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VOORWOORD 
 

Beste allemaal, 
 

Oktober; regen en wind en ineens wel heel koud. Het is duidelijk dat de 

zomer voorbij is. Goed dat er bij Donar weer veel activiteiten op de agenda 

staan, zodat er in ieder geval genoeg te bewegen is. Op alle niveau’s en voor 

alle leeftijden is er iets te doen. 
 

Het bestuur heeft samen met de leiding een vergadering gehad. Voor deze 

vergadering zijn er gesprekken gevoerd met de leiding. Bijna alle leiders/sters 

hebben een gesprek gehad met twee leden van het bestuur. Tijdens de 

gezamenlijke vergadering zijn de uitkomsten van die gesprekken met elkaar 

besproken. Het bestuur heeft daarmee een goed beeld van wat er leeft bij de 

leiding. Daarmee  kunnen we dan gezamenlijk aan de slag de komende tijd.  

Ook hebben we tijdens de gezamenlijke vergadering met elkaar op een 

speelse maar tegelijkertijd serieuze wijze aandacht besteed aan een veilige 

omgeving voor de kinderen die bij ons turnen. Het thema was “ In veilige 

handen”.  (zie verslag) 
 

Hierbij wil ik Ron Majoor danken voor zijn bijdrage aan deze uitgave van het 

Donar krantje. Ron Majoor is voorzitter van STHW waar onze heren selectie 

wordt begeleid en ondersteund. Onder andere leest u daarin de prestaties 

van de heren in het afgelopen wedstrijdseizoen. (Meer weten over STHW? 
http://www.topturnenhw.nl) 
 

En verder zoals gebruikelijk mooie verslagen met foto’s etc. ik wens eenieder 

veel leesplezier. 
 

Heeft u de vernieuwde website al gezien? Veel dank aan Mark en Marvin 

die ervoor hebben gezorgd dat deze weer helemaal up- to-date is en waar 

veel te lezen maar vooral ook te zien is van wat er allemaal gepresteerd 

wordt door alle turnliefhebbers.  
 

Kathy Hochlaf, wnd. Voorzitter 

 

 
Colofon:         

Gymnastiekvereniging Donar                      

Renswoudelaan 47, 2546 XE Den Haag           

www.donargym.nl ; e-mail: info@donargym.nl                                  

redactieadres en advertenties: loestrompet@hotmail.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. 

  

http://www.donargym.nl/
mailto:info@donargym.nl
mailto:loestrompet@hotmail.com
http://www.donargym.nl/
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Als Stichting Topturnen Haaglanden & Westland (STHW) vinden we het 

enorm leuk om wat meer achtergrondinformatie te kunnen geven over STHW 

als verlengstuk van de mooie turnverening Donar.  

Zoals menigeen weet, zijn Donar en STHW vorig jaar een bijzondere 

samenwerking aangegaan waarbij de volledige begeleiding en ondersteuning 

van de herenselectie is ondergebracht bij STHW. STHW is een stichting die 

ruim 10 jaar geleden is opgezet om turnvereningen te ondersteunen in het 

faciliteren van herenselecties, die potentie hebben binnen het topturn-

segment Ere, Eerste en Tweede divisie te kunnen acteren. Dit betekent dat 

de trainingen en wedstrijdbegeleiding door STHW trainers worden uitgevoerd 

in een omgeving waarbinnen de ambitie van de turners en verenigingen 

kunnen worden uitgevoerd. Dit alles uit naam van de vereniging. 

Een hartstikke leuke en mooie samenwerking, die uiteraard de nodige 

wijzigingen teweegbrengt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de wijziging voor 

train(st)er Femke Wezenaar en Denny Zancada die zijn toegetreden tot de 

trainerstaf van STHW (helaas is Femke onlangs gestopt vanwege een niet te 
combineren nieuwe functie bij haar huidige werkgever). Een bewogen 

seizoen waarbij ook STHW in een volgende stap was beland naar een hoger 

volwassenheidsniveau. Al met al hele zijn er spannende en nieuwe dingen 

waarmee we dit nieuwe seizoen de start hebben gemaakt.  

