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1.  Algemeen verslag 
1.1 2020 gedomineerd door maatregelen vanwege Covid-19  

Vrijwel het hele jaar 2020 heeft in het teken gestaan van het coronavirus. Tot half maart 
verliep het het gymjaar zoals we gewend waren, maar vanaf de eerste lockdown op 13 
maart 2020 tot en met 31 december 2020 kon er maar zeer beperkt volgens het reguliere 
rooster les gegeven worden en leefde NGV – samen met alle andere sportverenigingen – 
van persconferentie naar persconferentie. Er is een aantal maanden volgens een 
aangepast rooster buiten getraind op de kunstgrasvelden bij de Parkzoomhal. Deze 
velden moesten gedeeld worden met andere verenigingen die ook buiten wilden trainen 
waardoor er slechts 11 uur beschikbaar waren terwijl we 20.5 uur hadden aangevraagd. 
Daardoor moest er een nieuw buitenrooster worden gemaakt met samengevoegde 
groepen wat een hele puzzel was. Met een beperkt aantal toestellen dat kon worden 
opgesteld en veel conditietraining hebben we het beste van de buitentrainingen 
proberen te maken en was het fijn om weer met een groep te kunnen  trainen, maar toch 
bleef het behelpen en werden de gewone lessen erg gemist. Tussen 1 juli en 16 december 
kon er weer binnen les worden gegeven met inachtneming van geldende 
coronamaatregelen. Tijdens de zomervakantie is er beperkt doorgetraind door aan aantal 
groepen.  Vanaf 16 december werden de zalen gesloten en kon er weer geen les worden 
gegeven. Zowel bij de recreatie- als bij de selectiegroepen worden er sindsdien 
alternatieve trainingen en programma’s op afstand aangeboden. 
 
Alle wedstrijden voor de acro- en turnselectie werden afgelast voor de rest van het jaar, 
Onderlinge Wedstrijden konden niet worden georganiseerd  en het ook was het dit jaar 
niet mogelijk om onze activiteiten zoals de Paasmiddag, tumblingmiddagen of een 
Demodag te organiseren.  Zelfs Sinterklaas kwam niet bij NGV op bezoek omdat hij dit 
jaar thuis werkte.  
 
De geplande ALV over 2019 op 15 april 2020 kon niet doorgaan in verband met de 
coronamaatregelen. Volgens de Statuten mag deze vergadering niet digitaal worden 
gehouden en moet deze binnen 6 maanden na het boekjaar plaatsvinden. Op vrijdag 24 
april 2020 werd een corona-noodwet van kracht waardoor volgens Artikel 7 
(verslaglegging vereniging en coöperatie) het bestuur de termijn van 6 maanden 
waarbinnen het verantwoording moet afleggen, eenmalig mocht verlengen met 
maximaal 4 maanden. Hiermee kon de ALV mogelijk voor 1 november 2020 “live” worden 
gehouden. Vanwege de toenemende besmettingscijfers en de aangescherpte 
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maatregelen in oktober 2020 is uiteindelijk besloten om de ALV over het jaar 2019 en 
2020 te combineren en in april 2021 te houden. Helaas moet de ALV alsnog in digitale 
vorm plaatsvinden.  
 
Het in het water gevallen gymseizoen zag er als volgt uit: 

21-12-‘19 05-01-‘20 Kerstvakantie 
05-01-‘20 13-03-‘20 Lessen volgens regulier rooster en wedstrijden Acro- en Turnselectie 
13-03-‘20 17-05-‘20 “Intelligente lockdown” – binnensporten niet mogelijk - er worden 

alternatieve lessen en thuistrainingen georganiseerd 
18-05-‘20 01-07-‘20 Buitensporten op velden rond Parkzoomhal volgens aangepast rooster, 

behoudens risicogroepen en ouder-peutergym 1) 
01-07-‘20 18-07-‘20 Hervatting reguliere lessen met inachtneming van veiligheidsmaatregelen 

