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NIEUWSBRIEF DRACHTSTER 
GYMNASTIEK
COMBINATIE

#19 september 2022

Het nieuwe seizoen is weer van start. We praten jullie 
weer even bij m.b.v. deze Nieuwsbrief

Huidige stand van zaken 
in de vereniging
Groei van de vereniging
September is altijd een maand van afscheid nemen en 
nieuwe inschrijvingen. Tientallen potentiële leden 
hebben zich afgelopen tijd aangemeld voor 
proeflessen en die proberen we allemaal een plekje te 
geven in de lessen.

Nieuwe bestuursleden
In Janien Heslinga en Sylvie van Luin hebben we 
twee goede aanwinsten voor het bestuur gevonden. 
Verderop in de deze nieuwsbrief stellen zij zich voor.

Nieuwe trainers
M.i.v. dit seizoen mogen we ook 2 nieuwe trainers 
begroeten bij DGC. Leon Riddersma zal een aantal 
recreatiegroepen van (juf) Aukje overnemen. En 
Femke Postma zal de selectie dames op de 
donderdag gaan trainen, samen met (meester) 
Thomas. We rekenen ons rijk met zoveel trainers in een 
tijd waarin veel verenigingen op de fles gaan o.a. door 
een tekort aan goede trainers.

Vooruitkijken 
Kijklessen
Wat doet mijn kind eigenlijk allemaal tijdens 
de trainingen van DGC? Om antwoord te geven 
op die vraag, organiseren we in de week voor de 
herfstvakantie, 10 t/m 15 oktober, kijklessen. Als 
ouders/ verzorgers, broers en  zussen kun je dan 
komen kijken tijdens de les. T.z.t. zal daar 
uitgebreidere informatie over komen”

E-mailproblemen
We hebben recent problemen gehad met een aantal 
e-mailadressen van de vereniging. Grotendeels zijn 
deze achterhaald en opgelost (denken we). Mocht je 
nu al heel lang op een reactie van ons wachten op een 
gestuurd bericht, dan kan het zijn dat we deze dus niet 
ontvangen hebben. Probeer het vooral nog eens.

Terugkijken 
Landelijke plaatsingswedstrijd springen 
ABC-niveau in Drachten
21 en 22 mei organiseerde DGC eindelijk weer eens een 
wedstrijd. Een grote landelijke kwalificatiewedstrijd 
Springen Individueel waarbij tickets voor de finales in 
AHOY in juni waren te verdienen. Uit heel Nederland 
kwamen springers naar Drachten. Wat hebben we een 
spectaculaire sprongen gezien! DGC deed zelf ook 
mee het enkele tientallen deelnemers (de meeste van 
alle verenigingen) en deed het uitzonderlijk goed. 
Maar liefst 25 plaatsten zich voor AHOY.

Lauren Rozenberg als eerste geplaatst op airtrack voor het NK

Achter de schermen was door een fanatieke 
voorbereidingsgroep alles tot in de puntjes geregeld. 
Het moest echt een feestje worden en dat was het!! De 
burgemeester kwam het evenement openen en was 
onder de indruk van de organisatie en DGC. Ook de 
KNGU complimenteerde en bedankte DGC voor de 
fantastische organisatie.
 

Beste ouders/verzorgers 
van de leden van DGC
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De sfeer zat er goed in en iedereen was enorm onder 
de indruk van het enorme gebouw waar zij in mochten 
turnen.

Zoekend naar de ‘springhal’ kwamen we al langs het 
freerunplein en zagen we ‘turnarena’ staan.  Hier zou 
later op de dag het NK turnen dames plaatsvinden.

Sarah Veenstra  met haar sprong op de pegasus

De meiden van DGC kwamen in actie op zowel 
trampoline valmat, als pegasus en een aantal ook op 
de airtrack. Voor geen van de springers zat er een 
podiumplek in, maar dat mocht de pret niet drukken. 
Tijdens deze wedstrijd hebben wel veel meiden laten 
zien dat DGC hier thuishoort en we blijven doortrainen 
om volgend jaar weer aanwezig te kunnen zijn. 
 

Veiligheid
Keuring materiaal
Ieder jaar is de een verplichte keuring van al het 
materiaal waar onze leden op trainen. Dit laten we bij 
voorkeur doen in een vakantie omdat we dan de ruimte 
in de zalen hebben om alles uit te stallen en de laten 
controleren. In de zomervakantie was het weer zover. 
Het was “maar” 35 graden, maar dat mocht de pret niet 
drukken. In 3 zalen werd het “groot materieel” uit de 
bergingen gesleept en aan een grondige keuring 
onderworpen. Het is altijd even een geregel, maar we 
doen dit graag. Veiligheid van trainers en leden staat 
bij DGC hoog in het vaandel!

