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VOORWOORD 
 
Als jullie dit krantje ontvangen is het het einde van het turn-dans seizoen  
2010-1011 en het begin van de vakantie. In afgelopen periode zijn er nog 
veel activiteiten geweest zoals de Onderlinge wedstrijden, de Gym 3-daagse, 
het Kamp en de NK heren turnen, waaraan 3 juniorheren van DONAR aan 
mee hebben gedaan en (zoals verder in het krantje te lezen) met heel goed 
resulaat en zelfs een Nederlands Kampioen!! Van harte gefeliciteerd en een 
groot compliment aan de trainers: Denny en Femke. 
 
Helaas is er op de oproep om meer vrijwilligers om het bestuur een handje te 
helpen geen reactie gekomen, maar we blijven het proberen.  
 
Ik wil iedereen die Donar is het afgelopen seizoen geholpen heeft, op wat 
voor manier dan ook, hartelijk bedanken voor zijn/haar inzet en hopelijk mag 
het bestuur volgend seizoen weer op jullie hulp rekenen. 
 
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie. Kijk op de website wanneer de 
lessen weer beginnen; sommige lessen beginnen een week later 
dan het begin van de lagere school. Als het goed is, heeft de juf of 
meester van de les dit ook al verteld. 
 
Eric Castens, 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Colofon: 
Gymnastiekvereniging Donar Renswoudelaan 472546 XE Den Haag 
www.donargym.nl 
info@donargym.nl 
redactieadres secretariaat@donargym.nl Oplage: 500 
Voor advertenties: c.kievits@ziggo.nl 
Drukker: Sportservice Zuid-Holland 

 

Van 2 t/m 5 juni is DONAR op kamp geweest. In het volgende krantje 
komt hiervan een verslag. Hierbij alvast een reactie per e-mail: 
 
Hallo! 
Eline en Nienke hebben 4 fantastische dagen gehad. 
Allemaal bedankt voor de goede zorgen! 
Groeten, 
Hidde, Martha, Eline en Nienke 
 

http://www.donargym.nl/
mailto:info@donargym.nl
mailto:secretariaat@donargym.nl
mailto:c.kievits@ziggo.nl


2 

 

