Gymvereniging Dalen
Jaarverslag seizoen 2016/2017
Opnieuw was het geen gemakkelijk jaar voor de Gymvereniging Dalen. Het bestuur heeft
moeilijke beslissingen moeten nemen om de vereniging gezond te houden. Het roer moest
om. Er is een wijziging geweest in de contributie. De contributie is niet verhoogd, wel heeft
het bestuur besloten om over te gaan op een kortingssysteem en af te stappen van de zgn.
pakketten. Kleine groepen zijn samengevoegd. Hierdoor heeft leiding uren moeten inleveren.
Ook doorbetaling in vakanties is gestopt. Het bestuur is zich er zeer van bewust dat deze
beslissingen niet voor iedereen makkelijk waren. Toch hebben we het moeten doen, in het
belang van de vereniging.
Begin 2017 is Hilda Zeeman gestopt met lesgeven bij onze vereniging. Vlak voor de zomer is
ook Ilse Brand gedeeltelijk gestopt. Na vele jaren les te hebben gegeven heeft Hilda een
nieuwe functie gekregen bij onze collega’s in Nieuw Amsterdam. Ilse blijft verbonden aan de
vereniging maar neemt afscheid als turnleidster. Hierdoor zijn/ komen er nieuwe trainsters..
We wensen Lisa Wessels en Mirthe Roling heel veel succes binnen de gymvereniging.
Gelukkig zijn er ook vele hoogtepunten geweest, zoals We Can Dance! 2017, de
plantenactie, de paashaas bij de kleutergym, en de behaalde prijzen door de turnsters en
dansers, groeiende ledenaantal, de sponsoractie, de financiële groei en als klapper aan het
einde van het seizoen heeft de streetdancegroep Get Up! een derde plaats behaald op het
NK streetdance in Ahoy Rotterdam.
Het bestuur is aangevuld met Greta Vleems. Erna Mazenier en Greta Vleems vervullen
beide de voorzittersrol van de vereniging. Daar zijn we erg blij mee, hierdoor is het dagelijks
bestuur van de Gymvereniging Dalen na jaren weer compleet.
Een verslag van maand - tot - maand
Juni 2016
Op 5 juni heeft de bootcampgroep meegedaan aan de Caveman Challenge in Emmen. Het
was een super geslaagde middag en de dames hebben het top gedaan.
De springselectie houdt aan het einde van het seizoen een een open uurtje voor ouders,
grootouders en belangstellende. Er wordt een demonstratie gegeven tijdens de les in de
sporthal in Dalen.

Juli 2016
Op 13 juli wordt er door de activiteitencommissie als laatste lesdag voor alle jeugdleden van
de vereniging de Olympische Spelen georganiseerd. Er was van alles te doen, een eigen
vlag ontwerpen, dansen, gymmen en teamspelen. De middag wordt afgesloten met iets
lekkers. De vele vrijwilligers die nodig zijn voor de organisatie worden opnieuw hartelijk
bedankt.
Iedereen gaat genieten van een heerlijke zomervakantie.
Augustus 2016
Na de zomervakantie is de eerste activiteit de kindermarkt. Dit jaar wordt er groot uitgepakt.
Zowel 5 streetdance teams als de springselectie verzorgen een demonstratie op het
kerkplein. Dit jaar heeft het bestuur besloten om niets te verkopen, maar om alle leden en
belangstellende iets kleins aan te bieden. Er worden polsbandjes uitgedeeld met de tekst
www.gymverenigingdalen.nl. Dit ter promotie van onze nieuwe website die gemaakt is door
Erik van Dijk, van Van Dijk ICT.
September 2016
In september is de sportkrant uitgegeven in de gemeente Coevorden. De Gymvereniging
heeft hieraan een bijdrage geleverd. Dit jaar is er aandacht geweest voor de Streetdance,
naast alle andere onderdelen van de vereniging.
Oktober 2016
Vanaf 1 oktober is de Grote Clubactie weer van start gegaan. De leden van onze vereniging
hebben vele boekjes verkocht. De totale opbrengst van de grote clubactie is € 1332.03,Jasmijn Wilting, Dorian en Madison Knip en Isis Wilps waren de 3 beste verkopers. Zij
ontvingen hiervoor een bioscoop-bon.
