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1. Algemeen verslag 
1.1 Organisatie 

Op de ALV 2019 is er een volledig nieuw bestuur aangetreden. Afgetreden zijn Ilse 
Broekmans (voorzitter), Mark Spruit (penningmeester), Chantal van den Bosch 
(wedstrijdsecretariaat). Mandy Cohenno (secretaris) was reeds in december 2018 
afgetreden. Aangetreden op 15 april 2019 zijn Barry Kikkert (voorzitter), Erik Schriemer 
(penningmeester), Marga Hoogvliet (secretaris) en Anneloes Verbruggen( Algemeen 
bestuurslid). Omdat het  wedstrijdsecretariaat niet kon worden ingevuld werd deze 
functie in 2019 door de secretaris waargenomen. Omdat het wedstrijdsecretariaat 
voorheen een onevenredig zware functie binnen het bestuur was waar – naast 
wedstrijdzaken voor de turnselectie – eveneens alle activiteiten en wedstrijden voor de 
recreatie werden verzorgd, is besloten om het takenpakket te beperken tot uitsluitend 
selectiezaken en wedstrijden en om de activiteiten zoals Sinterklaas, het paasfeest, 
tumblingmiddagen en dergelijke onder te brengen in een evenementen commissie. 
Besloten is ook om het wedstrijdsecretariaat in de vorm van een commissie een plaats 
buiten het bestuur te geven.   
De ambitie van dit bestuur is om de betrokkenheid van ouders van leden te vergroten en 
om hulp van ouders aan leiding en bestuur minder vrijblijvend te maken door het 
oprichten van commissies. Het streven is om de volgende commissies te vormen:  

 PR (persberichten, Facebook, input website) 
 Acties (Oranjefonds, Grote Clubactie, Koninginnedag, rommelmarkt, en andere 

inzamelacties) 
 Techniek en Onderhoud (reparaties en onderhoud aan toestellen / apparatuur; 

transport en opstellen van toestellen bij wedstrijden) 
 Evenementen (Demo’s, Sinterklaas, Kerst, Paasmiddag etc) 

Gedurende het jaar 2019 zijn de PR-Commissie (Joke Korthagen en Pascal Mooijman) en 
de Commissie Techniek (Alexander Korthagen met hulp van Mark Spruit) gevormd en 
gestart.  
Daarnaast is er in 2019 een nieuw besturingsmodel voor de leiding geïmplementeerd, 
waarbij Rosalinda Kikkert-Ludeking het aanspreekpunt zal worden voor de 
recreatieleiding en Natascha Temminck voor de selectieleiding. Debbie van den Bosch zal 
als coördinator de bedrijfsleidersrol op zich nemen. Deze nieuwe opzet zal per 1-1-2020 
starten en aan het einde van 2020 geëvalueerd worden. Debbie van den Bosch zal haar 
rol als hoofdtrainster van de selectie afbouwen en in 2020 overdragen aan Samantha ten 
Cate.  
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1.2 Activiteiten en evenementen 