 
Weer medailles op de tweede kwartfinale van het NK 
 
In het derde weekend van april was voor vrijwel alle turners van de 
herenselectie de 2e kwartfinale. Na deze wedstrijd zou duidelijk worden wie 
er doorstroomt naar de halve finale en voor wie het NK-seizoen helaas 
afgelopen is.  
Op zaterdagochtend was Thijs de eerste turner die voor Donar uitkwam. Thijs 
was  zowel op de districtswedstrijd als tijdens de vorige kwartfinale als derde 
geëindigd. Een 2e/3e  plek was, als hij optimaal zou turnen, dit keer weer 
realistisch.  Thijs turnde weer een goede wedstrijd. Op voltige haalde hij zelfs 
19.10! Zijn totaalscore van 105,25(!) was goed voor een 3e prijs!! 
In de tweede ronde waren er 8 turners van onze selectie aan de beurt. Zij 
waren verdeeld over drie groepen. Als je twee trainers hebt is dat niet zo 
handig. Gelukkig was Edwin bereid om ons te helpen op de wedstrijdvloer 
zodat alle turners standaard een begeleider bij hun groepje hadden.  
Tristan turnde bij de benjamins zijn 3e wedstrijd. Je ziet dat hij meer gewend 
is aan de wedstrijddruk. Hij turnt rustiger en laat nettere oefeningen zien. Hij 
haalde maar liefst 5 punten meer dan de vorige wedstrijd. 
Younes is ook deed jaar bij de selectie gekomen. Ook hij turnde een goede 
wedstrijd. Hij liet op vloer zelfs handstandheffen met gesloten benen zien 
waardoor hij 16,55 punten scoorde op dit onderdeel. 
Joued zijn laatste training voor de wedstrijd was een hele goede. Op deze 
wedstrijd deed hij het ook goed, echter maakt hij kleine foutjes. Zijn 
handstand hip-tip die hij altijd goed doet werd nu helaas niet geteld. Bij 
voltige daarentegen haalde Joued de hoogste score van alle benjamins; 
19,00! Hij eindigde op de vierde plek. 
Luka had echt een topdag! Hij deed het op alle onderdelen heel goed. Op 
sprong haalde hij het hoogste cijfer van de wedstrijd; 19,10. Deze prestatie 
werd beloond met een bronzen medaille! Gefeliciteerd!!  
Arvind turnde zoals we gewend zijn. Ondanks dat hij goede oefeningen liet 
zien, haalde hij net iets  minder punten dan de vorige keer. Toch zal dit 
waarschijnlijk ruim voldoende zijn voor doorstroming naar de halve finale.  
Frank zijn doelstelling voor dit jaar was de 100 punten halen. De vorige keer 
was het niet gelukt. Tijdens de trainingen heeft Frank hard getraind zodat hij 
het aantal nu wel zou halen. Helaas begon Frank niet topfit aan de wedstrijd. 
Echter hier was de eerste paar toestellen niets van te merken, want hij 
haalde hartstikke goede cijfers. Bij ringen zelfs het hoogste cijfer van alle 
instappers. Bij sprong kreeg Frank het erg benauwd, dus zijn we gestopt met 
inspringen. De spanning liep dus nog meer op en Frank moest hier ruim 17 
punten scoren om de 100 te halen. Hij maakte een mooie sprong die een 
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18,90 opleverde waardoor Frank dus ruim boven de 100 punten uitkwam! 
Super! 
De pupillen turnden ook in deze ronde. Mehdy had de vorige wedstrijd een 
paar steekjes laten vallen. Tijdens de trainingen heeft hij heel hard aan deze 
verbeterpunten gewerkt. Dit liet hij dan ook deze wedstrijd zien. Met enkele 
aanpassingen eindigde hij deze finale op een 7e plek. Heel netjes voor een 
1ejaars pupil! 
Vinay was vorige keer met grote afstand eerste geworden. Hij had deze week 
echter veel last van blessures. Met de nodige verbandspullen om zijn polsen 
en voeten kon hij toch zijn wedstrijd turnen. Vinay deed het op sommige 
toestellen heel goed, maar maakte wat foutjes op andere toestellen. We 
zagen tijdens zijn wedstrijd dat de concurrentie de laatste tijd heel hard 
getraind heeft en dus werd het spannend of hij in de prijzen zou vallen. 
Gelukkig bleek het puntenaantal van 107,55 goed voor een 2e plaats. 
HEEEEEEL Goed!!  
De avondwedstrijd was voor Samy. Samy had goed getraind om zijn 
prestaties van de vorige keren te verbeteren. Hij begon erg goed aan de 
wedstrijd. Na vijf van de zes onderdelen stond hij dan ook 2e. Helaas ging het 
bij brug helemaal mis en zakte Samy weg naar de 6e plek.  
Op zondagmorgen was de 2e kwartfinale voor Roy. Roy had helaas niet zijn 
beste dag. Toch haalde hij het hoogste cijfer op sprong; 12,90. Het is nu 
hopen dat zijn score goed genoeg is voor doorstroming.  
 
Na het succes in Alkmaar hebben de jongens het nu weer onwijs goed 
gedaan. Wij zijn erg benieuwd naar de door-stroming en hebben zin in de 
halve finales in Nijverdal en Zwijndrecht.  ( Zie vervolg artikel) 
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Halve finale NK 3e divisie 
 