NK groepsspringen Kerkrade  
(nou ja, daar vlakbij  )
11 juni waren Thomas en zijn senioren dames 
springteam in Bocholz (bij Kerkrade). Dit voorjaar 
hadden ze samen het plan opgevat om weer te gaan 
groepsspringen. Onder bezielende leiding van Thomas 
(“meester” is daar al lang weggevallen) werd er op de 
maandagavonden getraind. De dames lieten, ondanks 
de betrekkelijk korte voorbereidingstijd en 
reservespringers i.v.m. onfortuinlijke blessures, echt 
geweldige sprongen zien bij het NK groepsspringen in 
de categorie senioren.

Boven v.l.n.r: Tessa Jansma, Marleen v.d. Veen, 

Thirza Miedema, Kim v.d. Burgh, Thomas Wiebe Swart 

(trainer), Dyonne v.d. Kuijt en onder v.l.n.r: Sari Meulman, 

Femke Bouma, Inge Jeeninga

De dames van DGC werden 2e op tafel, 2e op trampoline 
en 2e op airtrack, fantastisch! Alsof dit nog  niet genoeg 
was, werden de ze 1ste en daardoor Nederlands 
Kampioen op tumbling en pegasus. Wat een prestatie, 
we zijn supertrots op deze leuke meiden, die zichzelf 
een paar jaar geleden nog team ‘knudde’ noemde.

AHOY 
Turnen tijdens The Finals in Ahoy. Wie droomt daar 
nou niet van! Op 25 juni werd dit voor meer dan 20 
leden van DGC werkelijkheid. Ze hadden zich namelijk 
geplaatst voor het NK springen individueel. Aangezien 
de eerste ronde om 9:00 uur startte was het voor velen 
een kort nachtje. Vroeg opstaan om op tijd aanwezig 
te zijn en misschien wel niet kunnen slapen van de 
zenuwen.

Eenmaal aangekomen bij Ahoy werd het meteen 
duidelijk dat we een feestje gingen bouwen. 
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Turnkleding
Bij veiligheid hoort ook 
veilige turnkleding. In de 
trainingen zijn een 
turnpakje of in ieder 
geval strakke kleding 
verplicht. Dit geldt voor 
het dames- en het 
herenturnen. Dat houdt 
in: geen T-shirts en 
“slobber”broeken. De 
kleding zakt over het 
hoofd bij “oefeningen in 
omgekeerde positie” 
(lees: handstand etc. ) 
Bovendien kan de trainer 
bij ruimzittende kleding 
de turner/ turnster niet 
goed “vangen”. 

Dat is onveilig voor de leden en de trainer. Overleg bij 
twijfel met de train(st)er. Op Facebook heeft DGC een 
aparte pagina voor de verkoop van tweedehands 
turnkleding https://www.facebook.com/
groups/351024665292751/. Maak hier als koper 
en verkoper gebruik van!

Even voorstellen: 

Leon Riddersma
Mijn naam is Leon 
Riddersma, ik ben 20 
jaar oud en kom uit 
Drachten. Ik sta 
sinds mijn 15e als 
trainer in de turnhal. 
Ik begon bij SFK en 
geef nu training aan 
WSBF. Ik heb zelf ook 
kort geturnd maar ben al 
vrij snel naar Acrogym 
overgestapt. Dit doe ik al 10 jaar. 

Buiten het turnen kan je mij ook herkennen als (gym)
meester Leon. Voor mijn opleiding sport en bewegen 
sta ik veel voor scholen. Dit jaar kom ik ook bij DGC. 
Waar ik verschillende groepen les ga geven! Ik 
heb er heel veel zin in en hou wel van een uitdaging. 
Een lach bij een training vind ik erg belangrijk! Maar 
een leuk trucje kunnen is ook erg tof!

Femke Postma
Mijn naam is Femke 
Postma, ik ben 23 jaar 
oud en woon in 
Leeuwarden. Ik ben nu 
zo’n 6 jaar met veel 
plezier trainster turnen 
dames bij DOS Dronrijp. 
Ik geef daar ongeveer 7 
uren per week les aan 
turnsters tussen de 6 en 20 jaar. 

Zelf ben ik ook begonnen als turnster bij DOS, daarna 
ben ik overgestapt op groepsspringen wat ik ook met 
heel veel plezier heb gedaan! Ik zal vanaf seizoen 
2022/2023 ook trainingen gaan geven bij DGC. 
Samen met meester Thomas zal ik de trainingen 
van de turnselectie op donderdag geven. Ik heb 
hier enorm veel zin in! Ik besteed tijdens de training 
veel aandacht aan onder andere kracht, lenigheid, 
techniek en wedstrijdtraining. 