In de maand april is er voor de kleinsten de jaarlijkse paasmiddag georganiseerd. Hierbij 
is er als vanouds lekker gespeeld, geklommen en geklauterd op het uitgezette 
toestellenparcours en was er een kleine traktatie.  
Tijdens de schoolsportweek van 13 t/m 17 mei heeft de Acrogym een demo gehouden 
op de tumbling. Een goede promotie voor NGV! 
Op woensdag 13 november 2019 voor de jeugdige recreatieve turngroepen die in het 
Comenius college hun lessen hebben een waar springfestijn meegemaakt tijdens de 
tumblingmiddag.  
Op 7 november was NGV vertegenwoordigd op het Sportgala, met een gezamenlijke 
demonstratie van de Acro-en Turnselectie en twee genomineerde kandidaten van NGV, 
nl. Tess ten Berge van de Turnselectie in de categorie Sport Talent van het Jaar en Ria 
Verbeek in de categorie  Sport Vrouw van het Jaar. Beiden zijn helaas niet met de 
hoofdprijs naar huis gegaan, maar wij zijn wel erg trots op hun nominaties en dat wat zij 
bereikt hebben. 
Van 8 t/m 10 november heeft de Turnselectie genoten van hun jaarlijkse kampweekeinde 
in Groepsaccommodatie De Langenberg in Rijssen. Naast allerlei leuke activiteiten om de 
sfeer te bevorderen en de onderlinge cohesie te vergroten werd er ook volop getraind in 
een mooie turnhal.  
Op woensdag 4 december 2019 is het Sinterklaasfeest gevierd voor alle leden van 4 t/m 
8 jaar in de gymzaal aan het Fresiaveld. De kinderen kregen tijdens dit grote spring-, klim- 
en dansfeest bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten en gingen met een traktatie en hun 
eigen Pietendiploma naar huis. 
Het jaar werd afgesloten met een swingende Christmas Party in de gymzaal aan de van 
Beethovenlaan. Het werd een superdiscodansfeest met DJ Rednas, capriolen en moves 
op het springkussen en de tumblingbaan, gezelligheid, glitter tattoos, lekkere hapjes en 
veel frisse drankjes.  
 

1.3 Ledenadministratie 

NGV is bij de oprichting op 23 april 1946 begonnen met een ledenaantal van ca. 200 
gymnasten. In de jaren daarna is het ledenaantal gestaag toegenomen totdat in 1971 een 
piek werd bereikt van 500 leden. Van de jaren 1971 – 1997 zijn geen gegevens bekend. 
Vanaf 1997 schommelt het ledenaantal redelijk stabiel rond een gemiddelde van 250 
personen. In het vierde kwartaal van 2019 bedroeg het totaal aantal leden 332, waarvan 
277 actieve leden.  
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1.4 Turnhal 

In 2019 is de door het vorige bestuur ingezette lobby voor een gezamenlijke hal voor 
turnen, korfbal  en hockey, met een eigen deel specifiek voor turnen, voortgezet. Er zijn 
diverse overleggen geweest met de Gemeente en de andere bij dit plan betrokken 
sportverenigingen. Eind mei is een gecombineerde business case van NGV, de korfbal en 
de hockey ingediend bij de Gemeente met een goede cijfermatige onderbouwing waarin 
is meegedacht over een oplossing voor de invulling van de vrijgevallen zaalcapaciteit 
wanneer NGV als belangrijkste afnemer zou wegvallen. Dit plan is in de Gemeenteraad 
besproken. Er is vervolgens een haalbaarheidsonderzoek à 50.000 euro door de 
Gemeenteraad goedgekeurd. Hier is door een extern onderzoeksbureau in het 4e 
kwartaal van 2019 mee gestart en NGV, NHC de IJssel en CKV hebben de nodige gegevens 
aangeleverd voor dit onderzoek.  
Uit het contact met de consultant werd duidelijk dat het een studie van Sport- en 
accommodatie visie in zijn algemeenheid betreft en dat de haalbaarheid van een 
(gedeelde) eigen hal voor NGV daar slechts een klein onderdeel van is. De planning is dat 
de haalbaarheidsstudie midden januari 2020 zal worden ingediend bij de Gemeente en 
weten wij, samen met NHC en CKV of we een eigen hal en plek voor onze vereniging 
krijgen. Vervolgens zal het 2x door het College worden besproken. In maart 2020 zal de 
Gemeenteraad zich erover buigen.    
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1.5 Opleidingen 

Er is een inventarisatie gemaakt van diploma’s en opleidingen van trainsters en 
assistenten. De inventarisatie wordt gebruikt als basis voor het opleidingsplan. Het beleid 
is dat een leidster in bezit van een GL-3 licentie (of vergelijkbaar, bijvoorbeeld C-licentie) 
om bij NGV zelfstandig aan een groep  les te geven. Daarnaast is het streven om op iedere 
groep minstens één assistent te hebben in verband met de veiligheid en met het oog op 
de doorstroming (kweekvijver voor leiding).   
Wendy van Berge-Henegouwen en Natascha Temminck hebben in 2019 de opleiding GL3 
afgerond. Alytha Houtman-Breukink en Lisanne Blok zijn bezig met de opleiding GL3. 
 