 

Maar het allermooiste is toch wel dat we samen met Donar een mooi stuk 

topturnen kunnen bieden waarbij we afgelopen seizoen geweldige prestaties 

hebben gezien van onze turners. Prestaties waar we met recht zeer trots op 

zijn.  

Tim Boekestijn senior niveau 3 (1ste divisie), 10de van Nederland in Ahoy 

op meerkamp en 3 toestelfinales; 

Mehdi Nadir junior niveau 5 (1ste divisie ),geplaatst voor meerkamp maar 

niet kunnen turnen door blessure, 3 toestelfinales en Nederlands 

Kampioen op vloer; 

Nick Neervoort instap niveau 8 (talentdivisie), 9de van Nederland in Ahoy 

op meerkamp, 5 toestelfinales en 3de van Nederland op ringen; 

Teije Smit Benjamin niveau 10 (talentdivisie), 10de van Nederland in Ahoy 

meerkamp; 

Moeman Elmekawi Benjamin niveau 10 (talentdivisie), 9de van Nederland 

in Ahoy meerkamp;  
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Luka Smits 2de Divisie pupil 8, Nederlands Kampioen meerkamp, 

Nederlands Kampioen op ringen, 2de van Nederland op rek en 3de 

van Nederland op vloer; 

Edwin Hellendoorn Senior 4 2de Divisie, 6de van Nederland meerkamp, 

3de van Nederland sprong; 

 

De volgende jongens hebben het gered tm de halve finales: 

Romeo van de vrede Instap 9 1ste Divisie 

Younes Akelei Pupil 7 1ste Divisie 

Frank van Nieuwpoort Jeugd 7 2de Divisie 

Omar Ftouh Benjamin niveau 10 (talentdivisie) 

Livairo Babel Benjamin niveau 10 (talentdivisie) 

 

Namens Stichting Topturnen Haaglanden & Westland, Ron Majoor, Voorzitter 
 

 

 
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 zal 

iedere 3 maanden moeten gebeuren. 

 

Wij bieden u dit kwartaal de 

mogelijkheid om uw pas te laten scannen op de Renswoudelaan 47 te Den 

Haag op een van de volgende dagen: 

Zaterdag 14 november  9.15 – 11.00 uur 

Vrijdag 20 november  17.45 – 19.30 uur 

Zaterdag 21 november  9.15 – 11.00 uur 

Vrijdag 27 november  17.45 – 19.30 uur 

Indien u hier geen gehoor aan geeft zal de vergoeding helaas stopgezet 

moeten  worden. 

Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn om op een van deze dagen te komen 

laat dit dan via de mail  weten aan het bestuur zodat er naar een oplossing 

gezocht kan worden.  

Emaildadres:  esmerandahandana@donargym.nl 

In het eerstvolgende krantje zal de data vermeld worden voor 2016. 

 

Met vriendelijke groet, Het bestuur. 



4 
 

De Grote clubactie 
 

Op zaterdag 19 september jl. hebben de 

selectie meiden van DONAR zowel in den 

haag (De leyweg) als in Leidschendam 

(Leidschenhage) een prachtige turndemo 

gegeven. Ondanks het wat wisselvallige 

weer was er een hoop bekijks.  

Op deze dag startte tevens de verkoop 

van de Grote Clubactie loten.  

Naast het geven van deze demo hebben 

de meiden al flink wat loten weten te verkopen aan het winkelende publiek. 

Er werd enthousiast te werk gegaan.  

Inmiddels hebben ook al een flink aantal leden de lootjes aan de deuren in 

de wijk verkocht of aan familieleden! Deze loten mogen nog tot aan 19 

November verkocht worden! Een lot kost 3 euro en daarvan gaat 80 % naar 

DONAR. Blijf dus vooral nog even doorgaan. 

Ook via de link (https://clubactie.nl/actie/GymnastiekverenigingDonar) 

kunnen nog loten worden verkocht! 

Na 19 november gaan we de balans opmaken! Ik ben benieuwd! 

            Kasandra  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://clubactie.nl/actie/GymnastiekverenigingDonar
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIe_z-fTwcgCFcm8FAodubEBjw&url=http://udi19.nl/actueel/het-laatste-nieuws/3867-grote-club-actie-krijgt-een-vervolg.html&bvm=bv.104819420,d.bGg&psig=AFQjCNE8DPWD-_BAq-22oaN2IuOfbUIpvQ&ust=1444901530909195
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NIEUWE JUNIOR CLUBLEDEN!!!     Allemaal veel plezier bij DONAR!! 

