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NIEUWSBRIEF DRACHTSTER 
GYMNASTIEK
COMBINATIE

#16 september 2021

Aan het begin van dit nieuwe seizoen nemen we jullie 
weer mee in wat er speelt binnen DGC. 

Terugkijken
Corona
Hopelijk kunnen we Corona zo langzamerhand een 
beetje achter ons laten. Er mag gelukkig steeds meer 
en de trainingen zijn allemaal weer begonnen. 

In juni hebben we wederom geen contributie geïnd als 
compensatie en dank voor jullie steun.

Het ledenaantal is fors gedaald. Dat is begrijpelijk. Als 
er geen trainingen zijn, ga je je niet aanmelden bij een 
vereniging. En de gebruikelijke opzeggingen zijn er 
wel geweest. Bij een turnvereniging is het verloop 
groot. Daarom hebben we nu zo’n 100 leden minder 
dan voor de Corona-crisis. Dit is niet alleen bij DGC zo, 
maar zal een landelijk fenomeen zijn. Maar we hopen 
dat dit komend seizoen weer gaat veranderen. Er staan 
ook al veel nieuwe proeflessers te trappelen om te 
beginnen! En mocht je nog iemand weten die graag de 
nieuwe Epke of Sanne wil worden, of gewoon lekker 
recreatief wil sporten, er is ruimte genoeg in alle 
lessen. Sporten bij DGC kan ook op alle leeftijden. Het 
jongste lid moet nog 2 worden en het oudste lid is 88 
jaar! Dus…. voor elk wat wils.

Hoe hielden we de leden in beweging?
Corona bracht ook omdenken, anders denken en veel 
creativiteit tot leven. In tijden van summier en alleen 
online contact werden er bijzondere activiteiten 
georganiseerd. Online lessen en wekelijks challenges 
en andere activiteiten. Zo kon op 20 februari iedereen 
aan de wandel tijdens de Speurtocht met vragen. 
In een heerlijk winterzonnetje waren de eerste lopers 

al vroeg op pad. Leuk om de eigen woonplaats eens op 
een andere manier te ontdekken! Degenen die de 
meeste vragen goed hadden, kregen als presentje een 
paar leuke sokken met naam. 

Quizshow
Op 5 maart stond iets heel anders op het programma: 
Een heuse online Quizshow! Online werd er o.l.v. 
Bouke Koning van www.dequizshow.nl een fanatieke 
strijd gevoerd. Soms met grote (online) hilariteit. 
Sponsoren hadden prijzen beschikbaar gesteld en het 
was dan ook een groot succes. 

Juf Aukje schreeuwt haar renpaard naar de finish

Beste ouders/verzorgers 
van de leden van DGC
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Blaren
Aan het einde van het seizoen kijken de trainers wie er 
mogelijk door kunnen stromen naar de basisselectie of 
de selectie. De eerste proefles bij de basisselectie 
levert steevast blaren op! Even vergelijken wie de 
grootste of de meeste heeft: 

 
Afsluiting seizoen
Voor de zomer konden we gelukkig ook weer 
afsluitingen van het seizoen organiseren. 
Fijn dat het weer kon. 
 

Een potje midgetgolf door de groep gym volwassenen

Buitentrainingen
En wat waren we blij dat we uiteindelijk weer konden 
trainen! In etappes, dat wel. Eerst alleen buiten en 
alleen de jeugd. Steeds mocht er meer en uiteindelijk 
mochten we ook weer de zaal in! Wat  een heerlijk 
gevoel was dat! 

Nijntje Beweegdiploma:
Begin juli kreeg een aantal van onze jongste leden 
een heus gymdiploma, het Nijntje Beweegdiploma. 
DGC heeft in de persoon van Juf Aukje hier een 
gecertificeerde trainer voor. Het Nijntje 
Beweegdiploma is een serie beweeglessen waarin 
peuters wekelijks speelplezier beleven en 
tegelijkertijd alle essentiële basisvormen van 
bewegen leren. Kortom, het is een combinatie van 
plezier met een flinke dosis gezonde ontwikkeling.
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De springgroep ging suppen

POIESZ 
Jeugdsponsoractie
Het is alweer een half jaar geleden, maar in 2021 
mocht DGC ook weer meedoen met de POIESZ 
jeugdsponsoractie.

