
Voorwoord 

 
Met het in gebruik nemen van de nieuwe zalen Biezenplein (Drielanden) hebben wij het aantal lesmogelijkheden 

aanzienlijk uitgebreid. Het aantal lessen/trainingen in geheel  Harderwijk is verhoogd van 45 naar 66 per week. Zoals 

afgesproken zal na een half jaar worden bekeken of deze lessen voldoende bezet gaan worden om het ook financieel 

mogelijk te blijven maken. Olympia wil in alle delen van Harderwijk gymlessen blijven aanbieden. Gelukkig is het 

aantal leden gestegen tot boven de 500. Toch zullen helaas niet alle (nieuwe) lessen gehandhaafd kunnen worden. 

Op dit moment van schrijven is de problematiek van  het beperkt beschikbaar zijn van de accommodatie (CCNV) voor 

Trampolinespringen nog niet opgelost. Er is/wordt naarstig gezocht naar alternatieven in Harderwijk. Het nu nog niet 

voorhanden hebben van een alternatief baart het bestuur grote zorgen.  

Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden. De gemeente Harderwijk heeft Olympia een éénmalige 

subsidie toegekend om een uitbreiding van het aantal lessen tijdens de opstartfase (half jaar) ook financieel mogelijk 

te maken.              

Verder heeft de stichting Burgerweeshuis een subsidieaanvraag voor het aanschaffen van materiaal gehonoreerd. 

Wij danken hiervoor uiteraard de gemeente en de stichting . 

Ook in de afgelopen periode hebben vele leden zich weer ingezet voor allerlei acties om middelen voor Olympia te 

verwerven. Hierbij te denken aan o.a. Boni-actie, Grote Club actie, verkoop rollades, etc.  De opbrengsten hiervan 

zijn nog steeds broodnodig en komen de hele vereniging ten goede. 

Een aantal van onze jongens en meisjes heeft heel goed gepresteerd op wedstrijden van de KNGU. Wij zijn trots op 

hun resultaten en met de leiders/trainers proberen we de faciliteiten te optimaliseren voor wellicht nog betere 

resultaten in de toekomst.  

En tot slot.Tijdens onze nieuwjaarsreceptie hebben wij 11 dames mogen huldigen die reeds 25 jaar lid zijn van 

Olympia. Twee dames zijn al langer dan 40 jaar lid!!!  Het is een groep dames die al lang samen gymmen en met heel 

veel plezier. Zij tonen overduidelijk dat leeftijd, tot ruim in de tachtig, geen beperking hoeft te zijn. Dus voor 

geïnteresseerden (gepensioneerde) vrouwen en mannen laat dit een aanmoediging zijn. 

De werving van nieuwe leden zal één van de speerpunten blijven. Suggesties die kunnen bijdragen zijn van harte 

welkom. En neem ter kennismaking  gerust eens een vriendje/vriendinnetje mee. 

Herman Dekker  

Voorzitter Olympia 
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Lidmaatschap  

Verlenging lidmaatschap 
Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid 
niet opzegt. 
De wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaat- 
schappen is aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010. Ingevolge deze wetswijziging 
wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt: “De vereniging draagt er zorg 
voor, dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen 
raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 
1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.” 
De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen 
blijven. 
 

Betaling contributie 
In verband met de hoge kosten verbonden aan betaling via een acceptgiro, is er voor gekozen, deze manier van 
betaling te laten vervallen. U kunt nu alleen nog per automatische incasso betalen. 
 

Opzegging lidmaatschap 
Bij opzegging van het lidmaatschap stopt automatisch de incasso. 
U kunt tot 1 maand voor ingang van het nieuwe kwartaal het lidmaatschap opzeggen! Dit kan per brief, telefoon of 
een e-mail naar de ledenadministratie. 
 

