
   

 DONAR nieuws 

 December— februari 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ‘s-Gravenhaagse 

 Gymnastiekvereniging 

 verzendadres: Volendamlaan 865 - 2547 CD Den Haag 



 2 

  

Colofon:        
Gymnastiekvereniging Donar  
    
Renswoudelaan 47 
2546 XE Den Haag  
www.donargym.nl 
e-mail: info@donargym.nl 
 
redactieadres en advertenties:  
jokewiersma@gmail.com     
Oplage ca. 500.  
 
 
Drukker: Sportservice Zuid-Holland  
 
Volg Donar ook op facebook     
 
 
Zie voor mededelingen, foto’s,  
verslagen, lesrooster, agenda etc.  
ook de website van Donar 
www.donargym.nl. 

 

Voor al uw dak- , lood- en 

zinkwerken 

 

www.alphabouw.nl 

 

Zoutkeetsingel 116c 

2512 HR Den Haag 

 

http://www.donargym.nl
mailto:info@donargym.nl
http://www.donargym.nl
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VOORWOORD 

Beste allemaal,  
 
Het laatste voorwoord van 2016; ik ben bang dat het een beetje een rommelig ge-
heel gaat worden. Er is de laatste tijd ook weer zoveel gebeurd en er staat ook al 
weer heel veel op de agenda. En ergens daar tussenin is het de bedoeling om dat 
even op een rijtje te zetten.  
 
Wat ik in ieder geval niet wil vergeten is dat Saskia Clubheld nr. 5 is geworden. 
Wat een prestatie! 
Dank aan allen die gestemd hebben en inmiddels lezen we allemaal de krant ;-) 
 
Als bestuur wilden we zo snel mogelijk zo veel mogelijk doen. Het enthousiasme is 
nog niet verminderd, wel merken we dat het vaak langer duurt dan wenselijk om 
iets te veranderen. Toch maken we stappen.  
 
In dit nummer bijvoorbeeld een stukje over vier “nieuwe” juffen; de voorbereidin-
gen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) is achter de schermen al in gang 
gezet. Tijdens deze ALV zullen we ook de visie van Donar opnieuw vaststellen. De-
ze is te vinden op de website. Als u daar een kijkje neemt, zult u zien dat er een 
datum op staat. Het is gebruikelijk om van tijd tot tijd de visie opnieuw te herijken.  
 
Ook de wens om meer met commissies te gaan werken begint gestalte te krijgen. 
De vrijwilligerscommissie is inmiddels goed gestart en dat is voor eenieder al zicht-
baar. Dank Martha en Michel.  
Ook hebben we versterking gevonden voor de ledenadministratie; 
Ilse welkom!  
 
Begin van dit jaar was er veel onrust rondom de KNGU. Het leek erop dat er veel 
zou gaan veranderen; inmiddels is het rustig geworden en is het dit jaar verder al-
lemaal bij het oude gebleven. Wellicht dat er begin volgend jaar meer nieuws te 
melden is.  
 
Verder kunt u mooie verslagen lezen van activiteiten die hebben plaatsgevonden. 
Ik wens eenieder via deze weg goede feestdagen en een mooi, gezond en sportief 
2017!  
 
Maar vooral kijk ik er naar uit dat vooral in persoon te kunnen doen  
tijdens de nieuwjaarsreceptie op 14 januari 2017. 
 
 
Kathy Hochlaf 
Voorzitter 
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Springwedstrijden 8 oktober 2016 in Sporthal Overbosch  

Voorturnster Sara interviewt een deelneemster  
van de Springwedstrijden  

Wat is je naam ? 
Hoe oud ben je  ? 
Bij welke juf zit je op les ? 
 
Wat is je favoriete toestel ?  
Heb je al vaker meegedaan aan 
een wedstrijd ?  
Wat vind je van de  
Springwedstrijden ?  
Wil je verder nog wat kwijt ?  

Carmen 
7 jaar 
Bij juf Merel, Sara en Lara  
op dinsdag 
Sprong 
Ja, vorig jaar. Ook bij Donar 
 
Heel leuk en het leukste vind 
ik trampoline kast 
Nee  

Carmen is 1e op mat en 1e op trampoline kast geworden. Gefeliciteerd Carmen. 

Zaterdag 8 oktober zijn de Springwedstrijden 2016 in de turnhal van Overbosch 

geweest.  