Samen met GV Gramsbergen worden er een aantal extra trainingen in de turnhal in
Hardenberg georganiseerd. De eerste training vindt plaats in oktober, de andere 3 trainingen
in november en december. Hierdoor zijn de turnsters van de vereniging klaar voor het
nieuwe wedstrijdseizoen dat begint in januari.
November 2016
Per 1 november gaat Hilda Zeeman minder uren voor de vereniging werken. Hilda stopt met
lesgeven voor de turnselectie en jongens 1. De vrijgekomen uren worden overgenomen door
Gea Uineken en Sandra Wiers. Manon Hazelaar komt als assistent het team versterken op
de maandagavond.

De meiden van de turnselectie nemen afscheid van Hilda met allerlei cadeautjes en een
prachtig eigen gemaakt boek. Het bestuur biedt Hilda een bloemetje aan en bedankt haar
voor haar professionele trainingen en wensen haar veel succes en plezier bij haar nieuwe
uitdaging.
Op 5 november heeft de springselectie meegedaan aan de wedstrijd in Beilen. Dalen 1, de
oudste springers, hebben op de minitrampoline een hele mooie 4e plaats weten te
bemachtigen. Op het onderdeel minitramp pegasus ook nog een prachtige 4e plek. Team
Dalen 2, de jongste springers, behaalden op minitramp een hele knappe 5e plaats. Op het
onderdeel minitramp met bok een 13e plaats. Op de lange mat is dit jongste team 10e
geworden. Goed gedaan!
December 2016
Begin december is er een oefenwedstrijd georganiseerd tijdens de training. Hierdoor worden
alle turnsters voorbereid op het nieuwe wedstrijdseizoen. Ouders konden zich aanmelden
voor als jury. Het was een geslaagde avond, waar zowel de turnsters als de ouders veel
hebben geleerd.
Op 23 december is er familie turnen georganiseerd. Het was een gezellige middag met heel
veel papa’s, mama’s en zelfs opa’s en oma’s die fanatiek meededen. De turntraining werd
afgesloten met koffie/thee en iets lekkers. Het was een geslaagd evenement, wat zeker voor
herhaling vatbaar is.
De turnselectie wordt uitgenodigd door de leiding om samen te gaan turnen in de turnhal van
de Bredeschool in Coevorden. Daarna worden er turnsokjes versierd met glitters.
Eind december heeft Bertine Welink het jurybrevet TD1 gehaald. In februari 2017 heeft ze
haar eerste wedstrijd gejureerd.
Januari 2017
Begin januari heeft Hilda Zeeman haar ontslag ingediend bij de gymvereniging. Eind januari
volgt er een vacature hoofdtrainer voor de Gymvereniging Dalen.
De onderlinge wedstrijd heeft plaatsgevonden op 14 januari van dit jaar. Alle gymgroepen en
de turngroep hebben meegedaan. Ook was er een belangrijke taak voor de kleuters
weggelegd. Deze groep heeft de middag geopend met een spetterend optreden. De
springgroep heeft een demonstratie verzorgd en alle dansgroepen waaronder DB Crew heeft
een optreden laten zien. Alle deelnemers ontvingen een medaille, brons, zilver en goud
kregen een speciale medaille. De clubkampioenen ontvingen een beker. Het bestuur wil
nogmaals leiding en alle vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage aan de onderlinge
wedstrijd. Zonder vrijwilligers is deze activiteit niet mogelijk.

21 januari heeft de streetdancegroep Express als Get Up! uitstekend gepresteerd op het
NNKS in Drachten. Beide groepen hebben een vijfde plaats bemachtigd. Door ziekte en
blessures moest op het laatst de dans nog aangepast worden.
28 januari hebben Annemiek Hazelaar en Charell Koel een uitstekende wedstrijd geturnd in
Assen. De meiden kwamen uit in de derde divisie.
Vanaf januari wordt de turnhal in Coevorden een keer per maand gehuurd voor oud en
wedstrijdturnsters die (extra) willen trainen. Deze training is niet verplicht. Er is veel
belangstelling voor.
Februari 2017
Op 3 februari heeft Natascha Schuurhuis van Kamst Mode uit Coevorden juf Gea en jongens
1 een cheque overhandigd van €250,=. Kamst Mode Coevorden, heeft het afgelopen jaar
tasjes verkocht voor de gymvereniging. Klanten die een plastic tasje wilden bij de aankoop,
betaalden daar 0,25 cent voor. Kamst Mode heeft het tasjes-geld gedoneerd aan
sportverenigingen in de gemeente Coevorden. De klant bepaalde zelf aan welke vereniging
het geld werd gedoneerd. Het bestuur van de GV is ontzettend blij met dit mooie bedrag en
bedankt Natascha en alle medewerkers van Kamst Mode voor deze unieke actie.