Reina Sluiter,  
ledenadministratie, tel: 0341-417493             e-mail: ledenadministratie@olympiaharderwijk.nl 
 

 

Contributie/prenotificatie  

Onderstaand de contributiebedragen m.i.v.  1 oktober 2014. De contributie is over een jaar berekend en wordt per kwartaal 
(rond 10-1, rond 10-4, rond 10-7 en rond 10-10) geïncasseerd.  
De incassanten-ID  van G.V. Olympia is: NL777400944520000 
Het machtigingskenmerk is: incassanten-ID,  gevolgd door een P , gevolgd door het lidnummer (zie etiket voorzijde van deze 
Olympus). 
Onderstaand vindt u de bedragen vanaf 1 oktober 2014: 
Gymnastiek:   kwartaal jaar  Jazzgymnastiek:  kwartaal jaar 
Peutergym (1 uur)  € 31,99  € 127,96  Jazz peuter (30 min.) € 23,55  €   94,21 
Kleutergym (1 uur)  € 31,99  € 127,96  Jazz kleuter (50 min.) € 36,62  € 146,50 
Meisjesgym (1 uur)    € 31,99  € 127,96  Jazz jeugd (1 uur)  € 40,07  € 160,30 
Jongensgym (1 uur)  € 31,99   € 127,96  Jazz 16+ (1 uur)  € 41,75  € 167,00 
Leden ouder dan 16 jaar (1uur) € 39,49        € 157,97 Jazz 16+ (2 uur)  € 64,04  € 256,16 
Springgroep (1,5 uur)  € 41,23  € 164,90  Jazz dames (1,5 uur) € 52,90  € 211,59 
Turnen  
Selectie   – 5 uur  €  99,17  € 396,69  
Selectie    - 2 uur  €  50,46  € 201,83  
Wedstrijdkosten   €  22,50      te betalen in november van het betreffende seizoen 
 

Club Extra   €  39,79  € 159,16 
 

Trampolinespringen  € 121,09  Trampoline: voor de periode 1 september t/m eind april,                        
Trampolinespringen selectie € 256,25  geïncasseerd in november en februari (selectie in november,  
Wedstrijdkosten selectie  €  22,50  december, februari en maart) 
Trampolinespringen 18+  € 140,00  te betalen in november van het betreffende seizoen 
 
Ieder volgend lid uit één gezin krijgt 5% korting op de daarvoor verschuldigde contributie. (geldt niet voor de selectie) 
Typefouten voorbehouden.  

mailto:ledenadministratie@olympiaharderwijk.nl
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

U wordt uitgenodigd om onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen.  
Deze wordt gehouden op: 

maandag  13 april 2015 
om:  20.00 uur  
in:  Multifunctionele ruimte De Sypel, boven Sportcafé De Sypel 
 

Agenda: 
1.  Opening en mededelingen 
2.  Notulen ALV van 14 april 2014 
3.  Jaarverslag 2014 penningmeester   
4.  Verslag kascontrole  
5.  Bestuur: aftreden volgens rooster: Sandra Foppen, Reina Sluiter 
       opnieuw verkiesbaar: Sandra Foppen, Reina Sluiter 
                    vacant: functie PR/communicatie 
6.  Vaststellen begroting 2015  
7.  Contributieverhoging 2015  
8.  Rondvraag 

   

U kunt aanvullingen op de agenda indienen bij het bestuur tot en met 1 april 2015.    
 

Punt 5: Kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot en met 1 april 2015 melden bij het secretariaat.                                        
Punt 3, 6, : de bijbehorend digitale documenten kunnen opgevraagd worden op e-mail adres:  
penningmeester@olympiaharderwijk.nl 
                                                    

Graag tot ziens op maandag 13 april 2015. 
 

 

13 dames al 25 jaar trouw lid G.V. Olympia 

Afgelopen Nieuwjaarsborrel zijn er 11 dames in het zonnetje gezet omdat zij al 25 jaar onafgebroken lid zijn van 

Gymnastiek Vereniging Olympia te Harderwijk. 

Zij kregen van de Gymnastiek Bond, de KNGU, een speldje met 25 erop en een bos bloemen van het bestuur onder 

het genot van een borreltje met hapjes. 

Het gaat om de dames: 

Ria Bronkhorst, Tiny Foppen, 

Riette Hagmolen, Leny 

Hoogendoorn, Alie vd Berg, Willy 

Foppen, Jenny Goossens, Janny 

Herber, Henny Jansen, Reenske 

Peters en Tineke Hakvoort. Ook 

waren er 2 dames, die met een 

tussenperiode ook 25 jr trouw lid 

zijn: Cobi Bensing en Francien 

Bergh. 