Het opleiden van juryleden heeft prioriteit gekregen sinds het vertrek van ons vaste 
jurylid, begin  2019. Door het continue en structureel opleiden van geïnteresseerde 
ouders, (selectie)turnsters en leiding zal voorzien moeten worden in voldoende juryleden 
voor alle niveau’s. Het zal enige jaren duren om de NGV-Jurypool op sterkte te krijgen.  
Meggie Markus, Britt Petterson, Miriam Markus, Brenda Mooijman, Ingeborg Spek, Jos 
ten Berge en Natascha Temminck hebben allen op 16 juli 2019 hun TD1 diploma behaald.  
Om in deze periode toch met de selectie aan wedstrijden mee te kunnen doen, hebben 
Samantha ten Cate en Malou Vreeswijk met succes de TD3 jurycursus gevolgd. Zij 
behaalden hun diploma op 2 november 2019. Brenda Mooijman is doorgegaan met TD2 
en is hiervoor in december 2019 eveneens geslaagd.  
Daarnaast worden andere juryleden uit ons netwerk actief benaderd om voor NGV te 
jureren. Het blijkt erg lastig te zijn om voldoende juryleden van het juiste niveau te vinden 
en vast te leggen. De les die we geleerd hebben is dat we al ruim voordat de wedstrijddata 
bekend zijn moeten beginnen met het benaderen van juryleden. 
 

1.6 Website  

Er is in 2019 gestart met het verbeteren, opfrissen en beveiligen van de NGV website. Het 
aanmelden en opzeggen moet eenvoudig digitaal gedaan kunnen worden – ook met een 
mobiele telefoon - en indien mogelijk moet er (in de toekomst) een directe koppeling 
komen met de ledenadministratie, zodat er eenvoudig en AVG proof Nieuwsbrieven en 
mailings naar de leden kunnen worden verzonden. Bij aan- en afmeldingen zal 
automatisch een bevestigingsmail worden gestuurd. Ook moeten aanmeldingen voor 
proeflessen via de website kunnen worden aangevraagd.  
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1.7 Communicatie 

Om de leden beter te informeren en de betrokkenheid bij de vereniging te vergroten is 
begonnen om vanuit het bestuur te communiceren door middel van nieuwsbrieven. 
Leden kunnen via het emailadres bestuur@ngv-nieuwerkerk.nl rechtstreeks berichten, 
vragen, suggesties en klachten aan het bestuur  
 

1.8 Acties en inzamelingen 

Er is in 2019 door NGV meegedaan aan het Oranjefonds (collecte; opbrengst 650 euro) 
en de Grote Clubactie (verkoop van loten; opbrengst ruim 3000 euro).  Daarnaast is door 
de turnselectie meegedaan aan WeCycle, waarmee we als eerste eindigden en er met de 
sponsorchecque van 1000 euro vandoor gingen.  
  

1.9 Ontwikkelingen recreatie turnen 

1.9.1 Kleurenturnen 

Het lesgeven volgens de systematiek van het kleurenturnen past in de ambitie van het 
bestuur om het turnen bij de recreatie verder te ontwikkelen. Het lespakket is al in 2017 
aangeschaft door NGV en er was een update beschikbaar voor 2019.. Er is geen extra 
opleiding van trainers voor nodig. Er werd een introductie van het kleurenturnen 
verzorgd op 3 juli 2019 tijdens een van de leidingvergaderingen waarbij de leiding werd 
meegenomen in het nieuwe systeem en de lesopbouw. Tijdens deze vergadering is 
afgesproken om de benodigde nulmeting (indeling in kleuren) tijdens de les te doen. 
Vooralsnog is besloten om in eerste instantie de huidige groepsindeling naar leeftijd aan 
te houden en op basis van de ervaringen in het seizoen 2020-2021 te beoordelen of het 
kleurenturnen zal worden voortgezet / uitgebouwd.  
 