Ik vind het belangrijk dat elke turnster, ongeacht het 
niveau, het beste uit zichzelf kan halen en veel plezier 
beleeft in de trainingen en op wedstrijden. Naast de 
uren die ik in de gymzaal sta ben ik ook nog werkzaam 
als sleutelhoudster bij Poiesz Supermarkten in 
Dronrijp. 

Janien Heslinga
Ik ben Janien Heslinga, samen met mijn gezin 
woonachtig in Drachten. In het dagelijks leven ben ik 
‘de juf’ van groep 1&2.  Samen met mijn man, Rob, heb 
ik een zoon, Sem. Hij turnt zo’n 3 jaar in de selectie 
van DGC. Hij gaat met veel plezier 2x per week naar de 
trainingen bij Ruben.

Mijn man en ik hebben vroeger allebei op turnen 
gezeten. Ik heb vele uren in de sporthal doorgebracht 
met turnen, dansen en acro. Tegenwoordig ben ik weer 
meer in de zaal te vinden.  
Ik jureer turnwedstrijden van 
de jongens/heren in de 
regio. Het organiseren 
van (sport)activiteiten 
en feestjes doe ik met 
veel plezier.  

Ik kijk ernaar uit om 
een bijdrage te leveren 
aan een mooie, 
bloeiende vereniging. 
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In den lande zijn verschillende verenigingen die dit 
ook hebben, naar volle tevredenheid. Maar … hoe 
regel je dat? Hoe vlieg je dat aan? Wat is daar allemaal 
voor nodig? Hoe begin je daar eigenlijk mee? 

Vanuit de KNGU kunnen we hierin enige begeleiding 
krijgen. Maar de taken van de bestuursleden zijn al zo 
dat er weinig extra ruimte is voor zo’n groot project. 
Bovendien mist hierin de juiste knowhow. Vandaar dat 
we naarstig op zoek zijn naar “knappe koppen/ slimme 
papa’s en mama’s” (binnen de vereniging?) die ons 
hiermee kunnen helpen. Als we hierin serieus iets 
willen, moeten we goed beslagen ten ijs komen. Dus 
… ben jij/ ken jij iemand die dit varkentje met ons wil 
wassen, dan horen we dit heeeeeel graag.

Jury(nood) 
Zoals ongetwijfeld bekend is, kan er geen 
wedstrijd geturnd worden zonder juryleden. Van 
de Paasjump tot op hoog niveau is een jury 
onmisbaar. Voor DGC zijn zo’n 15 juryleden op 
verschillende niveaus en disciplines actief. 

Wist je trouwens dat je op kosten van DGC een 
jurycursus kunt volgen? Lijkt je dit leuk, dan horen 
we dit heel graag. Het is niet moeilijk en begint 
altijd op een passend niveau. En we zitten erg 
verlegen om nieuwe aanwas.

Vacatures
We kunnen het niet vaak genoeg vermelden: We zijn 
altijd op zoek naar vrijwilligers! Hetzij 
bestuursleden, hulptrainers, juryleden of voor 
mensen voor de organisatie van (eenmalige) 
activiteiten.

Wil je ook graag je bijdrage leveren binnen het reilen 
en zeilen van DGC, laat het weten of laat je eens bij- 
praten door iemand van het bestuur of geen het aan bij 
de trainer. Mail ook gerust met info@dgcdrachten.nl 

Lidmaatschap opzeggen
Als bestuur krijgen we weleens de vraag waarom 
opzeggen niet “per direct” of per maand kan. 
Opzeggen bij DGC kan steeds tot 2 weken voor het 
einde van het kwartaal. Daar hebben we een reden 
voor. Iedere (turn)vereniging moet bij de KNGU 
(turnbond) contributie afdragen voor alle leden die 
ingeschreven staan, DGC dus ook. Deze contributie 
loopt per kwartaal. 

Sylvie van Luin
Ik ben moeder van 2 
kinderen, Björn en 
Lauren, en gelukkig 
getrouwd met Sjon. 
Lauren turnt al een 
jaar of 4 en al enige 
tijd in de selectie bij 
zowel Aukje als 
Thomas.

Omdat Sjon voor zijn werk veel in het buitenland is, 
ben ik gestopt met werken. Het voordeel is dat ik nu 
tijd heb om bestuurswerk voor DGC te kunnen doen. 
De kleding binnen DGC is onderdeel van mijn 
portefeuille. Ik vind het leuk om in de keuken te 
kunnen kijken en een bijdrage te mogen leveren aan de 
prachtige vereniging, waar mijn dochter meerdere 
keren per week deel van uit maakt.