2) 
18-07-‘20 30-08-‘20 Zomervakantie; er wordt beperkt door getraind in de zomervakantie 3) 
31-08-‘20 25-10-‘20 Reguliere lessen met inachtneming van veiligheidsmaatregelen (bij 

verkoudheid blijf je thuis; was je handen regelmatig, ouders mogen niet 
naar binnen bij afzetten / ophalen en 1.5m afstand is en blijft de norm)  

25-10-‘20 16-12-‘20 Reguliere lessen m.u.v. onder aangescherpte maatregelen 4) 
16-12-‘20 Heden “Gedeeltelijke lockdown” – binnensporten niet mogelijk – er worden 

alternatieve lessen en thuistrainingen georganiseerd  
 
1) Het aangepaste rooster voor de buitentrainingen van 18-05-’20 t/m 01-07-’20: 

 
Om gebruik te kunnen maken van het kunstgrasveld bij de Parkzoomhal voor 
buitentrainingen werd door NGV een protocol bij Team Bevolkingszorg Zuidplas ter 
goedkeuring ingediend waarin regels ten aanzien van looproutes bij brengen en halen, 
registratie- en toestemmingsformulieren, groepsgrootte en hygiënemaatregelen zijn 
vastgesteld.  Een aantal toestellen - zoals de oude grondbalk - werden van de van 
Beethovenlaan naar de Parkzoomhal getransporteerd en werden bij goed weer 
opgesteld.    
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2) Uit onderzoek van de Gemeente volgde dat de ventilatie in zalen op orde was. Het 
protocol van de KNGU werd ingediend bij Team Bevolkingszorg Zuidplas en goedgekeurd.  
De regels voor het hervatten van de reguliere binnentrainingen waren als volgt: 

 Ouders/verzorgers mochten de gymzaal en de kleedkamers niet betreden 
 Gebruik van toiletten was toegestaan voor de sporters 
 Voor, tijdens en na de training  was handen wassen verplicht! De leiding zag hierop 

toe. 

Daarnaast golden de volgende regels met betrekking tot de afstand tussen de sporters 
en de trainsters: 

 
 De locatiespecifieke regels omtrent het brengen en halen en bijvoorbeeld de looproutes 
worden per groep door de leiding gecommuniceerd. 
 
3) Tijdens de zomervakantie werd volgens onderstaand schema doorgetraind: 

 
 
4) Tussen 25-10-’20 en 16-12-’20 mocht er in de zaal gegymd/geturnd worden onder  
aangescherpte regels waarbij het uitgangspunt was dat turnen / gymnastiek als een 
individuele sport werd beschouwd: 

1. Er mogen maximaal 30 personen in de zaal aanwezig zijn 
2. De kleedkamers zijn gesloten: kom daarom naar de les in turnpak en trainingspak 

zodat je je niet hoeft om te kleden. 
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3. Wacht buiten tot aanvang van de les. Ouders mogen nog steeds niet de gymzaal 
in. 

4. Er zijn verschillende maatregelen per leeftijdscategorie tijdens het sporten. Tot 
17 jaar zijn er geen verscherpte maatregelen, maar er wordt zoveel mogelijk 1.5m 
onderlinge afstand aangehouden.  

5. maar sporters en trainers van 18 en ouder moeten onderling  altijd 1.5m afstand 
houden met uitzondering van  kortstondig vangen door een trainer.  

6. Bij klachten geldt uiteraard dat je niet kan deelnemen aan de gymlessen 
7. Mondkapjes: vanaf 13 jaar geldt het dringende advies om in de gymzaal een 

mondkapje te dragen. Tijdens het sporten hoeft de sporter geen mondkapje te 
dragen. Trainsters (van 18 jaar en ouder) dragen wel een mondkapje. Leden  
dienen zelf een mondkapje mee te brengen. Aan trainers worden mondkapjes ter 
beschikking gesteld.  