1.9.2  Nijntje Gym  

NGV heeft de ambitie om haar aanbod verder uitbreiden door aan peuters en kleuters 
Nijntje Gym aan te bieden. In de lessen van het Nijntje Beweegdiploma kunnen peuters 
en kleuters naar hartenlust balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, 
vangen, gooien en schoppen. Alle basisonderdelen van bewegen komen aan bod via 
leuke oefeningen en spelletjes. Zo leert het jonge kind op een verantwoorde manier 
bewegen met veel variatie. Er is een pilot geweest, georganiseerd door Debbie vanuit 
Sportstichting en NGV. Vanuit NGV was er weinig animo van de leiding om erbij aanwezig 
te zijn. Op het laatste moment is Lisanne Blok aangehaakt en heeft Debbie geassisteerd.   
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Debbie van den Bosch heeft de cursus Nijntje Bewegen vanuit de Gemeente Zuidplas met 
succes afgerond. Wendy van Berge-Henegouwen heeft in 2019 GL3 afgerond en zal 
daarna de verkorte opleiding Nijntje Bewegen bij de KNGU volgen. Wanneer Wendy haar 
certificaat heeft behaald zal er in 2020 gekeken worden naar mogelijkheden voor 
uitbreiding van lesuren en zullen de benodigde materialen aangeschaft worden.    
 

1.9.3 Pilot Gymnastiek dames 25-40 jaar 

NGV heeft op 24 september 2019 deelgenomen aan de Nationale Sportweek met een 
pilot voor gym voor dames 25-40 jaar in de van Beethovenlaan.  Op 11 september heeft 
hiervoor een paginagrote advertentie met daarin alle sportaanbieders van Zuidplas in 
Hart van Holland gestaan. Er waren helaas geen aanmeldingen, waarschijnlijk omdat de 
advertentie te algemeen was en niet specifiek gericht op jonge moeders. 
Er zal verder gekeken worden naar mogelijkheden om het aanbod van NGV uit te breiden 
met gymles voortbouwend op zwangerschapsgym. 
   

1.10 Aangeschafte toestellen / materialen 

Eind december zijn er twee airtrack matten aangeschaft voor de gymzaal van het 
Comenius aan het Fresiaveld. De matjes zijn met name bedoeld voor de acro 
recreatiegroep in verband met het tekort aan matten.  
 

1.11  Jubilea 

In 2019 mochten we de volgende jubilarissen registreren:  
Ria Goedegebuuren  - 70 jaar lid per 01-09-2019 (erelid) 
Bep van Tuyl  - 60 jaar lid per 01-01-2019 (erelid) 
Lies van Lochem  - 40 jaar lid per 19-09-2019 (lid van verdienste) 
Aafke Jacobs  - 40 jaar lid per 01-10-2019  
Adri van Vliet  - 30 jaar lid per 22-08-2019 
Ria Oosterom   - 25 jaar lid per 01-11-2019 
Malou Vreeswijk  - 20 jaar lid per 01-11-2019 (leiding) 
 
Gemist in 2018: 
Daniel Bosloper  - 15 jaar lid per 01-04-2018 
 
Het op passende wijze aandacht besteden aan jubilea is voor verbetering vatbaar. 
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2. Verslag Wedstrijden 
2.1 Recreatie - turnen 