Wij hebben deze dames hartelijk bedankt voor hun trouwe lidmaatschap en hopen nog lang van hun te genieten. 

mailto:penningmeester@olympiaharderwijk.nl
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Even voorstellen… 

 

Ik ben Arjan Sluiter, ik ben 19 jaar oud. 

Ik zit in het derde jaar van de opleiding Sport en Bewegen/CIOS op de 

sportacademie in Amersfoort. Ik loop al drie jaar stage bij GV. Olympia, ik heb de 

lessen jongensgym/freerunnen van Luke overgenomen  vanaf februari. Jullie gaan 

mij dus iedere woensdag zien in de zaal aan de Bosboom Toussaintstraat 1.  We 

gaan er leuke lessen van maken. 

 

 

 

 

 

Hoi allemaal, 

Ik kreeg de vraag van het bestuur of ik 

mijzelf in de volgende Olympus wilde 

voorstellen omdat ik als nieuwe trainer 

ben begonnen bij Olympia. Dus bij 

deze zal ik dat even doen. Ik ben 

Marah van den Broek en ik ben 

20 jaar oud. Ik woon door de weeks in Utrecht en in het weekend ben ik in Ermelo. Ik volg de opleiding Pedagogiek 

maar ik heb bijna mijn diploma. In mijn vrije tijd vind ik het ontzettend leuk om te korfballen.  

Toen ik zelf jong was heb ik op kleutergym gezeten bij Kwiek in Ermelo. Op het moment dat ik oud genoeg was ben ik 

als assistent aan de gang gegaan bij verschillende groepen. Inmiddels bestaat deze verenging niet meer en ben ik 

naar een andere vereniging gegaan. Bij Sparta in Ermelo heb ik ongeveer 2,5 jaar peuter- en kleutergym gegeven. 

Begin januari ben ik met veel plezier gestart met het overnemen van de lessen ouder en kind gym, peutergym en 

kleutergym op de zaterdag ochtend in de Houtkamp. In de lessen maak ik gebruik van veel verschillende onderdelen 

en 

spelletjes. 

Lijkt het 

jou ook 

leuk om 

een keer 

mee te 

komen 

doen? Kom 

dan gerust 

een keertje 

langs! 
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Lesrooster seizoen 2014-2015 

De Veste, Houtkamp 

Maandag  17.00 – 18.00  wedstrijdgroep tm 13 jaar  Marijke Littel 
  18.00 – 19.00  wedstrijdgroep tm 13 jaar  Marijke Littel 
  19.00 – 20.00  jazzdans meiden 16+  Jorine Littel 
Woensdag 16.00 - 17.00  jazzdans kinderselectie tm 9 jr Marijke Littel 

18.00 – 19.00  jazzdans tieners tm 16 jaar  Marijke Littel 
19.00-20.00  jazzdans meiden 16+  Marijke Littel 

  20.00 – 21.30  jazzdans dames 25+  Marijke Littel 
Donderdag  17.30 – 18.30  meisjesgym 6-10 jaar  Veerle Kohler 
  18.30 – 19.30  meisjesgym 11+   Veerle Kohler 
Zaterdag  09.00 – 09.45  peutergym 1,5 – 2,5 jaar  Marah v.d. Broek 
  09.45 – 10.30  peutergym   Marah v.d. Broek 
  10.30 - 11.15  peutergym   Marah v.d. Broek 
  11.15  – 12.15  kleutergym   Marah v.d. Broek  

Vliepad, Stadsweiden 

Maandag  16.30 – 17.30  meisjesgym 6-7 jaar  Yolanda Bovenschen 
  17.30 – 18.30  meisjesgym 8-9 jaar  Yolanda Bovenschen 
  18.30 – 19.30  meisjesgym 9+ jaar   Yolanda Bovenschen 
Vrijdag  15.30 – 16.00  peuterdans tm 3,5 jaar  Marijke Littel 
  16.00 – 16.50  kleuterdans tm 5 jaar  Marijke Littel 
  17.00 – 18.00  kinderdans tm 9 jaar  Jorine Littel 
  18.00 – 19.00  jazzdans tm 13 jaar   Marijke Littel 

Constantijn Huygenlaan 
Maandag  16.00 – 17.00  meisjesgym 6/7 jaar  Nicole Berkouwer 
  17.00 – 18.00  meisjesgym 8/9 jaar  Nicole Berkouwer 
  18.00 – 19.00   meisjesgym 10 t/m 12 jaar  Nicole Berkouwer 

