G.V. Olympia Harderwijk

In dit nummer onder andere:
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Vrienden van G.V. Olympia
Nijntje beweegdiploma

VOORJAAR 2016
jaargang 21
GYMNASTIEKVERENIGING OLYMPIA
Postbus 122, 3840 AC HARDERWIJK
Website: www.olympiaharderwijk.nl

Voorwoord
Ruim een jaar geleden, 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 met ruim 40%
vergroot met als doel het aantal leden te verhogen. We kunnen constateren dat we met een groei van gemiddeld
100 leden in deze opzet geslaagd zijn. Met het huidige aantal van bijna 600 leden is G.V. Olympia de grootste
binnensport vereniging van Harderwijk.
Echter gezien de jeugdige gemiddelde leeftijd van onze leden, blijft het verloop hoog. Daarom blijft de werving van
nieuwe leden een speerpunt. Dus kinderen mogen gerust ter kennismaking een vriendje/vriendinnetje meenemen.
Teleurstellend blijft dat we in Harderwijk nog steeds geen alternatief hebben voor de beperkte beschikbaarheid van
de accommodatie (CCNV) voor Trampolinespringen. Hierdoor kunnen gedurende een te lange zomerperiode helaas
geen lessen/trainingen worden gegeven.
De jongens en meisjes van G.V. Olympia blijven opnieuw heel goed presteren op regionale en landelijke 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.
Verder vraag ik aandacht voor de actie “vrienden van GV Olympia”. Deze actie is van groot belang voor onze
vereniging. In de Olympus wordt een korte toelichting gegeven en er is een folder toegevoegd.
Herman Dekker
Voorzitter G.V. Olympia

Actie “Vrienden van G.V. Olympia”
Zoals vrijwel elke sportvereniging is het ook voor G.V. Olympia een voortdurende uitdaging om de vereniging
financieel gezond te houden bij een “draagbare” contributie voor de leden.
Tot op heden zijn wij hier met behulp van acties door leden en bijdragen van sponsoren goed in geslaagd.
Contributies zijn voor de meeste groepen concurrerend met bijvoorbeeld voetbalverenigingen. Maar voor onze
wedstrijd turners moeten wij contributies hanteren die hier ver boven liggen. Wij willen zoveel als mogelijk
voorkomen dat financiële drempels de toegang tot bepaalde disciplines gaan belemmeren.
Hiervoor en voor het aanschaffen van noodzakelijke materiaal (toestellen) zoeken wij steun bij mensen die jaarlijks
G.V. Olympia willen steunen met een financiële bijdrage. Dit kan gedaan worden in een fiscaal zeer aantrekkelijke
constructie waardoor de netto lasten laag gehouden kunnen worden.
In deze Olympus is een folder bijgesloten met uitgebreide informatie hierover en over de vereniging. Aanmelden is
eenvoudig gemaakt doordat u slecht een email hoeft te sturen daarna pakken wij de aanmelding verder op.
Graag ook na lezing deze folder niet meteen bij het oud papier (vanuit het milieu ook niet gewenst) maar doorgeven
aan een familielid of andere bekende. Met uw hulp en vele (kleine) bijdragen kunnen we G.V. Olympia voor langere
tijd gezond houden.
Wij rekenen op uw medewerking.
Het Bestuur van G.V. 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 lidmaatschappen 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 2015. 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 2015:
Gymnastiek:
jaar
kwartaal
Jazzgymnastiek:
jaar
kwartaal
Peutergym (1 uur)
€ 130,52
€ 32,63
Jazz peuter (30 min.)
€ 96,09
€ 24,02
Kleutergym (1 uur)
€ 130,52
€ 32,63
Jazz kleuter (50 min.)
€ 149,43
€ 37,36
Meisjesgym (1 uur)
€ 130,52
€ 32,63
Jazz jeugd (1 uur)
€ 163,51
€ 40,88
Jongensgym (1 uur)
€ 130,52
€ 32,63
Jazz jeugd (1,5 uur)
€ 207,16
€ 51,79
Leden ouder dan 16 jaar (1uur)
€ 161,13
€ 40,28
Jazz 16+ (2 uur)
€ 261,28
€ 65,32
Jazz dames (1,5 uur)
€ 170,34
€ 42,59
Turnen
Selectie
– 5 uur
€ 404,62
€ 101,16
Selectie
- 2 uur
€ 205,87
€ 51,47
Wedstrijdkosten
€ 22,50
te betalen in november van het betreffende seizoen
Club Extra