Op de zaterdagmorgen ging bij de familie van Thijs de wekker al heel vroeg. 
Na een rit van ruim 2 uur kwamen we om 8.30u in Nijverdal aan voor de 
halve finale van Thijs. We hadden van tevoren naar de doorstromingslijst 
gekeken en gezien dat, als Thijs op zijn max turnt, hij de finale kon halen. 
Uiteraard wisten we dat hij dan wel echt zou moeten pieken. Thijs begon de 
wedstrijd op brug. Dit is niet zijn beste onderdeel, toch deed Thijs het prima 
en haalde een mooi cijfer. Na brug kwam rek. Het inturnen verliep niet 
geheel vlekkeloos, maar de wedstrijd ging gelukkig een stuk beter. Op vloer 
turnde Thijs, door de zenuwen een beetje slordig. Gelukkig haalde hij nog 
wel 15,10. Op zijn lievelingstoestel voltige deed Thijs het super. Hij haalde 
dan ook 18,3!! Een mooie score, die helaas net niet genoeg was voor een 
toestelfinale.  Op ringen en sprong haalde Thijs ook mooie cijfers. In totaal 
scoorde hij 101,35 wat niet genoeg was voor een finale op het NK. 
Thijs heeft dit seizoen met drie (!) medailles erg goed gedaan en we gaan 
keihard trainen om volgend jaar in de 2e divisie uit te kunnen komen!  
 
Zaterdagmiddag was Samy aan de beurt. Het zat Samy niet mee in het 
verkeer waardoor hij erg laat was. Hij kon nog net inturnen op voltige 
waarna hij meteen zijn wedstrijdoefening moest laten zien.  Dit deed Samy 
verbazingwekkend goed en scoorde een 10,2! Goed voor een toestelfinale.  
Bij ringen ging het Samy ook van een leien dakje, hij scoorde een 10,7. 
Sprong is voor Samy erg moeilijk, toch haalde hij nog een mooi cijfer. Na 
sprong liet Samy zijn brugoefening aan de jury zien. Voor het eerst zag deze 
jury een volledige en doorgeturnde oefening. Het cijfer was matig; vooral 
omdat hij nog erg slordig werkt. 
Na brug was het uiteraard tijd voor rek. Samy had, zoals afgesproken, één 
stop in zijn oefening. Echter maakte hij ook wat tussenzwaaitjes, waardoor 
hij op een gemiddeld cijfer uitkwam.  Het laatste toestel voor Samy was 
vloer. Een van zijn beste onderdelen. Bij het inturnen waren er nog wat 
kleine foutjes, maar tijdens de wedstrijd vloog Samy over de vloer. 
Dolgelukkig was hij dan ook toen hij het cijfer 12,70!!! Op het bord zag 
verschijnen!  
Samy plaatste zich hiermee als eerste voor de toestelfinale op vloer en mag 
ook meedoen aan de meerkampfinale tijdens de NK in juni! 
 
Op 21 mei zijn de overige 8 turners die de halve finale haalden aan de beurt! 
Zie hiervoor het volgende verslag! 
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Halve finale NK in Zwijndrecht  
 
Gelukkig iets later dan twee weken ervoor ging de wekker voor enkele 
turners en trainers van de herenselectie.  21 mei was de dag van de halve 
finale voor de 2e divisie turners.  
In de eerste wedstrijdronde waren de benjamins aan de beurt.  
Joued begon moeizaam in de wedstrijd. Het wachten duurde lang en dat 
kostte de nodige concentratie. Hierdoor maakte Joued wat onnodige foutjes. 
Uiteindelijk scoorde hij net iets meer dan 100 punten wat niet genoeg was 
voor plaatsing voor de finale.  
Younes turnde een goede wedstrijd. Hij liet zien dat hij de laatste tijd veel 
heeft getraind en vooruit is gegaan. Zijn score was niet genoeg voor de 
finale, maar Younes mag volgend jaar nog een keer turnen bij de benjamins 
dus gaat het dan vast  nog beter doen!  
Luka begon niet lekker aan de wedstrijd. Gelukkig kwam alles vlak voor zijn 
eerste  toestel goed en kon hij toch een goede wedstrijd turnen. Helaas bij 
voltige een val, waardoor Luka zich net niet plaatste voor de finale. Hij werd 
15e, waar er 14 doorstroomden.  
 
In de middagwedstrijd waren Arvind en Frank aan de beurt bij de instappers. 
Beide turnden een zeer goede wedstrijd. Zij hebben geen fouten gemaakt. 
Hoogtepunt van Arvind was een score van 19,15 op voltige. Beide heren 
hebben het super gedaan, maar de concurrentie was zo goed dat zij niet 
geplaatst zijn voor de meerkamp en/ of toestelfinales. 
 