1.2 Organisatie 

Sinds augustus 2020 draait Karin Mohrmann mee in het bestuur als algemeen 
bestuurslid. 
 
Barry Kikkert heeft in verband met privé omstandigheden zijn functie als voorzitter per 1 
september neergelegd  bij NGV. Tot op heden is er nog geen nieuwe voorzitter gevonden.  
 
De bestuurssamenstelling per 31 december 2020  is als volgt: 
Voorzitter   -  vacature 
Penningmeester  - Erik Schriemer 
Secretaris   - Marga Hoogvliet 
Algemeen bestuurslid - Anneloes ten Brinke 
Algemeen bestuurslid  - Karin Mohrmann  (te benoemen)  
 
Het wedstrijdsecretariaat voor turnen/gymnastiek wordt per 1 november ‘20 gerund 
door Samantha ten Cate. Het wedstrijdsecretariaat voor acrogym blijft - ongewijzigd - bij 
Rosalinda Kikkert.  
 
Eind februari 2020 heeft Grace van Tongeren de commissie Evenementen onder haar 
hoede genomen.   
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Per 1 september ’20 bemannen Harm Wieske en Jacques Hoeijenbosch de commissie 
Online die zich bezighoudt met het up-to-date houden van de website en het verzenden 
van nieuwsbrieven.   
De volgende commissies draaien nu : 

 PR (persberichten, Facebook, input website) 
Pascal Mooijman en Joke Korthagen 

 Techniek en Onderhoud (reparaties en onderhoud aan toestellen / apparatuur; 
transport en opstellen van toestellen bij wedstrijden) 
Alexander Korthagen (met assistentie door Mark Spruit) 

 Online 
Harm Wieske en Jacques Hoeijenbos 

 Evenementen (Demo’s, Sinterklaas, Kerst, Paasmiddag etc) 
Grace van Tongeren 

Voor de invulling van de commissie Acties en Inzamelingen zoeken we nog vrijwilligers.  
De beoogde commissie zal zorgdragen voor de organisatie van inzamelingsacties zoals de 
Jantje Beton Collecte, de Grote Clubactie, activiteiten Koninginnedag, rommelmarkt en 
andere inzamelacties. 
 
Eind 2020 is het nieuwe besturingsmodel voor de leiding geëvalueerd. Gebleken is dat de 
opzet van aanspreekpunten voor de recreatieleiding en selectieleiding met daarboven 
nog een coördinator niet effectief was. Derhalve is besloten dat de aanspreekpunt rollen 
vervallen en dat Debbie van den Bosch de coördinatie van de leiding blijft doen.  
 
Debbie van den Bosch heeft op  11 juli 2020 haar functie als hoofdtrainster van de 
turnselectie overgedragen aan Samantha ten Cate en op 13 oktober 2020 afscheid 
genomen.  
 

1.3 Activiteiten en evenementen 

Vanwege de coronamaatregelen was het een rommelig jaar en stond het 
verenigingsleven op een zeer laag pitje. Er konden geen activiteiten of evenementen 
worden georganiseerd. Sinterklaas kon dit jaar helaas niet met een fysiek bezoek 
verblijden, maar deed dit door middel van een leuke videoboodschap. Zo kon Sinterklaas, 
die dit jaar vanuit huis werkte, toch op deze manier toch aanwezig zijn bij het jaarlijkse 
Sinterklaasfeest dat op verschillende trainingsuren werd gehouden. 
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1.4 Ledenadministratie 

In de tabel en grafiek op pagina 8 is het ledenaantal per kwartaal van 2016 t/m 2020 
weergegeven. Omdat het verloop van ereleden jury relaties e.d. niet wordt bijgehouden 
zijn hiervoor de gegevens van 2020 aangehouden. Het aantal actieve leden bedraagt over 
2016 t/m 2020 gemiddeld 242. Duidelijk te zien is de teruggang in het aantal actieve leden 
van 267 naar 219 in het derde kwartaal van 2020 ten gevolge van het effect van de 
coronamaatregelen. In het 4e kwartaal is een herstel te zien doordat er van 31 augustus 
t/m 15 december regulier in de zaal les kon worden gegeven.  
 