Sporthal de Sypel 

Vrijdag    09.00– 10.00  damesgym   Lisette Teunissen 

Biezenplein Drielanden zaal 1 

Maandag  18.00 – 20.00  turnsselectie meisjes  Loes Ruitenbeek 
Dinsdag  16.00 – 16.45  Club Extra   Yolanda Bovenschen 
  17.00 – 17.45  Club Extra   Yolanda Bovenschen 
  18.00 – 18.45  Club Extra   Yolanda Bovenschen 
Donderdag 16.00-16.30  peuterdans tm 3,5 jaar  Marijke Littel 

16.30 – 17.20  kleuterdans tm 5 jaar  Marijke Littel 
  17.30 – 18.30  kinderdans tm 9 jaar  Marijke Littel    
Vrijdag  16.00 – 17.00  kleutergym    Veerle Kohler  
  17.00 – 18.00  meisjesgym   Veerle Kohler 
  18.00-19.00  meisjesgym   Veerle Kohler 

Biezenplein Drielanden zaal 2 

Maandag  18.00 – 20.30  turnselectie meisjes  Lisette de Vries    
Dinsdag  16.00-17.00  springgroep   Lydia Gorter 

17.00 – 18.00  recreatieturnen   Lydia Gorter 
  18.00 – 20.00  turnselectie meisjes B.  Menno Huisman 
  20.00 – 21.00  sport 16+    Menno Huisman 
Woensdag 18.00 – 20.30  turnselectie meisjes  Lisette de Vries 
Donderdag 17.00 – 18.00  jongensgym   Lydia Gorter 
        18.00 – 20.00         jongensselectie      Dealine Romkes  
Zaterdag    9.30 – 12.30  jongensselectie   Dealine Romkes 

Bosboom Toussaintstraat  

Woensdag 20.00 – 21.00  conditiegym dames  Tifène van Zanten 
16.00 – 17.00  jongensgym   Arjan Sluiter 

  17.00 – 18.00  jongensgym   Arjan Sluiter 

CCNV, Badweg 

Maandag  18.00 – 19.00   trampolinespringen 5+  Tessa van der Waal 
  19.00 – 20.00  selectietraining   Tessa van der Waal 
Woensdag  18.00 – 19.00  trampolinespringen 5+  Tessa van der Waal 
  19.00 – 20.00   trampolinespringen 10+  Tessa van der Waal 
  20.00 – 21.00  trampolinespringen 18+  Tessa van der Waal 
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Een bijzondere opening van de Sportwijzer 

G.V. Olympia doet elk jaar, en tegenwoordig is dit 2x per jaar, mee met de sportwijzer. Dit wordt georganiseerd door 

de gemeente Harderwijk om de jeugd van Harderwijk op een eenvoudige manier kennis te laten maken met een 

sport naar keuze. 

Afgelopen najaar deden wij mee op alle locaties in Harderwijk, ruim 100 kinderen hebben zich opgegeven om bij 

G.V. Olympia kennis te maken met alle activiteiten binnen onze vereniging. Van deze 100 kinderen hebben zich 

uiteindelijk 20 kinderen opgegeven op bij G.V. Olympia te blijven sporten. 

Vanuit de gemeente wordt de sportwijzer altijd officieel geopend door de wethouder, mevrouw Christiene v.d. Wal. 

Dit vond plaats bij het recreatieturnen meisjes in het Biezenplein. Lopend over een balk werd een lint met ballonnen 

doorgeknipt. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Aan het begin van het seizoen heeft iedereen een mooie bidon gekregen om water mee te nemen naar de 

 gym-, turn-, spring- of dansles. 
 

Water drinken mag altijd!  
Vergeet daarom niet je bidon mee te nemen! 

 

Ben je nog niet in het bezit van zo’n mooie bidon maar wil je er wel graag 1? 

Neem dan contact op met je trainer of trainster. 