2.1.1 Onderlinge Wedstrijden  

De recreatiegroepen van NGV turnden op zaterdag 9 februari 2019 onder grote 
belangstelling van familie en vrienden hun jaarlijkse Onderlinge Wedstrijden in de 
gymzaal aan de van Beethovenlaan. Door de jongens werden oefeningen gedraaid op de 
toestellen rekstok, lange mat, brug met gelijke liggers en sprong. De meisjes en dames 
turnden op balk, brug met ongelijke liggers, sprong en lange mat. De oefeningen van de 
gymnasten werden samengesteld uit de recreatie oefenstof volgens het Nationaal 
Turnsysteem. De jongens van 6 tot 10 jaar beten het spits af.  Bij de jongste turners, in de 
groep van niveau 21 ging zowel het goud als de wisselbeker naar  Rayan Tabbernee. Thijs 
Haak won een zilveren medaille en Sen Bergakker brons. Luuk Cohenno eindigde als enige 
deelnemer op niveau 20 op de eerste plaats. Van de groep die turnde op niveau 19 
eindigde Levi van der Dussen op de eerste plaats, Levi Snijder op de tweede en Niels Veen 
op de derde plaats.  
In de tweede ronde turnden de meisjes van 7 en 8 jaar op niveau R3. Bij de 7 jarigen won 
Nora Hendriks goud, Isabelle den Teuling zilver en Jesselyn Bergen Henegouwe brons. Bij 
de 8 jarigen eindigde Nisã Büyûkçifçi op de eerste plaats, Isa ten Have als tweede en Julia 
Hoogendoorn op de derde plaats. De wisselbeker ging naar Nisã Büyûkçifçi.  
In ronde drie streden de meisjes van 8, 9 en 10 jaar op niveau R2 om het hoogste 
puntenaantal op de meerkamp. Bij de 8 jarigen won Olivia Rodrigues een gouden plak. 
Lauri Ooms werd tweede en Jonne Hoogbruin derde. Jillz van de Ham won goud bij de 9 
jarigen. Het zilver en brons werd in deze leeftijdsgroep gewonnen door respectievelijk 
Elena Lopez Vente en Kyra Goedegebure. 
 In de groep van de 10 jarigen ging Zoe v. Venrooij er met de gouden plak van door. Lea 
Noorlander won een zilveren medaille en Fleur Terpstra eindigde op de derde plaats. Bij 
de meisjes van 10 tot 11 jaar op niveau R1 eindigde Giada Amato op de eerste plaats. Een 
gedeelde tweede plaats was er voor Rosanne Dul en Suze Verduijn. Tess Woudenberg won 
een bronzen medaille. 
In ronde 5 kwamen de meisjes van 11 tot 12 jaar op niveau P1 en P2 in actie. Op niveau 
P1 ging het goud en de wisselbeker naar Noa Kruit, het zilver naar Josefien Goedvolk en 
het brons naar Sophie Mertens. In de groep die op niveau P2 turnde kreeg Giulia Amato 
een gouden plak omgehangen. Anna Strum eindigde op de tweede plaats en Daphne 
Poppeliers op de derde. Tenslotte turnden de meisjes van 13 t/m 15 jaar hun oefeningen 
op niveau H. Lisanne Roos won in deze groep een gouden medaille. Hanna Smallegange 
en Chirine el Moalem kregen respectievelijk een zilveren en bronzen medaille 
omgehangen.  
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2.1.2 Springwedstrijden  

Het nieuwe wedstrijd seizoen voor NGV werd op zaterdag 12 oktober 2019 traditioneel 
geopend met de Groepsspringwedstrijd. Deze wedstrijd wordt jaarlijks door NGV 
georganiseerd in samenwerking met het Rayon Lek & IJsel. Op de vier onderdelen; 
Minitrampoline, Langemat, Kast/plank en Kast/minitrampoline of Pegasus, streden 36 
groepen uit 7 verenigingen om de hoogste podiumplaatsen in 10 verschillende 
categorieën. NGV nam deel met 11 groepen met kinderen in de leeftijd tussen de 8 en de 
16 jaar. In de categorie Dames Junioren D behaalden de groepen van Malou Vreeswijk 
twee maal een eerste plaats (op Lange mat en Kast/plank), twee tweede plaatsen op 
Minitrampoline en Pegasus en nog een derde plaats op Pegasus. De groep onder leiding 
van Vera van Oosten behaalde in dezelfde categorie een prachtige tweede plaats op het 
onderdeel Kast/plank. In de categorie Dames Jeugd D wist de groep van Malou Vreeswijk 
nog eens twee maal de tweede plek te bemachtigen op de onderdelen Lange mat en 
Minitrampoline.  
 