Donar had deze wedstrijd al een tijdje niet georganiseerd, en hierdoor keken wij er 

extra naar uit. ’ 

s Ochtends vroeg begon het opzetten van de zaal, en om 08:30 uur konden de 

eerste 2 wedstrijden beginnen. Alles verliep keurig op schema en de turnsters en 

turners hebben het erg goed gedaan. De middag wedstrijden verliepen ook goed, 

qua tijd liepen we zelfs in. Er zijn veel mooie oefeningen voorbij gekomen, en veel 

medailles gewonnen. 

De wedstrijd was een succes en de turners en turnsters hebben het erg naar hun 

zin gehad.  

Wie weet vindt deze leuke wedstrijd volgend jaar weer plaats, ik hoop het! 

 

Merel en Daphne 

Foto’s gevonden op facebook:  

Twee deelneemsters  

aan de springwedstrijden 
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BONDSCONTRIBUTIE 2017 

Op 30 oktober hielden we bij Donar een Fancy Fair. Verschillende kinderen hadden 

zich hiervoor aangemeld. s' Morgens werden al vroeg de kraampjes en de kleedjes 

gevuld en toen kon de verkoop beginnen. Het was de eerste keer dat Donar dit or-

ganiseerde en het was dan ook nog niet echt druk, maar het was zeker wel erg ge-

zellig. Voor de kinderen waren er leuke spelletjes te doen waarbij je leuke prijzen 

kon winnnen. Zo kon je eendjes vangen, blikken gooien en nog veel meer leuke 

oud hollandse spelletjes. Bij de deur werden heerlijke broodjes gemaakt en in de 

keuken kon je wat drinken en koek halen. In de zaal kon je langs de verschillende 

kleedjes en kraampjes lopen. Wij gingen in ieder geval niet met lege handen naar 

huis. Wat een leuke spulletjes hebben we gehaald. Het was zelfs zo gezellig dat we 

dit volgend jaar weer willen gaan organiseren. En ik kan je echt aanraden om dan 

een kijkje te komen nemen. Of misschien heb je dan zelf wel zin om wat spulletjes 

te komen verkopen! 

 

Kasandra 

Fancy Fair 

In de bondsraad van 8 december zijn de tarieven 

van de bondscontributie 2017 als volgt vastgesteld. 

 

Juniorleden tot 16 jr  € 5,20 per kwartaal 

Seniorleden 16 jr e.o. € 6,35 per kwartaal  



 6 

Zondagochtend 27 november stapten wij om 6.30 (ja je leest het goed) in de auto 
om op weg te gaan naar de eerste wedstrijd van dit seizoen.  

Demi heeft dit jaar voor het eerst nieuwe oefenstof, dus ik was erg benieuwd naar 
wat zij allemaal zou gaan doen. Dat is voor mij nieuw: Voorheen was ik altijd op de 
hoogte van haar oefenstof, omdat ik zelf bij de trainingen aanwezig ben. Omdat 
Demi nu traint op andere tijden dan mijn jongere dochter Nikki, zie ik niet meer 
wat ze traint.  

Dus vol spanning nam ik plaats tussen de andere ouders op de tribune.  

Als eerste sprong. Ze deed 2 mooie overslagen, zoals de overslagen altijd wel zijn. 
Toen naar brug. De laatste training voor deze wedstrijd kreeg ze een blaar(tje), 
dus het inturnen ging nogal geforceerd. De trainster in mij 'roept' dat ze netjes 
moet turnen, maar de moeder in mij steekt haar duim op, omdat ze weet dat haar 
kind pijn heeft en ze ziet dat ze haar best doet. Tijdens de wedstrijd zette Demi 
zich over haar pijn heen en ging het een stuk netter dan bij het inturnen, dus ie-
dereen was tevreden.  

Toen de balk... Elke turnmoeder (en vast ook veel vaders) weten wat dat met je 
doet! Weer stak ik mijn duim in de lucht, dit keer allebei de duimen, omdat ze bij 
dit toestel wel extra geluk kan gebruiken. Opsprong ging goed, even twijfel welke 
kant ze op moest draaien, maar goed door met haar oefening. Bij de hele pirouette 
hangt ze naar rechts en verliest ze haar evenwicht. Jammer, maar ze springt direct 
weer terug op de balk. Dan gaat ze klaar staan voor een handstand... dacht ik! De 
handstand was namelijk keurig recht maar ze viel door! En plotseling maakt ze een 
mooie handstanddoorrol, zonder te vallen, OP BALK! Wow wat is het dan gaaf om 
te zien, als je helemaal niet weet dat ze dit heeft geoefend en het dus kan! Prima 
balkoefening verder! TROTS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Tilburgse Kampioenschappen 
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Open Tilburgse Kampioenschappen vervolg 