Ook in de middag waren de pupillen aan de beurt. Mehdy had tijdens de 
training een knieblessure opgelopen dus het was spannend of hij alles zou 
kunnen turnen. Gelukkig viel het mee en turnde hij voluit! Helaas nog niet 
goed genoeg voor een finaleplaats.  
Vinay daarentegen turnde een fantastische wedstrijd. Helaas ging het op 
ringen wat minder, maar dat compenseerde hij ruimschoots op alle andere 
toestellen. Vinay werd 4e (op 0,05 van de nr 3) en sleepte de meerkampfinale 
en 3 toestelfinales in de wacht!  Goed!!  
 
In de avondwedstrijd was Sem aan de beurt. In de ogen van de trainers kon 
dat alle kanten op gaan. Gelukkig ging het goed en stond Sem na vijf 
toestellen zelfs 3e. Helaas zakte hij in de eindstand iets en kwam op een 6e 
plek terecht . Dus ook voor Sem een meerkampfinale en 2 toestelfinales. 
Kortom, een goed resultaat. De meeste heren zijn nu keihard aan het trainen 
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voor volgend seizoen en Samy, Sem en Vinay; veel succes in Breda op 
4 en 5 juni!  (zie voor verslag van de finales verderop) 
 

TRAINEN IN DE TURNHAL!!!!! 
 
Op 28 mei jl. heeft DONAR  de leden van de recreatielessen die zich daarvoor 
hadden opgegeven in de gelegenheid gesteld om ook eens mee te maken 
hoe het is om in zo’n grote Turnhal te trainen. Er waren twee groepen. 
 
Na even te moeten wennen aan  de grootte van de hal, ging het heel erg 
goed en de deelnemers waren heel erg enthousiast. 
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Nieuwe Junior clubleden. Van Harte welkom bij Donar en 
veel plezier!! 
 
Zoë van Delden Ikram Bouzaghdoud Serval Acer 

Eva Loomans Dounia Bouzaghdoud Joël van Oosterom 

Lindsey Keus Ceyda Topuz Romaissa Bensiali 

Anastasia Schollaardt Ibtissam Akhiat Yentl de Waard 

Isa Dirkzwager Nilay Korkmaz Phoebe Seif 

Ilayda Uguz Helin Can Seray Aydin 

Melda Kucuk Michelle Dorder Edanur Sahin  

Philine Kosman Cleo Dorgelo Bda Celik 

   

 
  

Geacht bestuur Donar, 
 
Helaas wil ik Destiny van Soest laten uitschrijven als lid van Donar. 
Ze heeft te vaak last van haar knie bij het turnen en is bang dat ze 
dan niet meer mee kan komen met de selectie. 
We hebben alsnog even afgewacht of het beter zou gaan, maar ze 
heeft zelf aangegeven dat ze alleen maar achterop raakt door haar 
knie. 
Ze heeft een geweldige tijd gehad en met veel plezier bij Donar 
geturnd. 
Daarom willen wij, de ouders, maar ook Destiny zelf heel Donar, de 
kinderen uit haar clubje en natuurlijk de Juffen hartelijk bedanken 
voor de leuke tijd die ze dankzij hen heeft gehad. 
Met vriendelijke groet, 
E.G. van Soest 
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Medailleregen bij Open Zuid Hollandse Kampioenschappen 
in Monster 
 
Vlak voor het einde van het wedstrijdseizoen waren op 28 mei de Open Zuid 
Hollandse kampioenschappen. Deze werden georganiseerd door Stichting 
Topturnen Haaglanden en Westland. Dit betekende dat het een wedstrijd in 
de buurt was. Erg leuk om een keer een “thuiswedstrijd” te turnen. 
 