  
 
In het eerste kwartaal van 2021 is het aantal actieve leden teruggezakt naar 230 ten 
gevolge van het sluiten van de binnensportaccomodaties tijdens de tweede 
lockdownperiode. 
 
Het door de KNGU ter beschikking gestelde ledenadministratiesysteem DigiMembers 
wordt niet verder doorontwikkeld, waardoor er in de toekomst hoge kosten voor beheer 
en onderhoud zouden ontstaan. Voor de KNGU zou het hierdoor onmogelijk geworden 
om dit pakket kosteloos te blijven aanbieden aan de aangesloten verenigingen. De 
samenwerking met DigiMembers stopt derhalve per 1 april 2021 en er gekozen worden 
uit twee nieuwe systemen: AllUnited of Club-assistent. Via informatie op de KNGU 
website, links naar de website van leveranciers en via online meetings is verkend door 
Jacques Hoeijenbos welk systeem het beste bij onze wensen past.  

Alle gegevens worden geautomatiseerd overgezet en hoeven dus niet opnieuw te 
worden ingevoerd. Beide leveranciers geven, indien gewenst, directe begeleiding en 
training.  
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Bij beide partijen wordt het basispakket voor de ledenadministratie voor de clubs – zoals 
nu het geval bij Digimembers - betaald door de KNGU. Voor elke uitbreiding van het 
basispakket wordt door de leverancier in samenspraak met de club, aanvullend 
gefactureerd waarvoor tussen de club en de leverancier een contract wordt gesloten 
waar de KNGU niet bij betrokken is. 

Op basis van een zorgvuldige afweging en overleg tussen de ledenadministratie en het 
bestuur is midden december 2020 gekozen voor Club-Assistent Light. Club-Assistent is 
overzichtelijker en ook de initiële invoer lijkt iets minder veelomvattend dan All-United. 
Er is een mailingfunctie beschikbaar, zodat er direct Nieuwsbrieven kunnen worden 
verstuurd op basis van de gegevens uit de ledenadministratie. Tot op heden ging dat via 
een apart mailingprogramma MailChimp. De conversie wordt geheel gratis ondersteund 
tot de 1e contributie inning. Gegevens worden via DigiMembers overgezet bij KNGU. Het 
verschil tussen een koppeling met Exact of een uitwisseling van gegevens (All-United) is 
vooral dat een koppeling meer integratie is dan uitwisseling. Bij koppeling is het 
aanmaken incasso bestand en verwerking van bankgegevens via Exact mogelijk 
(herinnering en aanmaningen), hetgeen een voordeel is. Club-Assistent  ondersteunt 
(Extra) kleurenturnen. Club-Assistent wordt gebruikt door Turn-Around en zij zijn er 
positief over. Club-Assistent koppeling met Exact is 1-malig € 100  (met service € 500 p/j). 
 
In december 2020 is Jacques direct gestart met de voorbereidingen zodat in het tweede 
kwartaal van 2021 een soepele overgang van DigiMembers naar Club-Assistent inclusief 
facturering in de vorm van automatische incasso’s kan plaatsvinden.  
 