Daarnaast kook ik graag, vind ik het heerlijk om een 
boek te lezen en als het kan maken we als gezin graag 
een verre reis en ben ik de fotograaf.

Afscheid bestuursleden
Met de komst van 2 nieuwe bestuursleden zwaait er 
ook een aantal af. Alette Wubs heeft haar taak als 
coördinator jongensturnen overgedragen aan Janien 
Heslinga. Marita Miedema zal de taken die horen bij 
de coördinatie van het jurycorps en 
wedstrijdsecretariaat blijven doen, maar geen actief 
lid meer zijn van het bestuur. Bij de vergadering van 
trainers en bestuur die aan het begin van het seizoen 
altijd plaatsvindt, werd hier aandacht aan besteed. 

DENK GROOTS!! Eigen turnhal?
Al een aantal jaren spreken we binnen leiding en 
bestuur de wens uit hoe fantastisch het zou zijn om 
een eigen turnzaal te hebben! Een zaal die je niet 
iedere les hoeft op te bouwen, waar we elkaar als 
vereniging en leden/ ouders kunnen ontmoeten in een 
kantine, waar we niet ieder jaar hoeven te puzzelen 
met andere partijen om de zaalplanning rond te 
krijgen. Zwijmel …

Wie droomt daar nou niet van … een eigen turnhal!
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Voor iedereen die op de eerste dag van het kwartaal 
ingeschreven staat, moet dat hele kwartaal KNGU-
contributie betaald worden. Aangezien DGC die 
contributie niet apart afschrijft, maar meeneemt in de 
maandelijkse contributie, hebben we de 
opzegmogelijkheden gekoppeld aan de kwartalen.
 

Financieel

Sponsorkliks, GRATIS Sponsoren
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 restaurant viaThuisbezorgd: van alle 
aankopen wordt een commissie maandelijks aan DGC 
uitbetaald. En je betaalt niets extra!

Grote Clubactie 2022
Van 24 september – 21 november is de Grote Clubactie 
2022. Voor DGC een prachtige actie waarbij de 
opbrengst altijd geïnvesteerd wordt in de leden. 
Materialen zijn aan slijtage onderhevig of nieuwe 
materialen zijn nodig. Dankzij de Grote Clubactie 
kunnen deze uitgaven gedaan worden. 

Het principe is: hoe meer loten er door de leden 
verkocht worden, hoe meer het uiteindelijk de 
vereniging oplevert. Het verkopen van loten is 
afgelopen 2 jaar steeds eenvoudiger geworden. 

Naast dat alle leden een lotenboekje krijgen waarmee 
ze nog steeds langs de deuren kunnen, krijgt ook 
iedereen krijgt een persoonlijke verkooppagina met 
een QR-code en een link die heel makkelijk 
doorgestuurd kan worden naar iedereen die je kent. 
Aan het eind van de actie krijgen diegenen die de 
meeste loten verkocht hebben voor DGC een bedankje. 
En wie verkoopt het eerste Superlot dit jaar?

Binnenkort krijgt iedereen via de mail nog een brief 
met uitleg en in de 3e week van september worden de 
boekjes uitgedeeld in de lessen.
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H
ELPT!

Is het lastig om de contributie te betalen?
In deze krappe tijden is dat goed voor te stellen. 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur betaalt (een gedeelte van) de 
contributie en/of benodigdheden voor kinderen en 
jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. 
Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl/
friesland voor aanvullende informatie. 

Agenda

•  Fit Fun Food Fair Festival 
18 september in het Slingepark in 
Drachten. DGC werkt hier aan mee https://
www.sportbedrijfdrachten.nl/agenda/
fit-fun-food-fair-festival

•  Grote Clubactie 
24 september – 21 november 2022

•  Kijklessen voor ouders, familie, 
vriendjes en vriendinnetjes 
10 t/m 14 oktober 2022 voor de 
herfstvakantie

•  Herfstvakantie 
15 - 23 oktober 2022

•  Kerstvakantie  
24 december 2022 – 8 januari 2023

•  Voorjaarsvakantie 
25 februari 2023 – 5 maart 2023

•  Groepsspringen 
- 5 nov. in Nieuwehorne > FK E lijn 
- 19 nov. in Nieuwehorne > FK D lijn 
- 26 nov. in Nieuwehorne > FK ABC lijn

•  Groepsspringen Micro Team 
17  december in Drachten > A/B/C/D/E