Van 15 februari t/m 11 april 2021 werd er weer 
massaal muntjes gespaard en ingeleverd bij 
de koker van DGC in filiaal POIESZ de Wiken. 

Aan het eind van de actie werd er maar liefst 
€ 961,- uitgekeerd aan DGC. Ruurd de Jong mocht 
de cheque ophalen bij de winkel. Hij vond het 
reuzespannend, maar gelukkig was Knyn mee als 
grote steun.

OGF Contra Ureterp
In de vorige Nieuwsbrief meldden we al dat de leden 
van de Aerobicsgroepen van OGF Contra in Ureterp 
zich bij DGC aangesloten hebben. We zijn blij dat we 
de leden een mogelijkheid hebben kunnen bieden te 
blijven sporten. Baukje Tuinstra geeft deze 
Aerobicslessen op woensdag- en vrijdagochtend in 
MFC De Wier in Ureterp. Baukje is geen onbekende bij 
DGC aangezien ze in het verleden bij DGC ook 
lesgegeven heeft. Verderop in de Nieuwsbrief stelt ze 
zich voor.

Vooruitkijken
Dit seizoen
Tja, kunnen we vooruitkijken? Durven we vooruit te 
kijken? We hopen allemaal van harte dat we eindelijk 
weer een “normaal” seizoen kunnen beleven. Met 
wedstrijden, ouders in de zaal, leuke activiteiten, veel 
nieuwe leden en vooral: gewoon lekker trainen! Gaat 
dit gebeuren? De tijd zal het leren. We blijven positief!

Selectie meiden
Binnen het bestuur van DGC hebben we het tussen 
neus en lippen door al een paar jaar over hoe positief 
het zou kunnen werken als alle selectieturnsters 
training zouden krijgen van beide selectietrainers. Dus 
allemaal het beste van 2 werelden krijgen! Als leiding 
en bestuur zien we daarin grote voordelen.
•  Beide trainers hebben hun eigen expertise en kracht 

en vullen elkaar aan. 
•  De meiden trainen met alle leeftijdsgenoten en 

turnsters van hetzelfde niveau 
•  Trainen voor het groepsspringen kan tijdens de 

reguliere trainingen terwijl de andere trainer 
aandacht heeft voor de rest van de turnsters. 

•  Beide trainers kennen alle selectieturnsters en hun 
capaciteiten wat o.a. op wedstrijden een groot 
voordeel is. 

•  Toename van het verenigingsgevoel

Afgelopen maanden hebben we dan ook gemeend dit 
daadwerkelijk in gang te zetten met het volgende 
resultaat: 
•  Op maandag en dinsdag verandert er niks. Meester 

Thomas geeft training op maandag en juf Aukje op 
dinsdag. 

•  Op donderdag wordt in 3 groepen getraind met alle 
selectiemeiden en met beide selectietrainers. 

We hopen dat dit een positieve boost zal brengen! Alle 
selectiemeiden zijn voor de zomer al geïnformeerd.
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Grote Clubactie 2021
Ieder jaar in september start de Grote Clubactie. 
Net als andere jaren doet DGC dit jaar weer mee. 
De actie loopt van zaterdag 18 september tot 
23 november. De lotenboekjes zijn inmiddels 
uitgedeeld in de lessen met een brief erbij hoe het 
werkt. In deze periode krijgen ook alle leden een email 
met een persoonlijke verkooplink en verkooppagina. 

De link kun je doorsturen naar vrienden, familie en 
bekenden. Op de verkooppagina kun je zien hoeveel 
loten je al verkocht hebt. Vorig jaar is voor het eerst 
gewerkt met die verkooplink en het bleek dat 
verenigingen daarmee 20% meer loten verkochten. 
 