Toen naar vloer. Sinds dit seizoen mogen deze meisjes hun eigen vloermuziek kie-
zen. Natuurlijk wist ik wel welke muziek ze heeft gekozen en welke elementen ze 
in haar oefening wilde gaan doen, maar het complete plaatje had ik niet. En daar 
gaat ze. "De volgende turnster is Demi van der Steen, van DONAR Den Haag". Ze 
groet naar de jury en gaat op de vloer zitten. Spannend! De muziek start en ze be-
gint haar oefening die ze samen met Saskia heeft bedacht. Ze straalt en geniet, 
ondanks dat het nog niet helemaal perfect was is iedereen blij en tevreden met 
haar oefening.  

Zo, de eerste wedstrijd zit erop. Het was een leuke en leerzame wedstrijd en van 
hieruit kunnen de meisjes verder werken aan hun oefeningen.  

Ik wil nog even melden dat ik ook heb zitten genieten van de andere meiden! Dit 
is zo'n hecht groepje meiden, wat al vanaf de instappers bij elkaar zijn. Trouwe 
supporters voor elkaar.  

En dat is zo mooi om te zien!  

Ik verheug me op de volgende wedstrijden meiden! 

 

Veel liefs Mieke 
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Zondag 20 november heeft het bestuur de leiding uitgenodigd voor een ontbijtje bij 
de Haagse Beek. Om 10.00u zat de lange tafel vol met kletsende mensen en toen 
het ontbijt geserveerd werd kon het aanvallen beginnen!! 
Iedereen heeft lekker zitten eten en kletsen met elkaar.  
Leuk om buiten de gymzaal ook eens iets met zijn allen te doen!  
Zeker voor herhaling vatbaar!! 

Ontbijt leiding en bestuur 

De trekking van de Grote Clubactie was  
donderdag 8 december.  
Wil je weten of er op jou lot een prijs is gevallen 
kijk dan snel op:  
www. lotchecker.clubactie.nl 
 
 
Heb je een lot via de automatische incasso gekocht, dan vind je je lot nummer op 
je bankafschrift.  
 
 
 

De kinderen die genoeg loten hadden verkocht om gratis mee te mogen naar de 
Springdagen zijn:  

 
Noemi Lubout, Tirza Fracassi, Stacey Kuiper, Maartje, Yanna Simons, Mila Velds  
 

Meiden hartelijk gefeliciteerd en veel plezier op 6 januari in Sommelsdijk!!! 

Uitslag Grote Clubactie 
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Na bijna 8 jaar les te hebben gegeven op de vrijdag heeft Juf Rachel dan toch vrij-
dag 2 december afscheid genomen van haar vrijdag les.  
Met veel mooie tekeningen en cadeaux van sommige kinderen werd haar laatste 
les toch nog een feestje.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gelukkig blijft ze nog wel lesgeven op de dinsdag,  
dus jullie zullen haar nog vaak zien. 

 
Juf Daphne en Juf Amber nemen de lessen over  

samen met de assistenten Demi en Nikita.  

Afscheid juf Rachel op vrijdagles 
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Zaterdag 10 december was het dan eindelijk zo ver.  

Na ruim 1 jaar, met opdrachten en cursus dagen, mochten Juf Renske, Juf Martine, 

Juf Merel en Juf Flo examen doen voor hun nivo 3 cursus (de cursus om turnjuf te 

worden). 

Ze moesten beginnen met een turnles en kregen daarna een eindgesprek, waarin 

ze te horen kregen of ze geslaagd waren.  

Juf Renske was de eerste die met haar examen les mocht beginnen. 

Juf Martine was daarna aan de beurt  en daarna was het de beurt aan Juf Flo. 

Juf Merel was als laatse die dag aan de beurt.  

Alle dames zijn allemaal geslaagd !!!  

 

Gefeliciteerd namens Claudia, Saskia en het Bestuur  

 

Alle kinderen bedankt die op deze dag mee zijn gekomen met hun juf, jullie heb-

ben er mede voor gezorgd dat de juffen hun diploma hebben gehaald. 

Ouders sorry voor het uitlopen.  

In februari moeten er nog 3 juffen examen doen, dus krijgt u dochter een briefje 

mee of ze wilt komen turnen deze dag, geef haar dan op het is voor een goed 

doel. De juffen moeten een bepaald aantal kinderen hebben om examen te mogen 

doen.  