 

 

Mirthe den Heijer 

Nikki   Docter 

Jill   Leemans 

Femke van Haaster 

Marit   Vos 

Chimene   Marks 

Stacey   Kuiper 

Jenna   Bernard 

Ronja   Kollmer 

Chyntia   Vorwald 

Quinty   Walravens 

Su Eda   Akyol 

Shanaya   Robert 

Habiba   Gomma 

Nora   Hageman 

Bindi   Swikker 

Lily   Harmanus 

Froukje van Oostrum 

Catelijne van Ham 

Tsion   Mengistu 

Faylinn   Verbeek 

Ilse   Bakker 

Hayley   Kasnawi 

Katiya   Kottam 

Demi   Lalleman 

Leyla   Ayan 

Lotte   Wittekamp 

Maud   Wittekamp 

Aniek   Wubben 

Nina   Urgert 

Karolina   Ziaber 

Jasmijn v.d. Zwart 

Gulin   Ablay 

Donna   Janssen 

Nienke   Wennekes 

Bruno   Wennekes 

Nadia   Kleijnhans 

Debora   Ott 

Lara   Di Francescantonio 

Letizia   Di Francescantonio 

Maissam   Khallouki 

Asja   Turohan 

Zuzia   Kowalska 

Quiyana de Sousa 

Senna   Hodzic 

Hermella   Mengistu 

Isabel   Beije 

Rachel   Salvador Pena 

Thomas de Jong 

Ian   Hardjomohamad 

Daniel van Iperen 

Khadijah   Pattisahusiwa 

Rebecca van Rangelrooy 

Gamze   Borisova 

Selin   Feyimoglu 

Louinn van Houten 

Büsra   Özer 

Heri   Hango 

Mwamba   Hango 

Batu   Mitev 

Joris  Pannevis 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN2TwYDawcgCFci6FAodkLYBVw&url=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-afbeelding-jonge-geitjes-die-de-gymnastiek-van-de-school-spelen-image25602746&bvm=bv.104819420,d.bGg&psig=AFQjCNG-su3P8tikVJEef-DQHeDaXLe_Fg&ust=1444903135149280
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Thema bijeenkomst “In veilige handen”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag 29 september jl. zijn de leiding en het bestuur van Donar 

bijeengekomen voor de jaarlijkse vergadering. Aan deze vergadering hebben 

we het thema “In veilige handen” gekoppeld.  

Wat houdt dat nu eigenlijk in? 

Het is belangrijk dat mensen die zich inzetten in vrijwilligersorganisaties, 

begrijpen dat kinderen en jongeren kwetsbaar zijn. Door in de organisatie 

te gaan praten over ongewenst gedrag kun je er al voor zorgen dat het 

veiliger wordt. Met een paar eenvoudige stappen is al veel leed te 

voorkomen.  

Een van die stappen is bewustwording van je eigen handelen. En die stap 

hebben we nu binnen Donar gezet. We zijn de avond gestart met een 

kennismakingsspelletje zodat de leiding en het bestuur weten met wie ze 

te maken hebben. Tevens hebben we ervaren hoe het is om op een 

bepaalde manier benaderd te worden. Hoe voelt het voor jou als iemand 

je zomaar een knuffel geeft? Hoe zou een ander zich op dat moment 

voelen? 

Nadat we dit kort hebben besproken werd het tijd voor een vragenlijstje. 

Enkele vragen waren: Een kind (12 jaar) wil bij jou op schoot zitten. Kan 

dat? – Een arm om een kind heenslaan. Kan dat? 

Met het nabespreken van deze vragen kwam eruit dat we met zijn allen veel 

bewuster kunnen kijken naar ons gedrag en dat van onze kinderen en 

jongeren. En dat is een goed punt. Zeker in de huidige tijd is het goed om 

hier even bij stil te staan. Bovendien maak je het na zo’n gesprek 

makkelijker om te praten over ongewenst gedrag. Openheid helpt 

kinderen, jongeren en begeleiders om hun grenzen aan te geven. Met 

andere woorden: 

Donar streeft naar een veilig sportklimaat! 
 