We hebben er nog een paar liggen, maar op=op.  
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Even uw aandacht voor het volgende 
Het is een zonnige doordeweekse dag in maart als Liselotte en Merel samen naar de gymzaal fietsen. Ze praten over 

wat voor oefeningen ze vandaag met gym zullen doen. Komt die koprol nog voorbij? Of gaan we toch een stapje 

verder met een zweefrol of handstanddoorrol? Liselotte twijfelt en denkt dat ze toch op de balk gaan om de 

zweefstand te oefenen. De meisjes praten druk verder en voor ze het weten zijn ze al bij de gymzaal. Ze zetten de 

fiets op slot en lopen naar binnen. Er zijn al zeven andere meisjes aan het omkleden. Als Liselotte haar turnpakje uit 

haar tas haalt en haar haren in een staartje vastmaakt, ziet ze dat Merel in een hele dikke trainingsoutfit is gekomen. 

‘’Goh Merel, heb jij het niet ontzettend warm in die outfit’’, vraagt Liselotte. Merel kijkt naar Liselotte en ziet dat zij 

een turnpakje aanheeft met schoentjes die stroef zijn, zodat ze niet uitglijdt. ‘’Ja, het is wel een beetje warm, maar ik 

heb nog niet zo’n pakje als jij.’’ De moeder van een van de zeven meisjes hoort het gesprek en vertelt aan de 

meisjes: ‘’Je hoeft nog niet zo’n mooi pakje te hebben, er zijn ook gymkleren die je kunt dragen. Kijk eens, Anna 

draagt ook een korte sportbroek met een kort gym 

shirt vandaag. Probeer de volgende les ook eens een 

beetje minder dik gekleed te komen. Dat is veel fijner 

om te gymmen.’’  

U raadt het vast.. Tijdens het maken van een 

handstand, koprol of andere gymnastische oefening is 

het fijn als uw kind haar haren vast heeft in elastiekje. 

Zo kunnen de trainers uw kind snel en veilig vangen 

zonder dat haar haren ervoor bungelen. Ook het 

hebben van stroeve schoentjes is erg belangrijk. Op 

blote voeten sporten mag ook. Het hebben van een 

gympakje is ontzettend leuk voor uw kind, maar ook 

enorm veilig en handig voor de trainers. Het vangen 

van een kind met een pakje is sneller en veiliger 

omdat er geen kans is te blijven hangen in een 

kledingstuk. Daarnaast zijn sieraden erg mooi, maar 

zonde als het verloren raakt of kapot gaat tijdens het 

sporten. Daarom zijn sieraden tijdens de les niet 

nodig. Tot slot is een geslaagde gymles, een les die 

bovenal veilig is en waar de kinderen plezier in 

hebben. 

Bestuur G.V. Olympia 
 

Gympakjes 
Als u van plan bent om een gympakje te kopen voor uw dochter, denk dan ook even aan de clubpakjes van G.V. 

Olympia. Ze kosten slechts € 28,00. G.V. Olympia maakt hier geen winst op, inkoop zijn ze zelfs duurder, maar door 

de korting die we krijgen kunnen we dat mooi compenseren.  

De meeste weten niet dat, als uw kind toe is aan een nieuw clubpakje, u geld terug krijgt voor het oude pakje. Dit ligt 

natuurlijk aan de staat van het pakje, maar ligt rond de € 12,50. Dat scheelt toch weer! Ook als uw kind van gym af 

wilt, kunt u het pakje bij mij inleveren.  

Het is natuurlijk ook gewoon leuk als iedereen in hetzelfde gympakje loopt. Dit is bij de meeste andere sporten ook 

zo! U kunt een gympakje bij mij afhalen, ik heb alle maten op voorraad. Vanaf maat 140 t/m damesmaat S en groter 

is natuurlijk te bestellen. Ze vallen klein, dus ook geschikt voor de allerkleinsten.  

 

Reina Sluiter  ledenadministratie@olympiaharderwijk.nl  

mailto:ledenadministratie@olympiaharderwijk.nl
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Meisjesgym Biezenplein 

Op de vrijdag zijn er drie nieuwe 

groepen gestart sinds september 

in gymzaal Biezenplein in 

Drielanden. De kleuters gymmen 

van vier tot vijf. We leren daar 

onder andere koprollen, klimmen, 

over de balk lopen en we doen 

leuke spelletjes samen.  

 

 

 

 

Van vijf tot zes uur zijn de meiden 

tussen 6 en 8 jaar aan de beurt. Daar 

turnen we veel en doen daarnaast 

ook wat gym onderdelen. Hetzelfde 

geldt voor de laatste groep van zes tot 

zeven uur. Daar gymmen de meiden 

van 9 tot 12 jaar. Kom gerust een 

keertje langs met uw zoon of dochter 

om een proeflesje mee te doen! 