Zaterdag 4 februari deden 19 turnsters van Gymvereniging Dalen mee aan de 1e wedstrijd
RWS B Zuid in de sporthal van Hoogeveen. Het was een overvolle sporthal en onze
turnsters hebben allemaal flink gestreden en ontzettend goed hun best gedaan. In totaal
wisten 5 turnsters een medaille in de wacht te slepen. In de klasse Junior E 4e divisie wist
Ceryl Esschendal de gouden medaille te bemachtigen en op een nipte achterstand, won Else
Brand de zilveren medaille. Wat een topprestatie!
Maar hier bleef het niet bij, want later op de dag traden de jonge turnsters op en vielen nog 3
turnsters in de prijzen. Het geluk kon niet op binnen de Gymvereniging Dalen. In de klasse
pupil D1 won Myrthe Meppelink een gouden medaille en Hanne Eijsink won in dezelfde
klasse een bronzen medaille. Frederieke Segeren won een bronzen medaille in de klasse
Pupil 2 D1. Met deze uitslagen weten 4 turnsters zich nu al te plaatsen voor de Provinciaal
Kampioenschappen en weten ook 8 turnsters zich te plaatsen voor de toestelfinale.
In februari begint Mariek met een blok kleuterdans op de bwb-school. De jongens en meisjes
van groep 1/2 zijn weer reuze enthousiast en dansen met heel veel plezier tot aan de
meivakantie.
Op 8 februari hebben de kinderen van de gym- en voetbalvereniging uit Dalen samen met de
ouderen van de Selkersgoorn een super gezellige bingo gehad. Elk kind werd gekoppeld aan
een ouder en samen werd er bingo gespeeld.

Na de prijsuitreiking werd er samen pannenkoeken gegeten. Het was een zeer geslaagde
activiteit en hopelijk voor herhaling vatbaar.
Op 11 februari hebben de instappers D1 Silke Hendriks, Demi Berge en Jente Haandrikman
hun allereerste wedstrijd geturnd in Dalen. De meiden waren heel zenuwachtig maar hebben
ondanks een paar foutjes het prima gedaan.
Voor Charell Koel, junior D in de derde divisie, en Annemiek Hazelaar, senior C in de derde
divisie, zijn de wedstrijden al wat minder spannend. Beide dames hebben mooie oefeningen
laten zien met weinig foutjes. Annemiek heeft zich geplaatst voor de toestelfinale sprong.
De meiden van Get Up! hebben op 11 februari uitstekend gepresteerd tijdens NNKS in
Leek. Er is een grote beker mee naar huis genomen en ze zijn gepromoveerd naar de
categorie selectie.
maart 2017
De Gymvereniging Dalen deed afgelopen 4 maart met met ruim 50 dansers, verdeeld over 4
dans- en 2 selectiegroepen, mee aan Dance2Demo in Emmen. Dit jaar deed de DB Crew
van de vereniging voor het eerst mee aan een echt optreden. DB Crew is vorig jaar opgericht
en staat voor Dalense Boys Crew. Get Up! ging dit jaar met de Dance 2 impress beker naar
huis.
11 maart zijn Annemiek Hazelaar en Charell Koel gestart met de tweede KNGU
turnwedstrijd. De wedstrijd was op de thuisbasis in Dalen. De meiden hebben een stabiele
wedstrijd geturnd.
Op 21 maart viel de Gymvereniging Dalen opnieuw in de prijzen tijdens de tweede wedstrijd
van RWS B Zuid in Hollandscheveld. In Pupil 1 pakte Myrthe Meppelink voor de tweede keer
goud. In jeugd 1 ging Athalya Knegt met zilver naar huis en Else Brand behaalde in de
categorie Junior een gouden plak.