Ik vond het een leerzame avond en hoop dat er nog vele thema’s mogen 

volgen! 

Kasandra (Bestuurslid) 
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Bestuur en leiding Donar 

 

 
 
 
 
Een nieuw bestuur!  
 

Al vanaf mijn 7e jaar loop ik bij Donar rond. In de afgelopen jaren heb ik heel 

veel mensen zien komen en gaan, helaas ook in de letterlijke zin... 

Dus ook binnen het bestuur van Donar wisselden daar ook weleens wat 

gezichten.  

Sinds kort is er een nieuw bestuur. Ik vind eigenlijk dat zij wel een 

complimentje verdienen! Ze zijn hard bezig om meer structuur binnen de 

vereniging te creëren en ze betrekken de leiding daar veel bij.  

De afgelopen maanden heeft het bestuur persoonlijke gesprekken gevoerd 

met de leiding en is er een gezellige maar zeker ook leerzame thema-avond 

geweest.  

Ik denk dat Donar met dit bestuur zo nog zo 110 jaar vooruit kan!  😊 

Ik spreek, denk ik, namens alle leiding als ik zeg: bedankt!  

 

Mieke Muilwijk 
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Het is bijna december dus komt Sinterklaas op bezoek.  

Ook dit jaar weer bij Donar met zijn grote rode boek.  

Hij komt voor kindjes groot en klein. Ook jij kan erbij zijn! 

 

Alle kinderen t/m 7 jaar zijn welkom op zondag 29 

november om 13.45 uur in de Renswoudelaan 47, waar 

we met zijn allen gezellig gaan gymmen en knutselen. 

Vergeet dus niet je gymkleding mee te nemen! Broertjes, 

zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mogen natuurlijk ook 

meedoen.  

 

De ouders zijn vanaf 15.45 uur weer welkom om samen met 

de kinderen op de komst van Sinterklaas te wachten. 

Inschrijven kan door onderstaand strookje en €3,00 p.p.               

vóór 20 november in te leveren bij je juf of meester. 

 

 

 
 

Ik kom op 29 november naar het Sinterklaasfeest bij Donar 

 

Naam…………………………………………………………………….. j/m 

Geboortedatum…………………………………………………………….. 

Op les bij ………………………………………...op …………………..dag 

Hobby´s/ Bijzonderheden…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Naam…………………………………………………………………….. j/m 

Geboortedatum…………………………………………………………….. 

Op les bij ………………………………………...op …………………..dag 

Hobby´s/ Bijzonderheden…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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Buitenkant André Castens sportzaal-Renswoudelaan kan weer jaren 

mee! 

Voor:       Na: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De productgroep Sportvoorzieningen van de gemeente Den Haag, afd. 

“Helpende Handen” heeft de buitenkant van de zaal aan de Renswoudelaan 

weer tiptop gemaakt. Al het stopverf is aan de achterkant vervangen en alles 

is opnieuw geverfd en de graffiti is zoveel mogelijk verwijderd. De St. 

Progym, die de zaal voor Donar beheert, hoefde alleen materiaalkosten te 

betalen.  Gemeente Den Haag en natuurlijk alle schilders hartelijk dank.  

Het ziet er prima uit, ook voor de omwonenden een fijn gezicht. 

Loes Trompet/St. Progym 
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IMPRESSIE vrijwilligersmiddag met barbecue 10 oktober jl. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Het was lekker zacht weer en droog, zodat  

er buiten gebarcued kon worden. 

De opkomst was niet zo groot, maar het was  

wel gezellig. 

Iedereen kreeg nog een leuke kalender mee. 
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Zalencompetitie schema (onder voorbehoud) 

 

 

Zalencompetitie schema (onder voorbehoud) 

 

Ronde 2: zondag 31 januari 2016 

wedstrijd 1  tijd ovb:   

9.30 – 12.00u  renske1 rachel3 naomi1 jessica1 

wedstrijd 2  tijd ovb: 

12.00 – 14.30u   renske2 rachel2 naomi2 jessica2 

wedstrijd 3  tijd ovb: 

14.30 – 17.00u ilse1 rachel1 kimberly1   

wedstrijd 4  tijd ovb: 