1.5 Turnhal 

Er is op 19 februari 2020 een abstract en enigszins teleurstellend stuk gepresenteerd op 
de toelichtingsavond van de concept- Sportvisie met weinig concrete acties. Alles wijst 
erop dat we voorlopig geen eigen hal zullen krijgen. Er zijn wel plannen voor een zgn. 
“Beweegbox” op de plaats van het huidige Kroonkruid, maar daar schieten wij als NGV 
weinig mee op omdat dat naar alle waarschijnlijkheid een gewone zaal is en geen 
mogelijkheden biedt voor blokkenbak en verende vloer. Opmerkelijk is de passage over 
“nieuw clubhuis”. Alsof we die nu hebben….    
Uit de Sportvisie:  
“Multifunctionele gymzaal (Beweegbox) 
Voor de sportverenigingen in Nieuwerkerk aan den IJssel is er te weinig geschikte 
binnensportruimte beschikbaar. Zowel de gymnastiek-, korfbal,- als hockeyvereniging zijn 
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al enkele jaren genoodzaakt oplossingen buiten de gemeente te zoeken. Een deel van de 
oplossing kan gevonden worden in het ombouwen van bestaande gymzaal naar een 
multifunctionele zaal. Eén van de weinige gymzalen die zich hier op korte termijn voor 
leent, is gymzaal de Kroonkruid. Voor naastgelegen scholen wordt nieuwe huisvesting 
gebouwd en een nieuwe gymzaal zal daar normaliter onderdeel van uitmaken. Het 
vergroten en multifunctioneel maken van deze nieuwe sportzaal vergroot de 
functionaliteit van de accommodatie. Hiermee kan voor meerdere verenigingen – maar 
bovenal de gymnastiekvereniging – een oplossing geboden worden voor het huidige 
capaciteitsprobleem en wordt er voor de gymvereniging één centrale accommodatie 
gecreëerd. Nadere uitwerking is nodig om een definitief plan van eisen vast te stellen, 
maar een ‘Beweegbox’ is een beproefd concept waar ook in andere gemeenten een 
samenwerking tussen een gymnastiekvereniging en het onderwijs succesvol bleek. In het 
definitieve plan van eisen moet aandacht zijn voor de wens van de gymnastiekvereniging 
om bij de nieuwe sportzaal een nieuw clubhuis te realiseren.” 
 
De Korfbal heeft een optie op het braakliggende stuk grond naast de Kleine Vink. Er zal  
door korfbal onderzocht worden of Korfbal, Hockey en NGV d.m.v. een ‘goedkope’ lening 
zelf een hal kunnen neerzetten. Vanwege de onzekerheden mbt corona en de effecten 
op de financiële positie van de betrokken verenigingen staat deze verkenning echter op 
hold. 
 
Op 15 september 2020 is de Sport- en accommodatievisie 2020-2030 , d.d. 5 maart 2020 
in de gemeenteraad besproken. Er is 75.000 euro toegekend voor een 
haalbaarheidsonderzoek naar accommodaties 
 

1.6 Opleidingen 

Lisanne Blok heeft vertraging opgelopen bij de opleiding GL3 in verband met de 
opschorting van lessen en het vervallen van instructiedagen door coronamaatregelen. Zij 
is klaar met alle theorie en opdrachten en moet alleen nog het praktijkexamen doen. 
 
TD1 Anneloes ten Brinke 16 juli 2020 
TD1 Eline Spruit   december 2020 
 
Anneloes ten Brinke is op 24 oktober 2020 gestart met TD2 en zal naar verwachting in 
het 1e kwartaal 2020 examen doen.  
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1.7 Website  

Op 28 september 2020 is de nieuwe website in de lucht gekomen. Dankzij de 
inspanningen van Harm Wieske en Jacques Hoeijenbos zijn alle formulieren getest en 
werkend gemaakt. Ook heeft er in de loop van het jaar een actualiseringsslag van 
artikelen en content plaatsgevonden.  
 

1.8 Acties en inzamelingen 

Van 2 t/m 14 maart 2020 is er door NGV meegedaan aan de Reigerhofactie met de 
verkoop van boekjes met voordeelcheques waarmee een opbrengst van €410 is 
gerealiseerd.  
Er zijn maar liefst 1414 loten verkocht voor de Grote Clubactie van 19 september t/m 21 
oktober (24 november voor de online verkoop) en dit heeft € 3257.50 opgebracht voor 
de Clubkas. Topverkoopster Britt van Tuinen (110 loten) ging er vandoor met de CEK 
waardebon van €70. Jillz van der Ham verkocht 64 loten en werd hiervoor beloond met 
twee vrijkaartjes voor Jump Square. Een gedeelde derde plaats was er voor Charlotte 
Hooft en Kayleigh de Jong die beiden 57 loten verkochten. Zij kregen een mooie dopper 
met NGV logo.  
 