€ 162,34

€ 40,59

Trampolinespringen
Trampolinespringen selectie
Trampolinespringen 18+
Wedstrijdkosten selectie

€ 111,65
€ 236,26
€ 132,54
€ 22,50

Trampoline: voor de periode 1 september 1015 tot 1 april 2016,
geïncasseerd in oktober en januari (selectie in oktober, november,
januari en februari)
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.
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
U wordt uitgenodigd om onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen.
Deze wordt gehouden op:

Donderdag 14 april 2016
om:
in:

20.00 uur
Multifunctionele ruimte De Sypel, boven Sportcafé De Sypel

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening en mededelingen
Notulen ALV van 13 april 2015
Jaarverslag 2015 penningmeester
Verslag kascontrole
Bestuur: aftreden volgens rooster: Hinne Paul Krolis (secretaris) en Mariëlle Prinsen (technisch bestuurslid)
opnieuw verkiesbaar:
6. Vaststellen begroting 2016
7. Contributieverhoging 2016; inflatiecorrectie en verhoging kngu-bijdrage
8. Rondvraag

U kunt aanvullingen op de agenda indienen bij het bestuur tot en met 1 april 2016.
Punt 5: Kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot en met 1 april 2016 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 donderdag 14 april 2016.

Meisjesselectie
Annelie turnt dit jaar voor het eerst in de 3de divisie. Haar eerste wedstrijd had ze op 14 november 2015. We zagen
direct, dat het niveau een stuk hoger lag dan in de 4de divisie, maar Annelie turnde een hele goede wedstrijd. Omdat
op brug een aantal elementen niet geteld werden, had ze daar helaas 4 punten neutrale aftrek. Haar eerste
wedstrijd eindigde ze als 22ste.
Veel tijd om te trainen had Annelie niet, want haar 2de voorwedstrijd had ze alweer op 12 december. Maar in die
korte periode heeft ze heel hard getraind en dat was terug te zien op haar wedstrijd. Ze maakte weinig fouten deze
wedstrijd en dat werd ook beloond met een 9de plaats.
De laatste voorwedstrijd was op 9 januari. Ook hier liet ze weer zien, dat ze prima in de derde divisie kan turnen.
Met een mooie oefeningen eindigde ze hier op een 13de plaats.
Het werd spannend want mocht Annelie door naar de districtsfinale
Gelderland? Ja!!! Dat mocht ze. Als laatste werd haar naam genoemd en
was ze geplaatst voor de finale Gelderland op 20 februari in Winterswijk.
Bij het inturnen zagen we al, dat het niveau aan “deze kant van Gelderland”
toch wel een stuk hoger lag dan dat bij ons. Annelie heeft er een leuke en
goede wedstrijd van gemaakt. Ze heeft weinig fouten gemaakt, echter de
concurrentie was gewoon te hoog in Winterswijk. Ze sluit het jaar af met
een finale Gelderland waar ze op een hele mooie 27ste plek eindigde (er
deden 36 meisjes mee).
Volgend jaar proberen we een stapje hoger te komen en gaan we voor de
halve NK!
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Jongensselectie
Turners G.V. Olympia al heel veel prijzen en finale plekken binnen
De turners van Olympia zitten midden in het wedstrijd seizoen. Ze zijn zeer voor strevend van start gegaan en heel
veel prijzen hebben zij al binnen.
De turners in de 4e divisie hebben hun 1/4 finale en 1/2 finale al