Nieuwe turnpakjes (basis)selectie 
dames EN heren.
Zoals al eerder vermeld zijn de huidige selectiepakjes 
van de dames niet meer leverbaar. Het was de 
bedoeling vorig seizoen nieuwe pakjes uit te zoeken 
en aan te schaffen. Doordat er geen wedstrijden 
waren, hebben we dit vooruitgeschoven. 

Voor de zomervakantie hebben we dan toch een eerste 
brainstormsessie gehouden met een aantal 
selectiemeiden en hun moeders. Onderwerpen waren: 
lange of korte mouwen? Wat mag het kosten? 
Levertijd? Meerdere jaren leverbaar? Glittergehalte 
etc. Vele leuke pakjes kwamen langs, maar de meiden 
zaten gelukkig allemaal wel een beetje op 1 lijn. Nu 
bleek dat de heren ook al bijna 4 jaar in het huidige 
pakje turnen. Hoe mooi zou het zijn als we de dames 
en heren in vergelijkbare pakjes kunnen krijgen! 
Dus schoven ook 2 afgevaardigden van de heren 
aan bij de commissie.

Komende tijd wordt dit verder uitgewerkt en we hopen 
dat begin 2022 alle (basis)selectiemeiden en -heren in 
een nieuw pakje op de wedstrijden kunnen staan. 
Misschien al wel even goed om te vermelden dat de 
kosten voor het nieuwe pakje voor de leden zijn. 

Even lachen
De trainers horen de leukste uitspraken in de lessen. 
Juf Aukje neemt ons even mee:

•  “Ik wil later stripper worden” juf: “wat is dat?”  
“Dan dans je op een tafel” (7 jaar)

• Sommendraai (zolendraai)

•  “Ik ben sterrenbeeld Maagd en daarom heb ik een 
grote maag”

• “Ik heb de hartslag geoefend” (radslag)

•  “Juf, ik schrok zo erg, ik kreeg bijna een 
hartverzwakking!”

•  “Ik kan de brug-slag-om” (borstwaartsom)

Vacatures  
Afgelopen week hebben we e-mail met een 
Noodkreet gestuurd naar alle leden waarin 
gevraagd werd naar nieuwe vrijwilligers. 
Een aantal heeft zich gemeld. Hier zijn we 
enorm blij mee. Maar er kunnen nog meer bij. 
Lees je de e-mail nog eens na?

Even voorstellen

Baukje Tuinstra
Hallo ik ben Baukje Tuinstra. Geboren op 
29-4-1964. Getrouwd met Goos en samen hebben 
we 2 prachtige dochters die inmiddels het huis uit 
zijn. Al meer dan 20 jaar geef ik bij DGC aerobics 
aan een leuke gezellige groep vrouwen op 
woensdag- en vrijdagochtend in MFC de Wier in 
Ureterp. Ook geef ik bij verschillende andere 
bedrijven: ouderengym, therapie zwemmen en 
zwemles. Verder ben ik heel creatief en hou ik 
van lezen en sudoku. In de vakanties en vele 
weekenden ben ik te vinden op het mooie eiland 
Terschelling waar wij een stacaravan hebben.
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Agenda 
(kijk ook op www.dgcdrachten.nl/jaarkalender-2/)

• 18 september – 23 november Grote Clubactie

• 16 oktober Schoolturntoernooi

•  18 december Microgymwedstrijd in Sportcentrum 
Drachten (organisatie door DGC)

•  21 en 22 mei 2022 Landelijke plaatsingswedstrijd 
NK Groepsspringen in Sportcentrum  
(organisatie door DGC)

Sponsorkliks 
gratis Sponseren

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We blijven het noemen in deze nieuwsbrief: weet je 
dat je DGC GRATIS kunt sponsoren via je online 
aankopen? Schaf dan zaken die je normaal gesproken 
online koopt, aan via de SponsorKliks-pagina, op 
www.sponsorkliks.com of via de app op je 
smartphone. Van Bol.com tot Coolblue, en van Zalando 
tot je favoriete afhaalmaaltijden bij thuisbezorgd.nl: 
van alle aankopen wordt een commissie maandelijks 
aan DGC uitbetaald. En jij betaalt niets extra! 
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