1.9 Ontwikkelingen recreatie turnen 

1.9.1 Kleurenturnen 

Er is in september 2019 een start gemaakt met het kleurenturnen, maar door wat 
opstartproblemen en door de perikelen rond corona in 2020 is het nog niet echt goed 
van de grond gekomen. In 2021 zal bekeken worden of het kleurenturnen kan worden 
voortgezet / uitgebouwd.  
 

1.9.2  Nijntje Gym  

Door corona staan de ontwikkelingen met betrekking tot Nijntje Gym op hold.  
 

1.10 Aangeschafte toestellen / materialen 

In mei 2020 is een nieuwe grondbalk aangeschaft voor de gymzaal aan de van 
Beethovenlaan omdat de oude werd afgekeurd. Van de opbrengst van WeCycle (2019) is 
een onderstel gekocht om er (ook) een hoge balk van te kunnen maken.  
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1.11  Jubilea 

In 2020 mochten we de volgende jubilarissen registreren:  
Jo Laay   - 75 jaar lid per 01-02-2021 (erelid) 
Ria Verbeek   - 40 jaar lid per 01-09-2020  
Petra van Vianen  - 40 jaar lid per 01-06-2020 (leiding) 
Nel Twigt   - 30 jaar lid per 01-02-2020 (lid van verdienste) 
Ben van den Bos  - 20 jaar lid per 01-02-2020 (lid van verdienste) 
Coby Willemse  - 20 jaar lid per 01-07-2020 
 
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  

Vanwege de geplande kijkdagen voor het kleurenturnen en later door de lockdowns is zijn 
er geen Onderlinge Wedstrijden georganiseerd.    

 

2.1.2 Springwedstrijden  

Vanwege de coronamaatregelen zijn de jaarlijkse Springwedstrijden in oktober 
geannuleerd.  
 

2.2 Acrogym 

Recreatie Acrogym 

De recreatie acrogym groep heeft nog steeds een groot aantal meiden en soms zelfs een 
aantal jongens. De meiden gaan elke les vol enthousiasme aan de slag met acrogym 
onderdelen, maar ook met nieuwe dansen en individuele onderdelen met behulp van de 
leermethode Kleuren Turnen. Ondanks dat de groep geregeld wisseld van samenstelling, 
is het niveau van de recreatie acrogym enorm gegroeid. 
 
Selectie Acrogym 
Het seizoen 2019-2020 was een raar en voor ons onafgemaakt seizoen. We begonnen 
met een overlap in de training met de Turnselectie. Wat op papier een mooie 
gelegenheid leek om van elkaar te leren, bleek in de praktijk niet haalbaar door het 
missen van ruimte en verschillen in trainingsbehoeften. Na de trainingstijden aangepast 
te hebben, was de acrogym selectie goed op weg en waren de trainingen dit jaar van 
hoger niveau. Er werd hard en gedisciplineerd getraind, maar altijd met een lach en de 
nodige gezelligheid.  
Mede door het verhogen van het aantal trainingsuren en onze nieuwe trainingslocatie 
met meer professionele materialen konden wij moeilijkere onderdelen oefenen en 
onder de knie krijgen en onze technieken van huidige onderdelen verbeteren. Dit was 
ook te zien bij de wedstrijden, waarbij wij meer dan ooit hebben laten zien dat wij 
meedoen om de prijzen. Tevens hebben wij samen met de turnselectie een 
spectaculaire demonstratie mogen geven tijdens het sportgala van Gemeente 
Zuidplas.   
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Helaas gooide Corona roet in het eten. Wedstrijden werden gecanceld en trainingen 
werden verplaatst naar een 1,5 meter versie in de buitenlucht. Wat extra lastig is bij een 
teamsport als acrogym. Daarnaast moest trainster Rosalinda met vervroegd verlof, al 
bleef zij op de achtergrond actief om het team en de trainsters te begeleiden. Gelukkig 
konden Nanda Dhondt, Natascha Temminck & Marit Petterson de trainingen overnemen 
en zijn wij er als een team tegenaan gegaan en hebben er alsnog leuke en leerzame 
trainingen van gemaakt. Complimenten aan alle turnsters en (vervangende) trainsters, 
voor het doorzetten in vreemde tijden, het zelfstandig werken en elkaar helpen om er 
nuttige maar ook fijne trainingen van te maken! 
  