 

 

 

Meisjes recreatieturnen Biezenplein 
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Jongensgym Biezenplein 

Elke donderdag om 17:00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Vanaf 1 september is G.V. Olympia de hoofdgebruiker van gymzaal Biezenplein. In deze gymzaal worden  de 

volgende lessen gegeven: 

- Kleutergym     -    Peuterdans 

- Meisjesgym     -    Kleuterdans 

- Jongensgym     -    Kinderdans 

- Recreatieturnen meisjes   -    Club Extra 

- Springgroep     -    Selectieturnen meisjes 

- Sport 16+     -     Selectieturnen jongens 

Quinten (7 jaar) 
Ik vind alles leuk om te doen! 

Julian (6 jaar) 
Het allerleukste op gym vind ik salto’s 

maken en minder leuk vind ik koprollen. 

Aidan  (9 jaar) 
Het leukste vind ik salto’s maken en het 

minst leuk vind ik op de bank zitten. 

Rowan (7 jaar) 
Trampoline springen vind ik het leukste 

om te doen. Estafette vind ik niet leuk. 

Fabian (11 jaar) 

Ik vind het leuk om op de mat te koprollen 

en sprong vind ik ook leuk. Soms vind ik 

het te makkelijk en dat vind ik niet zo leuk. 

Merijn (7 jaar) 
Ik vind alles leuk! Maar de handstand sla 

ik liever over. 

Maurits (7 jaar) 
Salto’s maken vind ik het allerleukst. 

Maar de rest vind ik ook heel leuk! 

Wessel (7 jaar) 
Ik vind het leuk om te ringzwaaien. 

Kreeftentikkertje vind ik niet leuk om te 

doen. 
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Nieuws van de meisjesselectie 

Hoi wij zijn Laura (8) en Estelle (8) wij gaan iets 

vertellen overtellen over G.V Olympia Harderwijk dat is 

onze turn club waar wij op zitten. Onze turn meester 

heet Menno Huisman. Hij is 1ste met Nederlands 

kampioenschap geworden!! Hij is soms streng maar 

iedereen bij onze club weet dat. Dat hoort zo dus 

iedereen vind hem een goede meester!!! Eerst zaten we 

in een andere zaal om daar te trainen maar iedereen 

ging naar een andere selectie en zaal behalve de meiden 

die naar de A selectie gingen die bleven in dezelfde zaal 

en wij zitten nu in de B selectie dat is het 2de beste en de 

A selectie is het best maar dat maakt ons helemaal niet 

uit want van een meester die 1ste is geworden op het Nederlands kampioenschap kan je heel veel leren. En als je in 

de A selectie komt dan heb je niet een meester die 1ste is geworden op het Nederlands kampioenschap. Een vriendin 

van ons zit in de A selectie. En ook nog een andere vriendin zit ook in de B selectie en die heet Marin. 
 

Op 07 februari 2015 hadden wij onze eerste 

wedstrijd in Beekbergen. Wij waren 

hiervoor heel zenuwachtig maar het was 

het heel leuk en het ging erg goed. Estelle 

werd 5e en Laura 14e . We moesten 4 

onderdelen doen namelijk de brug, de balk, 

de sprong en de vloer.  

Op 14 maart hebben we weer een 

wedstrijd. Dan in Ermelo. We gaan hier 

weer ons best doen en hopen dat we dan 

een medaille winnen. 

Dit hadden wij te vertellen over onze 

turnclub Olympia. We vinden het hier 

heeeel leuk! 

Groetjes, Laura en Estelle. 

 

 

Grote Clubactie 

 

Het is alweer een poos geleden, maar eind 2014 hebben we wederom weer meegedaan aan de Grote Clubactie. Wij 
willen alle kinderen bedanken, die erg hun best hebben gedaan om zoveel mogelijk loten te verkopen. Dit jaar 
hebben we met elkaar 1.222 loten verkocht. 
Onderstaand een lijst met de 10 beste lotenverkopers: 
Tess Klompenhouwer 46 loten Senna Kos  31 loten  
Karina van Ark  42 loten Tove Hoefnagel  29 loten 
Tom v.d. Engel  42 loten Lynn Karssen  28 loten 
Floor Klompenburg 39 loten Noortje Wilting  28 loten 
Floor van Plateringen 35 loten Sjoerd Krolis  28 loten 
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Nieuws van de jongensselectie 
 

De jongenselectie is inmiddels helemaal gewend aan hun nieuwe onderkomen aan het Biezenplein. Hier wordt hard 

getraind voor alle wedstrijden die dit jaar op het programma staan. Dit trainen is absoluut niet voor niets geweest. 