HOERA GESLAAGD !! 



 12 

 



 13 

 

Youssra Mezgayar 1-dec 

Zunaira Jawaheerkhan 1-dec 

Chloé Hughes 1-dec 

Zianny Koster 2-dec 

Inaya Nohar 3-dec 

Danielle Yeboah 4-dec 

Abigail Kozlowska 4-dec 

Suayp Alper 6-dec 

Amy Xavier 6-dec 

Sümeyye Özturk 7-dec 

Emily Wunderlich 9-dec 

Karolina Ziaber 10-dec 

Thijmen Hoge 11-dec 

Naima Chouaf 12-dec 

Isa Kupers 13-dec 

Tamara Ahmed 14-dec 

Sanne Heidenreich 14-dec 

Marit Garibbo 14-dec 

Mikaela Kelly 14-dec 

Chimene Marks 15-dec 

Nora Hageman 15-dec 

Romaissa El Boujjoufi 16-dec 

Eliyn Neycheva Tsoneva 16-dec 

Quinty Walravens 17-dec 

Kayleigh van Fessem 18-dec 

Büsra Özer 20-dec 

Quincy van Bree 21-dec 

Tastil Fernandez-
Cordoba Morales 

21-dec 

Sara Yildirim 23-dec 

Anela Solak 23-dec 

Vittoria Chintoe 23-dec 

Kayla Kauffman 24-dec 

Yousef Nasri 26-dec 

Nour Hochlaf 27-dec 

Nihad Kourfi 27-dec 

Satra Dundas 27-dec 

Jori Houtman 29-dec 

Kevin Deurloo 30-dec 

Britt van der Kaaden 30-dec 

Aleyra Alper 31-dec 

Yennah Lamens 1-nov 

Tatika Brouwer 1-nov 

Julia Stork 5-nov 

Emma Prgin 9-nov 

Gamze Borisova 9-nov 

Bindi Swikker 10-nov 

Joyce Hamstra 11-nov 

Daphne Deurloo 12-nov 

Rashel Janga 12-nov 

Julia Keukens 17-nov 

Nova Krijgsman 20-nov 

Julia Radowiecka 20-nov 

Rosario Denia Llácer 21-nov 

Jaqueline Verbeek 22-nov 

Lizzy Oort 22-nov 

Mariella Ayghouch 22-nov 

Yaprak Cacan 24-nov 

Julie Fries 24-nov 

Fienne van der Zwan 24-nov 

Hania Snellink 25-nov 

April Hanson 25-nov 

Puck Koning 25-nov 

Lorena van Dijk 25-nov 

Yara Al-Samaraiy 25-nov 

Juliva Li 26-nov 

Jazz Anouk Steijn 26-nov 

Joued Slabbekoorn 27-nov 

Younes Akalei 27-nov 

Odie Caboort 27-nov 

Ceylin Tastekin 27-nov 

Daniel van Iperen 28-nov 

Isolde Nieuwpoort 28-nov 

Nisar Uyar 30-nov 

Sabrina Faqirzadah 30-nov 
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NIEUWE JUNIOR CLUBLEDEN !!  

Allemaal héél veel plezier bij Donar  

Mimoun  Abdalas 
Yakub  Ayaz 
Satra  Dundas 
Sheneya  Bhagai 
Wyndane  Kondoh 
Naima  Kondoh 
Imane  Ineke 
Lejla  Adrovic 
Chloé  Hughes 
Abigail  Leeuwin 
Puja  Barendregt 
Anna  Pollarini 
Gina  Blokpoel 
Sarah  Geerdink 
Tasnim  Mesbih 
Laura  Nowak 
Abigail  Kozlowska 
Melisa  Oztürk 
Selina  Meijer 
Lara  Buchheim 
Hanna  Schrieken 
Aaliyah  Senn Van Basel 
Manel  Zorgui 
Asha van der Burgh 
Nova  Krijgsman 
Tastil  Fernandez-Cordoba Morales 
Amelie  Benamer 
Lamia  Taoufik 
Marissa  Poorter 
Zeynep  Tas 
Sanne  Koopman 
Noa  Cleiren 
Brenda van der Lelie 
Amalia  Buda 
Lorena van Dijk 