17.00 – 19.00u   ilse2 thierry kimberly2   

 

 

Activiteiten komende maanden  

 

  1 November Moeten alle GCA boekjes ingeleverd zijn 

22 November 1e ronde zalencompetitie 

29 November Sinterklaasfeest  

 Selectie: GVB toernooi 

11 December Trekking GCA 

        Kerstvakantie 19 december t/m 3 januari  

  9 Januari Selectie: P1, P2 N3 / J1 N4 / J2 – Sr 3e div wedstijden  

23 Januari Selectie: Instap N2 wedstrijden 

31 Januari 2e ronde zalencompetitie. 

  6 Februari Turnhal training voor de recreatie 

 Selectie P1, P2 N3 / J1 N4 / J2 – Sr 3e div wedstijden 
      Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari  

 
  

Ronde 1: zondag 22 november 2015 

wedstrijd 1  tijd ovb:   

9.30 – 12.00u  renske1 ilse1 rachel3   

wedstrijd 2  tijd ovb:  

12.00 – 14.30u   renske2 ilse2 rachel2   

wedstrijd 3  tijd ovb:  

14.30 – 17.00u kimberly1 jessica1 rachel1 naomi1 

wedstrijd 4  tijd ovb:  

17.00 – 19.00u   kimberly2 jessica2 thierry naomi2 
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Jarigen in  november en december 
 
 

Melissa Meurink 1-nov 

Steffanie Meurink 1-nov 

Yenna Lamens 1-nov 

Yaren Aydin 5-nov 

Sheraissa Bhaggoe 5-nov 

Yosra Meshkoer 7-nov 

Siwarde Nieuwpoort 7-nov 

Stan van Leeuwen 8-nov 

Alisha Ori 9-nov 

Emma Prgin 9-nov 

Gamze Borisova 9-nov 

Ilse Inanc  10-nov 

Hagar Mussa 10-nov 

Bindi Swikker 10-nov 

Joyce Hamstra 11-nov 

Megane van Gulik 11-nov 

Farah Saidi 11-nov 

Daphne Deurloo 12-nov 

Daria Paliunas 15-nov 

Julia Keukens 17-nov 

Myrthe Kamphuis 19-nov 

Lisa Verbeek 19-nov 

Lot Mecksenaar 20-nov 

Rosario Denia Llácer 21-nov 

Yaprak Cacan 24-nov 

Julie Fries 24-nov 

Hania Snellink 25-nov 

Joued Slabbekoorn 27-nov 

Ilayda Kalin Sali 27-nov 

Younes Akalei 27-nov 

Daniel van Iperen 28-nov 

Isolde Nieuwpoort 28-nov 

Rozemarijn van Leeuwen 29-nov 

Catelijne van Ham 29-nov 

Sabrina Faqirzadah 30-nov 

 

 

 

 

 

 

 

Allemaal  hartelijk 

gefeliciteerd. 

HOERA!!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zunaira Jawaheerkhan 

 

 

 

 

 

 

1-dec 

Angie Verstraate 4-dec 

Danielle Yeboah 4-dec 

Jianne Roos 5-dec 

Suayp Alper 6-dec 

Emily Wunderlich 9-dec 

Karolina Ziaber 10-dec 

Lana Winnink 10-dec 

Aysima Arslan 11-dec 

Isa Kuipers 13-dec 

Sanne Heidenreich 14-dec 

Marit Garibbo 14-dec 

Chimene Marks 15-dec 

Nora Hageman 15-dec 

Romaissa El Boujjoufi 16-dec 

Quinty Walravens 17-dec 

Elin van Westing 17-dec 

Nina Urgert 18-dec 

Kayleigh van Fessem 18-dec 

Elfi Plas 20-dec 

Büsra Özer 20-dec 

Quincy van Bree 21-dec 

Sara Yildirim 23-dec 

Rumeysa Yilmaz 23-dec 

Charmene Raneberg 23-dec 

Nour Hochlaf 27-dec 

Jori  Houtman 29-dec 

Grace van Hees 29-dec 

Zeynep Mussa 30-dec 

Kevin Deurloo 30-dec 

Britt van der Kaaden 30-dec 

Aleyra Alper 31-dec 

Chyntia Vorwald 31-dec 
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