organiseren. Een 

fantastische mogelijkheid om het turnen – en het springen – in Drachten opnieuw op de kaart te zetten, 

na onze wereldrecord poging van afgelopen jaar.  

De organisatie van zo’n NK is een beste kluif … en daarvoor hebben we een enthousiast team nodig. 

Vindt u/vind jij het leuk om mee te helpen bij de organisatie van dit event? De taken zijn zeer divers: 

contact met de pers, catering, promotie, materialen, verkoop/ontwerp kaartjes … we noemen er maar 

een paar. Vorig jaar hebben we het wereldrecord met een groep van een man of 10 georganiseerd, en 

dit keer zijn we op zoek naar weer zo’n club, waarbij gezelligheid (veel humor!) en teamwerk twee 

peilers zijn. Geïnteresseerd? We horen het graag op info@dgcdrachten.nl  

We zoeken … 

We sluiten deze nieuwsbrief af met ons gebruikelijke onderdeel ‘wij zoeken …’ ! En dit keer zoeken wij 

de volgende personen: 

- Nieuwe penningmeesters 

Aan het eind van dit seizoen vertrekken onze interim penningmeesters, en zoeken wij mensen die hun 

taken kunnen overnemen. De financiële administratie van de vereniging is prima op orde, zodat de 

activiteiten van de penningmeester te overzien zijn.  

- Nieuwe bestuursleden 

Binnen het bestuur zoeken we een aantal nieuwe leden. Elk bestuurslid heeft specifieke taken – 

bijvoorbeeld de ledenadministratie, de nieuwsbrief, het wedstrijdcommissariaat of het aansturen van de 

activiteitencommissie. We zoeken nieuwe bestuursleden die het leuk vinden om 1 zo’n specifieke taak 

onder zijn/haar hoede te nemen, en daarnaast in de maandelijkse vergaderingen mee te denken met de 

andere zaken. Wij bieden een gezellige club, die van aan- en doorpakken houdt … 

 

mailto:info@dgcdrachten.nl


- Leden voor activiteitencommissie 

De activiteitencommissie organiseert door het jaar heen een aantal activiteiten voor de leden van de 

club, zoals het Sinterklaasfeest voor de kleineren, en de Nieuwjaarsjump van afgelopen januari. 

Absoluut de gezelligheidscommissie! 

- Juryleden jongens 

Voor elke wedstrijd waarbij DGC turners opgeeft, moeten wij ook juryleden aanleveren – anders mogen 

onze jongens niet meedoen met de wedstrijd. Vooral voor deze categorie (jongensturnen) hebben wij 

als vereniging een tekort behoorlijk tekort. Om jurylid te worden doe je een cursus van een paar 

avonden, en een examen. Daarna jureer je een paar zaterdagen per jaar (gemiddeld 3). Warm bij u 

aanbevolen …  

Nog even 

Soms krijgen wij vragen over de contributie, waarom je bij DGC in de zomer door moet betalen. Nog 

even weer het antwoord: wij smeren de contributie voor 10 maanden sporten uit over 12 maanden … U 

betaalt in de zomer dus dat stukje wat u in de sportende maanden eigenlijk te weinig betaalt. Voor u dus 

een spreiding van het bedrag, en voor DGC constante inkomsten. Hopelijk win-win! 

Tot slot … 

Dat was ‘m weer voor deze keer! We hopen dat u weer op de hoogte bent van het reilen en zeilen van 

de club, dat u nu alvast op de kalender zet ‘kerstboom inleveren bij DGC’, en dat u genoten hebt van 

deze nieuwsbrief.  

 

Tot de volgende keer, vlak voor de zomervakantie! 

Remko, Korrie, Wia, Tietia, Gerda, Anneke, Alette, Gerard, Karin & Ellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afsluiter is dit keer voor onze jongste leden: peutergym (met de Poiesz) … het regende muntjes in de les van juf 

Aukje. Prachtfoto! 