Raihana  Abdaine 
Roos van der Meys 
Bente  Akkerman 
Odie  Caboort 
Silje  Schouten 
Nina  Schouten 
Shriya  Badri 
Mehak  Singh 
Felicia  Lever 
Clarice  Pattynama 
Zoey  Pesch 
Romy  Pesch 
Imen  Abidi 
Fay  Roos 
Naima  Chouaf 
Ibtissam  Marfouk 
Oumayma  Marfouk 
Yasmina  Addouiri 
Joy  Boon 
Zianny  Koster 
Loubna  Belmoussa 
Nada  Belmoussa 
Jayden  Kramers 
Anela  Solak 
Michelenah  Dammers 
Talin  Alskaf 
Noël  Bakas 
Jennifer  Dulfer 
Yassira  Amajoud 
Tiffany  Penninga 
Jazz Anouk  Steijn 
Mariam  Hdiji 
Efe  Kalin Sali 
Atlas  Topcu 
Lena  Michalska 
Rayisha  Subadar 
Dehsha  Subadar 
Marriama  Issaka 
Nadine  Oudenhoven 
Mikaela  Kelly 
Nathan  Bosch 
Zümra  Derin 
Rana  Derin 
Miron  Zemskov 

Nikola  Musiatowska 
Inaya  Batool 
Naomi  Hordijk 
Antony de Water 
Ezgi  Kilic 
Eylem  Kilic 
Mirte  Noorlander 
Thouraya  Makhanlal 
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SCANNEN VAN OOIEVAARSPAS 

 
Om uw vergoeding te blijven ontvangen voor het turnen van uw zoon/dochter is 
het noodzakelijk om uw pas bij de vereniging te laten scannen. 
 
Dit moet iedere 3 maanden (kwartaal) gebeuren.  
 
Wij bieden u voor het jaar 2017 de mogelijkheid om uw pas te laten scannen op de 
Renswoudelaan 47 te Den Haag op de volgende dagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij verzoeken u om op deze dagen uw pas te laten scannen.  
Indien u hier geen gehoor aan geeft zal de vergoeding helaas stopgezet moeten 
worden. Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn om op één van deze dagen te ko-
men laat dit dan tijdig via de mail weten aan het bestuur zodat er naar een oplos-
sing gezocht kan worden. Op de dag zelf of na de scandagen mailen heeft geen zin 
dan is het helaas te laat en zal u een acceptgiro ontvangen voor het volledige be-
drag van de contributie.  
 

Emailadres: ledensecretariaat@donargym.nl 
 
 

 

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur 
 

 
 

Hoe moet het lidmaatschap beëindigd worden? 

 

Het opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk door schriftelijk  
op te zeggen bij het ledensecretariaat  
en wel 30 dagen voor het begin van het nieuwe kwartaal.  
 
Adres: Volendamlaan 865 2546 CD Den Haag.  
 
Als schriftelijke opzegging geldt ook de opzegging per e-mail:  
ledensecretariaat@donargym.nl    
 
Mondelinge of telefonische opzeggingen aan andere personen,  
bestuursleden of aan de leiding zijn niet geldig.  

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 

Maandag  

6 maart 

17—19 uur 

Maandag  

12 juni 

17—19 uur 

Maandag  

4 september 

17—19 uur 

Maandag  

4 december 

17—19 uur 

mailto:ledensecretariaat@donargym.nl
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FOTO GEVONDEN OP FACEBOOK  

IN HET VOLGENDE KRANTJE EEN ANDERE FOTO VAN FACEBOOK  

ACTIVITEITEN KOMENDE MAANDEN 

25 december— 6 januari 2017  Kerstvakantie 

Vrijdag 6 januari Springdagen Sommelswijk 

Zaterdag 14 januari Nieuwjaarsreceptie 

17  - 20 januari  1e Ronde Zalencompetitie  

Zaterdag 21 januari KNGU Rayonwedstrijden 2e divisie 

Zaterdag 4 februari KNGU Rayonwedstrijden P1+P2 N3, J1 N4 en 3e div J2-Sr  

14—17 februari 2e ronde Zalencompetitie 

Zaterdag 18 februari KNGU Rayonwedstrijden P1+P2 N3, J1 N4 en 3e div J2-Sr  

27 februari—3 maart Voorjaarsvakantie 

Zaterdag 11 maart NL DOET 

Zaterdag 11 maart  KNGU Rayonwedstrijden P2+J1 D1 en 4e divisie J2  

Zaterdag 18 maart 7 KNGU Rayonwedstrijden 4e en 5e divisie Jr+Sr  

Zaterdag 24 maart Jaarvergadering 