In de eerste ronde turnden de benjamins. Voor Micael was dit zijn eerste 
“echte” wedstrijd. Hij liet zien dat hij al veel geleerd heeft. Hij turnt op dit 
moment nog vooral elementen uit de 10-lijn. Komend seizoen gaan wij aan 
de slag om daar 10+ van te maken en zal hij aan Nederland laten zien wat 
hij allemaal in zijn mars heeft.  
Marwan draait al iets langer mee bij de herenselectie. Hij mocht echter nog 
niet meedoen aan de NK’s, omdat hij te jong is. Gelukkig mocht het hier wel! 
Marwan turnde een goede wedstrijd. Hij eindigde in de middenmoot.  
Tristan en Younes hebben iets meer wedstrijdervaring. Zij turnden rustig en 
netjes. Zij maakten geen foutjes en eindigden ook in het midden. 
  
Joued en Luka hadden zich de week voor deze wedstrijd net niet geplaatst 
voor de NK-finale. Deze week waren zij dus heel erg gemotiveerd! Ze turnden 
goed en eindigden op een 2e  

In de tweede ronde waren Vinay, Mehdy, Thijs en Arvind aan de beurt. Mehdy 
had een beetje pech. Door een blessure kon hij de wedstrijd niet volledig turnen. 
Vinay had helaas niet de “focus”die hij de week ervoor wel had. Hierdoor turnde 
hij wat slordig. Toch kwam hij op het podium terecht om een mooie zilveren 
medaille op te halen.Thijs turnde een goede wedstrijd. Zeker bij zijn beste 
toestel; voltige. Echter bij de prijsuitreiking bleek dat hij net naast het podium is 
geëindigd.  
Voor Arvind was dit zijn afscheidswedstrijd. Hij gaat stoppen met turnen en 
verder met capoeieira. Hij turnde een superwedstrijd en dit werd beloond met 
een 4e plaats en dus een mooie medaille!en 3e plek.  
Gefeliciteerd jongens! 
 
 In de vierde ronde mocht Roy laten zien wat hij in huis heeft. Helaas begon hij 
met een val op voltige. Later sprong hij goed, waardoor hij weer iets steeg op de 
ranglijst. Hij turnde echter niet zijn beste wedstrijd. Zijn concurrenten hadden 
hier ook last van en daardoor was het toch  genoeg voor een zilveren medaille. 
In de laatste ronde was Samy aan de beurt. Samy had last van een 
enkelblessure. Spannend was dat hij juist bij sprong moest beginnen. Dit ging 
uiteindelijk heel goed. Helaas ging het bij vloer helemaal mis. Een veel lager 
cijfer dan normaal was het gevolg. Toch liet Samy zijn hoofd niet zakken en 
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turnde goed op voltige en ringen. Dit werd beloond met een gouden medaille. 
Een leuke afsluiter na een zeer lange dag.  
 
Wij als trainers zijn natuurlijk erg tevreden. Niet alleen met de ZES medailles, 
maar ook op de andere turners. Iedereen heeft zich zeer goed geconcentreerd 
en goede oefeningen geturnd.  Voor de meeste turners is het wedstrijdseizoen 
nu over. Zij kunnen zich gaan concentreren op het volgende seizoen. Vinay, Sem 
en Samy wensen wij heel veel succes toe op de finale van het NK in Breda!  
(red.: zie verslag verderop in het krantje) 
Juf Femke 

 
 
De benjamins rustig aan het lezen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samy Kamal met gouden medaille 
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Vijf medailles op NK finale in Breda!! 

4 en 5 juni was de dag waarvoor we het hele hele seizoen keihard getraind 
hadden. De NK finale!!  Op zaterdag was de meerkampfinale. Samy, Vinay en 
Sem hadden zich daarvoor weten te plaatsen.  

In de middag waren Samy en Vinay aan de beurt. Samy was de week ervoor 
Open Zuid-Hollands kampioen geworden, dus hij begon zelfverzekerd aan de 
wedstrijd. Helaas bleek dit niet zijn beste dag en eindigde hij als 10e van 
Nederland. Absoluut een knappe prestatie.  