Open Kampioenschap OZAK te Zierikzee 
Due E Senior Natascha Temminck & Ise Deelen en Trio E Senior Tamara Kervezee, Ilse van 
Pijkeren & Sanne van Berge Henegouwen maakten hun debuut op het OZAK Toernooi. 
Voor Natascha, Ise en Sanne was het de eerste keer dat ze aan een wedstrijd mee deden. 
Beide teams lieten erg mooie oefeningen zien, maar hadden ook beide een val waardoor 
zij buiten de prijzen vielen. 
 
Eerste Plaatsingswedstrijd D/E - 11 januari 2020 te Naaldwijk 

De duo’s Natascha Temming en Ise Deelen (Paar Senior E) en Louise Uitbeyerse en 
Marloes de Vogel (Paar Junior E) hebben een zeer goede oefening laten zien op de eerste 
plaatsingswedstrijd D/E niveau op zaterdag 11 januari in Naaldwijk. Hiermee hebben de 
acrogym dames van de Nieuwerkerkse Gymnastiek Vereniging (NGV) zich geplaatst voor 
de districtsfinale in maart. Daarnaast kwamen nog drie acrogym trio’s van NGV in actie 
tijdens deze eerste plaatsingswedstrijd. In een zeer sterk deelnemersveld lieten de 
meiden stuk voor stuk de beste versie van hun oefeningen zien en een mooie uitvoering 
van hun dansen. Zij kwamen net te kort voor directe plaatsing voor de districtsfinale maar 
kunnen zich in februari, tijdens de tweede plaatsingswedstrijd, daarvoor alsnog plaatsen. 

- Trio E Senior Tamara Kervezee, Ilse van Pijkeren & Sanne van Berge Henegouwen - 
(18.650) 
- Duo E Junior Louise Uitbeyerse & Marloes de Vogel - (20.770) 
- Trio D Senior Jorinde Houweling, Kaomi Broeder & Faye Ames - (19.510) 
- Trio D Senior Nanda Dhondt, Marit Petterson & Lisanne van der Meulen - (17.880) 
- Duo E Senior Natascha Temminck & Ise Deelen - (21.270) 
 
Tweede Plaatsingswedstrijd D/E - 7 februari 2020 te Leiden 
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- Trio E Senior Tamara Kervezee, Ilse van Pijkeren & Sanne van Berge Henegouwen - 4e 
(20.770) 
- Duo E Junior Louise Uitbeyerse & Marloes de Vogel - 4e (21.520) 
- Trio D Senior Jorinde Houweling, Kaomi Broeder & Faye Ames - 13e (20.220) 
- Trio D Senior Nanda Dhondt, Marit Petterson & Lisanne van der Meulen - 17e (16.660) 
- Duo E Senior Natascha Temminck & Ise Deelen - 7e (20.430) 
Alle Duo's & Trio's plaatsten zich wel voor de Districtsfinale! 
 