Na twee wedstrijden hebben zich voor de Provinciale Kampioenschappen geplaatst Myrthe
Meppelink, Lieke Welink, Fréderieke Segeren, Dakota Kuiper, Athalya Knegt, Ceryl
Esschendal en Else Brand. Voor de toestelfinales hebben zich voor sprong geplaatst: Lieke
Welink, Madison Knip, Athalya Knegt, Lotte Haandrikman, Ceryl Esschendal en Babette de
Jong. Voor brug zijn geplaatst: Lieke Welink, Myrthe Meppelink, Fréderieke Segeren, Fien
Bruning, Roos Slomp, Femke Goorts, Athalya Knegt en Else Brand. Voor balk zijn geplaatst:
Myrthe Meppelink, Ceryl Esschendal en Else Brand. Voor het toestel vloer hebben zich
geplaatst: Myrthe Meppelink, Lynn Cremer, Hanne Eijsing, Athalya Knegt en Else Brand.
Op zondag 26 maart was de 5de editie van We Can Dance! bij ons in de Sporthal in Dalen.
En wat was het wederom een geweldig leuk feest! Omdat het dit jaar een jubileumjaar was,

konden alle dansers en belangstellende op de zaterdag ervoor een dansworkshop van
“Herrie the Robo” (Herrold Anakotta) volgen. Op zondag hebben bijna 900 dansers in 3
afwisselende shows laten zien waar ze goed in zijn; dansen en stralen! Onze vereniging was
heel goed vertegenwoordigd met alle dansgroepen; Get Up!, Express, Reality, Motion en
Jump High! Ook de DB Crew heeft meegedaan. Zij waren het enige jongensteam! Alle teams
hebben het meer dan goed gedaan. Stuk voor stuk super optredens.
25 maart kwam GV Dalen met 5 turnsters in actie in Hoogeveen. Silke Hendriks, Demi
Berger en Jente Haandrikman hebben in de categorie Instap D1 de tweede wedstrijd
geturnd. Dit hebben ze uitstekend gedaan. Helaas gaat er niemand door naar de provinciale
kampioenschappen of toestelfinales.
In de derde divisie kwam Charell Koel uit in categorie junior D en Annemiek Hazelaar in
categorie Senior C. Charell heeft utistekend gepresteerd op sprong. Ze eindigde met een
mooie zesde plaats op dit onderdeel. Annemiek was in uitstekende vorm. Ze turnde op alle
onderdelen super goed en maakte weinig foutjes. Dit resulteerde in een vijfde plaats in het
ein klassement.
30 maart was de laatste lesdag van Hilda Zeeman bij de vereniging. Ze is door heel veel
leden in het zonnetje gezet. Het bestuur heeft haar bloemen en een bon aangeboden en
haar bedankt voor alle jaren trouwe inzet. Samen met alle leden heeft Hilda een prachtig
tafelkleed gemaakt.
april 2017
Op 1 april komt Mirthe Roling de vereniging versterken. Ze geeft op maandag en woensdag
les tot aan de zomervakantie.
Op 8 april werden de Provinciale Kampioenschappen gehouden in Hoogeveen. Daarin
kwamen uit Myrthe Meppelink, Lieke Welink in pupil 1 D1, Frederieke Segeren en Dakota
Kuiper in pupil 2 D1, Athalya Knegt in jeugd 1 D1 en Else Brand en Ceryl Esschendal in pupil
1 D1. Athalya nam brons mee. Ze behaalde een derde plaats op zowel brug als balk. Else
Brand kwam met zilver naar Dalen. Else behaalde zowel een eerste plaat op brug en vloer.
Op 9 april heeft Get Up! en Express meegedaan aan de KNGU wedstrijden in Winterswijk.
Op 12 april kwam een heuse paashaas op bezoek tijdens ouder en kindgym en de
kleutergroepen. Er zijn heel wat eitjes gezocht en natuurlijk opgesnoept. Wie het gouden ei
vond, kreeg een chocolade paashaas cadeau.
Op 22 april is er samen met de voetbal en volleybal jeugd een gps-survivaltocht
georganiseerd. Het was best spannend, maar een zeer geslaagde avond.
mei 2017

De jaarlijkse plantenactie is in mei georganiseerd. De planten waren ook dit jaar te koop voor
€10. Op zaterdagmorgen kon iedereen de planten ophalen. De opbrengst van de actie was €
1020,Op 23 mei heeft Ilse Brand de gymvereniging gepromoot bij de Ladies Night georganiseerd
door @Hipp Dalen in de Weme. We hopen dat mensen enthousiast zijn geworden over het
lesaanbod.
juni 2017
Dit jaar was de vereniging betrokken bij de Roparun. Enkele leden hebben de lopers op 4
juni aangemoedigd door streetdance, turnoefeningen en Kangoo Jumps. Het was een
gezellige middag.