Vinay turnde een prima wedstrijd. Hij behaalde op de eerste vijf toestellen 
mooie cijfers en stond toen op een tweede plaats op 0,10 van nummer één. 
Zijn laatste onderdeel was voltige. Op voltige kan Vinay altijd een hoog cijfer 
scoren. Hij viel echter, waardoor wij verwachtten dat hij een stuk zou zakken 
in de ranglijst.  Bij de prijsuitreiking werden wij dan ook blij verrast toen bleek 
dat hij 3e van Nederland was en dus een mooie medaille omgehangen kreeg!!! 
Gefeliciteerd. 

Sem was in de laatste ronde aan de beurt. Zijn laatste meerkampwedstrijd, 
aangezien hij de turnhal volgend jaar inruilt voor het voetbalveld. Sem turnde 
een goede wedstrijd. Helaas was de concurrentie nog beter waardoor hij op 
een uitstekende 8e plaats eindigde.  

Op zondag stonden de toestelfinales op het programma. Vinay turnde een 
toestelfinale op brug, vloer en voltige. Vinay turnde prima! Op voltige en vloer 
vonden wij de score wat tegenvallen. Hij werd hier 2x vierde. Op brug ging 
het super en dat werd beloond met een bronzen medaille.  

Samy turnde in de andere baan een toestelfinale voltige en vloer. Op 
voltige ging het helaas helemaal mis, maar op vloer knalde Samy en 
werd Nederlands kampioen! Top gedaan!  

In de laatste ronde was Sem aan de beurt. Hij turnde een toestelfinale voltige 
en brug. Bij brug deed Sem het goed, echter zijn concurrenten stonden ook 
op scherp en dus bleef het tot de laatste turner aan toe spannend. Toen het 
cijfer van de laatste turner op het bord verscheen wisten we dat Sem 3e was!  

Bij voltige was Sem als laatste aan de beurt. Hij wist dat hij hoger moest halen 
dan 9,90 om in de prijzen te vallen. Toen Sem klaar was twijfelden wij trainers 
of het goed genoeg zou zijn. Gelukkig haalde Sem 10.00 punten en mocht hij 
ook hier op de derde plek van het podium gaan staan! Super!!  

Al met al zijn wij als trainers supertrots op onze jongens! Als we goed hebben 
geteld hebben de turners dit jaar 21!!! prijzen weggesleept op de wedstrijden. 
Een superprestatie.  
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Nu het wedstrijdseizoen erop zit, gaan wij ons richten op de 1e en 2e divisie. 
De 1e divisie is een nieuwe uitdaging waar wij heel veel zin in hebben. Vanaf 
nu tot aan januari gaan wij dan ook keihard aan de slag om tijdens het 
volgend seizoen optimaal te presteren.  

Meester Denny en Juf Femke 
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GEFELICITEERD ALLEMAAL! 
 
O0k onze felicitaties voor de 
trainers: Denny en Femke! 
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Beweeg mee!  Kom eens kijken bij de 
herensenioren volleybal! 
 
Donar heeft sinds mensenheugenis een herensenioren-
afdeling. Geen afdeling waar fanatiek aan toestellen 
gehangen wordt, dus geen Yuri van Gelder en Epke 
Zonderland atleten, maar gewoon een les waar een aantal 
leden en oud-leden volleyballen om toch nog wat beweging 
te krijgen. Niet op wedstrijdniveau maar puur recreatief,  met in achtneming 
van leeftijd en balvaardigheid. Een les waar gezelligheid voorop staat.  
 
Nu komt het wel eens vaker voor dat afdelingen pieken en dalen kent. Ooit 
kende de volleybalafdeling 50 leden en dan maar hopen dat ze niet allemaal 
op kwamen dagen, maar op dit moment verkeert de les in een dalletje, zodat 
nieuwe leden van harte welkom zijn.  
Dus mocht u interesse hebben om een avondje er gezellig op los te meppen 
komt u dan eens langs om te kijken en neem dan tevens uw sportkleren mee. 
De les is op dinsdagavond van 20.30 tot 22.00 uur in de Den Helderstraat (het 
ronde gebouw)  
Cees Kievits 
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UIT ETEN met DAMES AEROBICSLES (woensdagavond) 
 
Ieder jaar hebben de dames van de woensdagavond aerobicsles de leuke 
traditie om gezamenlijk ergens een maaltijd te gebruiken. Dit jaar genoten 
wij van de spareribs en andere lekkernijen (men kon ook kiezen voor 
geroosterde varkenshaas of kipfilet) bij het  “steakhouse” LYLYDAY op de 
Laan van Meerdervoort 13A. 
 