Districtsfinale - 7&8 maart 2020 te Monster 
- Trio E Senior Tamara Kervezee, Ilse van Pijkeren & Sanne van Berge Henegouwen - 
geen deelname door wedstrijd op zondag 
- Duo E Junior Louise Uitbeyerse & Marloes de Vogel - 5e (21.970, tevens limiet voor de 
Halve finale behaald!) 
- Trio D Senior Jorinde Houweling, Kaomi Broeder & Faye Ames - 16e (18.460) 
- Trio D Senior Nanda Dhondt, Marit Petterson & Lisanne van der Meulen - 15e (18.730) 
- Duo E Senior Natascha Temminck & Ise Deelen - 4e (21.730, tevens limiet voor de 
Halve finale behaald!) 
 
Verdere wedstrijden werden afgelast ivm Corona. 
 

2.3 Selectie – turnen 

Tijdens de Rivium Cup op 4 januari 2020 hebben de selectieturnsters in samenwerking 
met omliggende verenigingen 4 medailles mee naar huis genomen. Als opening van het 
nieuwe jaar organiseert turnvereniging TurnAroud uit Capelle aan den IJssel elk jaar de 
Rivium Cup. Bij deze wedstrijd worden door middel van loting twee of drie turnsters, al 
dan niet van verschillende verenigingen aan elkaar gekoppeld om gezamenlijk de vier 
toestellen Sprong, Brug, Balk en Vloer af te werken. In een zeer gemoedelijke sfeer, 
waarbij alle turnsters elkaar aanmoedigden, wist Sanne Bevers met haar partner de 
eerste plaats te behalen. Fabienne Broeder bereikte met haar partner de tweede plaats, 
terwijl Annika Mooijman en Tess ten Berge met hun partners beide de derde plaats 
opeisten. 
Tijdens de meerkampfinale van de TUCO Lek en IJssel op 1 februari 2020 ging NGV naar 
huis met 6 medailles, waarvan 4 goud (Tess ten Berge-Pupil II; Fabiënne Broeder-Jeugd I; 
Meggie Markus- Senior B; Esmee Swager-Senior C), 1 zilver (Danique van Dijk-Jeugd I) en 
1 brons (Annika Mooijman-Junior II). 



 
         

 

16 
 

Nieuwerkerkse Gymnastiek Vereniging 

Jaarverslag 2020 14 april 2021 

Op de tweede KNGU Districtswedstrijd was er een plek op het podium voor Britt 
Petterson (brons - 19 januari 2020 – Senior C) en Danique van Dijk (zilver - 15 februari 
2020 – Jeugd 1 -N4).  

Na deze geslaagde voorwedstrijden hadden de turnsters een recordaantal finales 
gehaald! Zeven turnsters wisten zich te plaatsen voor de landelijke halve finales, negen 
turnsters hadden zich geplaatst voor de districtsfinales en daarnaast waren er 14 
toestelfinales behaald!  Helaas hebben zij dit succesvolle seizoen niet af kunnen maken 
in verband met de Coronacrisis. Zonder zich bewust te zijn van de laatste wedstrijd van 
het seizoen heeft de selectie tijdens de toestelfinale van de TUCO Lek en IJssel gezorgd 
voor een ware medailleregen! Zij gingen naar huis met maar liefst 22 medailles waarvan 
er 7 brons, 7 zilver en 8 goud waren. Al met al een geslaagde start van het seizoen wat  
helaas niet afgemaakt kon worden omdat op 19 maart de KNGU met het bericht kwam 
dat alle wedstrijden van het seizoen 2019-2020 geannuleerd werden.  
 

Aan het begin van het seizoen 2020-2021 kwam er bericht vanuit het Rayon Lek en IJssel 
dat er voorlopig – totdat alles genormaliseerd is – geen wedstrijden (TUCO en 
Springwedstrijden) georganiseerd zullen worden. 
 
Op 31 augustus stuurde de KNGU - District Zuid Holland - onder voorbehoud vanwege 
eventuele coronamaatregelen - het wedstrijdschema voor de Districtswedstrijden in de 
2e helft van 2020. Op 29 oktober zette de KNGU met het oog op de verslechterende 
situatie en aangescherpte maatregelen definitief een streep door alle wedstrijden in 
2020.  