2.1.3 Recreatiecup Heren  

Op 30 november 2019 heeft Wendy van Berge-Henegouwen met haar jongens 
deelgenomen aan de Recreatiecup in Gouderak. Bij de Benjamins op niveau 21 in de 5e 
Divisie turnden Evan Vriens en Brent van Hoogdalem in een groep van 12 deelnemers. Zij 
deden voor de 1e keer een recreatiewedstrijd in die 3 maanden dat ze op turnen zitten en 
eindigden respectievelijk op een hele knappe 6e en 10e plaats. Julian Verbruggen, Levi 
Crispijn, Jayden Gunduz en Ian Terlouw streden in de categorie Instap, Niveau 21, 7e 
Divisie om het eremetaal in een groep met totaal 7 deelnemers. Jayden Gunduz was er 
dichtbij, maar greep net naast een medaille met zijn keurige derde plaats.  
Met maar liefst 4 turners van de in totaal 7, deed NGV mee bij de Instap mee op niveau 
20 in de 6e Divisie. Sven Bergakker en Valentijn Blom eindigden op een gedeelde 5e plaats. 
Tobin Scholte wist de 4e plaats te bemachtigen en Rowan Ripke sleepte een zilveren 
medaille binnen.  
Ook bij de Instap, Niveau 19 in de 5e Divisie lieten de NGV jongens van zich horen. In deze 
groep behaalde Luuk Cohenno de tweede plaats en kreeg een mooie zilveren medaille 
omgehangen.   
Van de twee deelnemers bij de Pupillen, niveau 21 in e 9e Divisie troefde Alex Bos van 
NGV zijn enige concurrent af en eindigde op een welverdiende eerste plaats.  
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2.2 Acrogym 

Het seizoen 2018-2019 was een seizoen van uitbreiding en nieuwe ontwikkelingen 
binnen de acrogym. Dit jaar is de recreatie acrogym, mede door het geven van 
kennismakingslessen acrogym binnen de gemeente, gegroeid tot een groep van 20 
turnsters, waarna we een tijd een stop op het aannemen van nieuwe turnsters hebben 
moeten zetten. De meiden hebben veel nieuwe onderdelen en dansen geleerd en zijn 
ook op individueel een stuk gegroeid. We zijn vooral veel bezig geweest met vloer 
onderdelen en salto's op de trampoline, allemaal als basis voor nieuwe acro onderdelen. 
 
NGV Onderlinge Acrogym wedstrijd 
Dit jaar viel de Onderlinge Turnwedstrijd van NGV samen met onze KNGU 
Plaatsingswedstrijd, waardoor wij op dinsdag 22 januari 2019 tijdens de acrogym 
trainingsuren een NGV Onderlinge Acrogym wedstrijd georganiseerd hebben. Het werd 
een onwijs leuke avond met veel familie en vrienden als publiek en een officiële acrogym 
jury om de oefeningen te beoordelen. De recreatie en de selectie streden apart van elkaar 
om de prijzen en er was een koppel wedstrijd georganiseerd, waarin turnsters uit de 
recreatie gekoppeld werden aan turnsters uit de selectie en samen een acrogym oefening 
lieten zien. Naast de wedstrijd hebben we deze avond onze families en vrienden een 
kijkje gegeven in dat wat wij elke dinsdag doen door onze warming up te tonen en hen in 
de pauze uit te nodigen op de acrogym vloer om mee te acrogymmen. Een demo van de 
acrogym trainsters maakte de avond compleet.  
 
De selectie heeft dit jaar weer met verschillende successen mee gedaan aan de 
wedstrijden van de KNGU. De soms erg strenge jurering maakte het lastig om ons te 
kwalificeren of in de prijzen te vallen. Toch waren er ook voor twee teams grote 
successen, met zelfs twee plaatsingen voor de Halve Finale als gevolg. 
In de tweede helft van het seizoen zijn wij gestart met een tweede training op 
woensdagmiddag, bij het jong talent in de zaal. Dit bleek een groot succes! De grote 
variëteit aan materialen (met name de valkuilmat) gaf ons de mogelijkheid moeilijkere 
onderdelen te oefenen en dit was te zien in de enorme stijging van de kwaliteit van de 
onderdelen en het niveau van de turnsters. 
 