Zo hebben veel jongens hun eerste wedstrijd al achter de rug en zijn er veel prijzen mee terug gegaan naar 

Harderwijk. 
 

Zo mochten Laurens Bos en Jeroen Zeeman het spits afbijten bij de instappers 

4e divisie in Vriezeveen. Op deze ¼ finale wist Laurens het goud mee naar huis 

te nemen en Jeroen het zilver. Inmiddels hebben zij ook net hun ½ finale 

achter de rug. Hierin konden zij zich plaatsen voor het NK en de districtsfinale. 

De beste 5 mochten door naar het NK en de beste 16 naar de districtsfinale. 

Laurens wist het zilver mee naar huis te nemen en mag dus 25 april het NK 

turnen. Jeroen werd 7e. Hierdoor heeft hij geen NK plek maar wel een plek 

voor de districtsfinale. 
 

13 december was het de beurt aan de jongens van de verplichte oefenstof. Ook hier mochten veel prijzen mee terug 

naar Harderwijk. Daan Haitsma werd 1e. Milan Heldoorn en Wail Cheki 2e 

en Luc den Herder had brons. Sem van Rassel en Erik Ohanijan vielen 

helaas net niet in de prijzen. Maar zij wachten op revanche tijdens de ½ 

finale op 11 april in Harderwijk. Hier kunnen deze jongens zich tevens 

plaatsen voor de districtsfinale. 

De wedstrijd keuze oefenstof was toch wel een van de spannendste tot nu 

toe. Hier werd alleen geturnd in de 4e divisie en is plaatsing voor het NK 

dus mogelijk. De eerste wedstrijd waren de pupillen aan de beurt. Dit 

waren Robert Schagen en Jochem Lambert. Lange tijd stond Robert 1e en 

Jochem schommelde tussen de 3e en 4e plek. Helaas liet Robert punten 

liggen op vloer en dit leverde hem met 0.1 verschil een 4e plek op. Ook 

Jochem behaalde geen podiumplek maar werd 6e door een fout op voltige. 
 

Daarna was het de beurt aan de jeugd turners. Hier stond de jarige Thijs Hummel heel lang eerste en ook Jurian 

Dekker deed bovenaan mee. Nieuwkomer in deze categorie Sjoerd Krolis liet zien dat hij dit niveau prima aankan. Hij 

stond ook bovenin de lijst. Voor Jurian en Thijs bleef het heel spannend. Zou een podiumplek lukken? Helaas viel 

Jurian op sprong wat hem een punt aftrek opleverde. Hierdoor verhuisde hij van de 1e naar de 4e plek. Thijs moest 

helaas nog voltige. Niet zijn sterkste kant. Hierdoor werd hij uiteindelijke 6e. Sjoerd werd heel netjes 9e. Wat heel 

knap is voor een nieuwkomer in deze categorie met 40 tegenstanders. Zij turnen 14 maart hun ½ finale met kans op 

plaatsing voor het NK en de districtsfinale. Hiervoor trainen zij nu vooral om hun d-score omhoog te krijgen. 
 

Tevens is de jongensselectie nu voorzien van 

een stagiair Benjamin Schuuring en assistent-

trainer Tessa Sluiter. Zij helpen binnen de 

training naast het vaste team van Dealine 

Romkes, Menno Huisman en Arjan Sluiter 
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Nieuws van de jazz-afdeling 

Dansen, dansen, dansen….!  

Dansen, dansen, dansen…! Dat is wat we het allerliefste doen en wat zijn we trots op al onze dansgroepen binnen 

GV Olympia Harderwijk.  

Op dit moment wordt er maar liefst 14 uur dansles in de week gegeven, verspreid over heel Harderwijk. We geven 

dansles in gymzaal de Houtkamp, in gymzaal het Vliepad en in Drielanden op het Biezenplein. Peuterdansles, 

kleuterdansles, kinderdansles en jazzdanslessen voor alle leeftijden: Iedereen is welkom om te komen dansen!  