Eerst hebben we in de 
ruime achtertuin 
gezeten onder het 
genot van een drankje.  
We hadden en prachtig 
gezicht op een deel van 
het Vredespaleis.  Met 
24 dames was het een 
drukke bijeenkomst met 
aardig wat gekakel.  We 
waren met zo velen dat 
de tafel niet lang 
genoeg was om aan alle 
dames een zitplaats te 
bieden.  Er waren een 
paar tafeltjes waar men 
twee aan twee zat.  De 
menu’s van 3 gangen 
voor de speciale  
actieprijs van € 12.50  
waren toch heel smakelijk en de bediening was heel goed gezien het feit dat 
deze eetgelegenheid nog nooit zo’n grote groep had ontvangen. 
 
Het is altijd heel plezierig om de dames op een andere manier te ontmoeten, 
niet bezig in de gymzaal maar mooi opgedirkt en met elkaar pratend.  Zo leer 
je de mensen op een andere manier waarderen. 
 
Bij deze wil ik Marian van Werkhoven hartelijk danken voor het regelen van 
deze leuke bijeenkomst. 
 
Ina ter Wengel 
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DE JARIGEN IN  JUNI, JULI en AUGUSTUS 
 

Djenica  Goudberg 01-juni Jeroen  Lubberdink 01-juli 

Melissa  Uydur 01-juni Martine  Doldersum 02-juli 

Kamar  Moufid 02-juni Lisa v. Dijk 03-juli 

Fréderique  Kuiper 02-juni Luka  Smits 04-juli 

Tristan  Little 04-juni Merel v. Delft 05-juli 

Gabriëlla  Ziegenhardt 04-juni Romaissa  Bensiali 05-juli 

Bien 
v
. Berkel 06-juni Kirya  Aldewereld 05-juli 

Ibtissam  Akhiat 07-juni Roy  Maas 07-juli 

Philine  Kosman 07-juni Safae  Ait el hadj 09-juli 

Parmin  Shourehdeli 14-juni Martin  Little 11-juli 

Carmen  Wisselink 15-juni Bente  Brinkman 11-juli 

Quint  Wijnen 15-juni Angel  
Ogidi-
Nwankwo 13-juli 

Latifa  Wamahoro 20-juni Melissa  Hoogenraad 13-juli 

Chayenne  Oort 21-juni Roxanne vd Berg 15-juli 

Femke 
v
. Leeuwen 21-juni Edanur  Sahin 15-juli 

Michelle  Arkesteijn 22-juni Yasmine  Ahajgoune 15-juli 

Ghizlane  Zacouri 23-juni Maaike  Slijp 16-juli 

Mehdi  Nadir 23-juni Femke v. Oostrum 19-juli 

Nick  Busch 25-juni Iris v. Baal 21-juli 

Renee  Bosch 26-juni Geethana  Gressmann 23-juli 

Jesslyn  Zwart 26-juni Mohamed  Nimar 23-juli 

Naomi  Mars 28-juni Mark  Jochems 23-juli 

    Israe  Habib 25-juli 

    Fleur  Janmaat 29-juli 

Sterre  Wapperom 03-aug Zoë v. Delden 25-aug 

Romaissa  Harouch 05-aug Nilay  Korkmaz 25-aug 

Vinay  Mpiana 05-aug Abdullah  Kurt 26-aug 

Jennifer  Tybout 08-aug Sure  Özdemir 28-aug 

Marie-José 
v
. Daal 09-aug Malissa  Pronk 29-aug 

tanley  Zwartepoorte 12-aug Elena  Capar 30-aug 

Nick  Steenhuizen 20-aug Demi Joy vd Steen 31-aug 

Stan  Steenhuizen 20-aug 
 
 



16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