Eerste Plaatsingswedstrijd te Naaldwijk 
Onze turnster lieten erg mooie oefeningen zien, maar helaas had iedereen een onderdeel 
wat niet goed ging, waardoor ze kelderden in de ranking en buiten de prijzen vielen.  
- Duo E Jeugd Louise Uitbeyerse & Ilse van Pijkeren - 9e (debuut) 
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- Trui E Senior Nanda Dhondt, Marit Petterson & Marloes de Vogel - 5e 
- Trio D Junior Jorinde Houweling, Kaomi Broeder & Faye Ames - 6e 
- Trio D Junior Tamara Kervezee, Ashley Groeneveld & Lisanne van der Meulen - 7e 
 
Tweede Plaatsingswedstrijd te Leiden 
- Duo E Jeugd Louise Uitbeyerse & Ilse van Pijkeren - 4e & plaatsing voor de 
Districtsfinale 
- Trui E Senior Nanda Dhondt, Marit Petterson & Marloes de Vogel - 3e & plaatsing voor 
de Districtsfinale 
- Trio D Junior Jorinde Houweling, Kaomi Broeder & Faye Ames  
- Trio D Junior Tamara Kervezee, Ashley Groeneveld & Lisanne van der Meulen  
 
Districtsfinale te Monster 
- Duo E Jeugd Louise Uitbeyerse & Ilse van Pijkeren - 4e (21.480) & limiet behaald voor 
Halve Finale, maar helaas door lage aantal wat door mag niet meegedaan aan de Halve 
Finale 
- Trui E Senior Nanda Dhondt, Marit Petterson & Marloes de Vogel - 3e (22.470) & limiet 
behaald voor Halve Finale, maar helaas door lage aantal wat door mag niet meegedaan 
aan de Halve Finale 
 

2.3 Selectie – turnen 

Seizoen 2018-2019 werd vervolgd met de landelijke halve finales waar doorstroming naar 
het Bondskampioenschap plaatsvindt. Lize Schenkel, Tess ten Berge en Sanne Bevers 
wisten zich, met een respectievelijk 9e, 4e en 7e plek in hun eigen categorie, ruimschoots 
te plaatsen voor het Bondskampioenschap. Op het Bondskampioenschap lieten Lize, Tess 
en Sanne mooi turnen zien en werden zij uiteindelijk 13e, 23e en 23e van Nederland in 
hun eigen categorie. De selectie sloot af op de OBTK waar zij naar huis gingen met 2 
gouden en 2 zilveren medailles. 
Tijdens de eerste Turncompetitie (TUCO) wedstrijd van het nieuwe turnseizoen lieten de 
dames van de Plusgroep van de Nieuwerkerkse Gymnastiek Vereniging NGV zich van hun 
beste kant zien. 
Anh Nguyen wist een gouden medaille te bemachtigen en Lisanne van der Meulen een 
bronzen plak. Faye Ames en Hanneke van Beek grepen ondanks hele nette oefeningen 
helaas net naast de prijzen.  
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Tara Verheuvel zette een mooi resultaat neer op de eerste districtswedstrijd voor de 4e 
divisie in Amsterdam. Op de totale vierkamp, waarbij ook de balk en de brug meetelden, 
behaalde zij uiteindelijk een prima 12e plaats. Voor haar een persoonlijke succes, na een 
lange periode van blessures.  
 
De selectie is het seizoen 2019-2020 uitstekend gestart op de TTBC (Turn Totaal Breda 
Cup) op 30 november en 1 december 2019. NGV ging naar huis met maar liefst 1 bronzen, 
3 zilveren en 4 gouden medailles. Op de eerste regiowedstrijden werd dit succes 
voortgezet met medailles voor Esmee Swager (1e), Tess ten Berge (2e), Fabienne Broeder 
(3e) en Annika Mooijman (3e). Hiermee waren zij al zeker van een doorstroming naar de 
landelijke wedstrijden.  
 
Op het kersttoernooi in Nijmegen heeft NGV goede zaken gedaan door het halen van 2 
gouden en 1 zilveren medaille. 