 

In september is het dansseizoen gestart en we hebben al heel veel ondernomen. De opening van de gymzaal in 

Drielanden en de opstart van nieuwe dansgroepen, tijdens de kinderboeken-week hebben we gedanst in de 

bibliotheek van Harderwijk en met de intocht van Sinterklaas waren de selectiedansgroepen de hele dag aanwezig 

om te dansen bij de haven. Met kerst hebben de tieners opgetreden in het Dolfinarium en in de voorgaande 

winterperiode hebben we ook nog deelgenomen aan verschillende acties; Er is gedanst bij de Boni voor de muntjes-

actie en we hebben  meegedaan aan de grote clubactie. Ook is het JOGG-project, waarmee we het water drinken 

willen stimuleren  tijdens het sporten met de mooie Olympia-bidons- nog steeds een groot succes!  

 

Afgelopen winterperiode hebben we ook deelgenomen aan sportwijzer, waar we ook in maart weer aan mee zullen 

doen. Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen aansluiten bij de danslessen. Ook is er dit jaar sportwijzer voor ouders en 

is het mogelijk om mee te komen dansen bij onze dames-dansgroep.  

 

Verder dansen er dit jaar weer groepen mee aan 

wedstrijden en dansen er groepen mee op de 

voorrondes van de Nederlandse Kampioenschappen 

Jazzdans. De eerste wedstrijd van 2015 hebben we al 

gehad: Deze was op zaterdag 7 februari in de Sypel 

te Harderwijk. De selectie 

t/m 13 jaar kwam deze 

dag met een mooie beker 

thuis. Zij wonnen de derde 

prijs. Een schitterende dag 

met vele mooie 

momenten!  
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Op dit moment trainen we met de wedstrijdengroepen door voor de Nederlandse Kampioenschappen Jazzdans. Met 

alle overige groepen (behalve de peuters en de dames) zullen we optreden op de volgende momenten:  

 Zaterdag 30 mei op de Regionale Jazzdansdag in Putten  

 Zaterdag 27 juni tijdens de Olympia-dag in de Sypel.  

En alle groepen (ook de peuters en dames) zullen meedansen in de eindshow van het dansseizoen 2015. Deze zal dit 

jaar plaatsvinden op zaterdag 4 juli. De leiding is al druk van start met de organisatie hiervoor. We werken altijd een 

half jaar aan de voorbereidingen: Heel veel werk achter de schermen maar we vinden het fantastisch en ontzettend 

leuk om dit te organiseren voor onze dansleden!  

Liefs en groetjes van de leiding van de dansafdeling,  

Marijke Littel & Jorine Littel  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Data schoolvakanties 2014-2015 

 Pasen   vrij. 3 april t/m ma. 6 april 2015 
 Koningsdag   ma. 27 april 2015 
 Meivakantie/hemelvaart ma. 4 mei 2015 t/m ma. 17 mei 2015    
 Pinksteren   ma. 25 mei 2015 
 Zomervakantie  za. 11 juli 2015 t/m zo. 23 augustus 2015 
 
Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven (de 1e zaterdag is er wel les en de  
andere zaterdag(en) is er geen les). In de week van de avondvierdaagse,2 t/m 5 juni 2015 is er in overleg met de 
train(st) er wel of geen les. 
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Van de redactie 

Allereerst willen wij iedereen bedanken, die een stukje voor deze Olympus heeft geschreven. 
De informatie over de wedstrijden komt op de website te staan. Daar staat vrij snel na een 
wedstrijd een verslag. 

www.olympiaharderwijk.nl 
 
En voor alle leden geldt, u bent natuurlijk altijd van harte uitgenodigd om een stukje voor de 
Olympus te schrijven. Het blijft altijd leuk om te lezen hoe onze leden een en ander binnen de vereniging ervaren. 
 
In het volgende nummer zien we graag weer content van alle verschillende groepen.  
Klim eens in de pen of stuur een stukje per mail naar onderstaand adres. 

ledenadministratie@olympiaharderwijk.nl 
 
De redactie, 
Nicole Berkouwer, Reina Sluiter en Sandra Foppen  
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