Zaterdag 10 juni zijn de toestelfinales gehouden in de sporthal in Emmen. Gymvereniging
Dalen was goed vertegenwoordigd, maar liefst 16 turnsters kwamen uit op verschillende
onderdelen.
In wedstrijd 1 kwam Annemiek Hazelaar uit op sprong en brug in de categorie Senior C,
derde divisie. In wedstrijd 2 volgenden in pupil 1 D1 Myrthe Meppelink, Hanne Eising en
Lynn Cremer op vloer, op balk Myrthe Meppelink, op brug Lieke Welink en Myrthe Meppelink
en op sprong Madison Knip en Lieke Welink. In de categorie Junior F kwam Femke Goorts
uit op brug.
In wedstrijd 3 en 4 werden er medailles behaald. In categorie jeugd 1 D1 behaalde Athalya
Knegt op balk zilver en op vloer goud. Athalya kwam daarnaast ook nog uit op sprong en
brug. Lotte Haandrikman behaalde in dezelfde categorie een bronzen plak op sprong. In
wedstrijd 4 kwamen in pupil 2 D1 uit Frederieke Segeren op brug, balk en vloer. Dakota
Kuper op brug en balk en Roos Slomp op brug. Fien Bruning nam in deze categorie op brug
een bronzen plak mee naar Dalen. In de categorie Junior E, vierde divisie behaalde Else
Brand zowel op brug en balk een derde plaats. Else kwam ook nog uit op vloer. In deze
categorie kwam ook Ceryl Esschendal uit op sprong en balk en Babette de Jong op sprong.
Op woensdagmiddag 14 juni heeft de gymvereniging een sponsor hindernisloop
georganiseerd. De organisatie was o.a. in handen van Manon Hazelaar ivm een
afstudeeropdracht van haar opleiding. Het doel was om een nieuwe flik flakker met matje
aan te schaffen.En dat is gelukt! Deze flik flakker wordt tijdens het turnen ingezet, maar ook
zeker tijdens de gymlessen. Alle leden kunnen er gebruik van maken.
’s morgens heeft Mirthe een opa en oma dag georganiseerd bij de Ouder en Kindgym. Er
was een grote opkomst van grootouders om samen met het kleinkind te gymmen.

De streetdance groep Get Up! onder leiding van Esmee Naber heeft zich weten te plaatsen
voor het Nederlands Kampioenschap streetdance en showdance van de KNGU. Het NK
heeft plaatsgevonden op zaterdag 17 juni in Ahoy in Rotterdam. Get Up! wordt derde en
neemt een beker mee naar huis. De meiden van Get Up! zijn Marin Brand, Guusje Brouwer,
Lynn Cremer, Fay Hooge, Sanne Kuper, Anouk Kleine en Lieke Welink. Het bestuur is
ongelofelijk trots op deze prestatie.
Afgelopen vrijdag 23 juni hebben de oudste turnsters van de vereniging samen met leiding
en bestuur een afscheidsfeestje georganiseerd voor Ilse. In plaats van een turntraining, zijn
we met z'n allen wezen springen in de Bounz-arena in Assen. Na een uur springen, wat voor
sommigen nog niet genoeg was, is de middag afgesloten met een gezellige bbq in Dalen.
Het was een geslaagd feestje, waar Ilse door het bestuur is bedankt voor al haar inzet en
enthousiasme voor de vereniging.
In juni is leiding en bestuur heel druk met het maken van een nieuw lesrooster voor het
volgende seizoen. Door het continue rooster van de BWB school, moeten de uren in het
nieuwe seizoen anders ingedeeld worden. Frances Slomp heeft een prachtig wedstrijdpakje
ontworpen voor de vereniging. Deze zal voor het eerst gedragen worden tijdens het
wedstrijdseizoen van 2018. Ook is het bestuur bezig met nieuw lesaanbod. Een lang
gekoesterde wens komt uit, in het nieuwe seizoen gaat Mirthe starten met jongens turnen.
Daarnaast pakt Esmee duo-dansen op en er zijn plannen om later in het seizoen te starten
met acrogym door Lisa. Kortom een bruisende vereniging, met mooie plannen voor een
nieuw seizoen.