gehad.
Bij de instappers heeft Jeroen Zeeman zowel in de 1/4 als 1/2
finale zilver gewonnen. Ook Daan Haïtsma draaide hele mooie
wedstrijden. Beide zijn door naar de districtsfinale en Jeroen wist
zich ook te plaatsen voor alle toestel finales. Daan plaatste zich op
rek. Milan heeft door een heftige blessure alleen de halve finale
kunnen draaien, helaas wist hij zich door het beperkte trainen niet
te plaatsen.
Bij de pupillen won Robert Schagen in de 1/2 finale zilver Hiermee
plaatste hij zich voor de districtsfinale en voor de toestelfinale
sprong en brug. Ook Laurens Bos wist zich voor de finale te
plaatsen. Hij plaatste zich ook voor de finale vloer en als reserve
voor de finale sprong. Wail en Erik wisten zich niet voor de
districtsfinale te plaatsen, Wail nog wel voor de toestelfinale
sprong en als 1e reserve bij ringen.
Bij de jeugd won Sjoerd Krolis bij de 1/4 finale brons en bij de 1/2
finale werd hij net met een 0,1
verschil 4e. Sjoerd wist zich wel
te plaatsen voor de finale vloer,
voltige, ringen en brug. Jochem deed als debutant mee in deze catagorie. Ook hij
plaatste zich voor de districtsfinale en voor de toestelfinale brug en rek, hier gaat
hij niet aan meedoen; hij heeft besloten te stoppen met turnen.
Bij de Junioren won Jurian Dekker 2 keer zilver. Hiermee plaatste hij zich natuurlijk.
Thijs Hummel greep net een prijs mis, hij werd in de 1/2 finale 4e, maar is wel door.
Tevens staan beide jongens in minimaal 4 toestelfinales en staan 2 keer reserve.
De jongens die door zijn naar de districtsfinale hopen zich te plaatsen voor het NK.
De jongens in de 5e en 6e divisie hebben net hun 1e 1/4 finale gehad. Ook hier
gingen veel prijzen mee.
Bij de benjamins won Finn Schuurkamp overtuigend het goud. Zilver was voor Niels
de Schipper. Ook Jim Wery draaide een prima wedstrijd, werd 5e omdat hij het
brug gelijk zwaaien nog niet zo goed beheerste.
Bij de instappers was er ook weer flink prijs voor Olympia. Zo pakte Ilja van Praag
het goud. Rowan van ‘t Hull het zilver. Wessel Brands pakte helaas geen prijzen. Hij
draaide een prima wedstrijd, maar was een deel van zijn oefeningen vergeten.
Ook bij de pupillen was er weer goud. Thimo-louis de Leur nam deze mee naar
huis. Dion Hekkert draaide
helaas 2 oefeningen om op
voltige wat hem punten
kostte en hierdoor moest hij
het doen met een 4e plaats.
Sem van Rassel had helaas geen prijs en werd 13e.
Ook bij de jeugd was er weer prijs. Luc den Herder nam hier
het zilver mee. Voor deze jongens vindt de 1/2 finale 19 maart
plaats in Duiven. Hier kunnen zij zich plaatsen voor de
districtsfinale op 23 april en de toestelfinales op 4 juni.
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Lesrooster seizoen 2015-2016
De Veste, Houtkamp
Maandag
Woensdag

Donderdag
Zaterdag

17.30 – 19.00
19.00 – 20.00
16.00 - 17.00
18.00 – 19.00
19.00 - 20.00
20.00 – 21.00
17.30 – 18.30
18.30 – 19.30
09.00 – 09.45
09.45 – 10.30
10.30 - 11.15
11.15 – 12.15

wedstrijdgroep tm 13 jaar
jazzdans meiden 16+
jazzdans kinderselectie tm 9 jr
jazzdans tieners tm 16 jaar
jazzdans meiden 16+
jazzdans dames 25+
meisjesgym 6-10 jaar
meisjesgym 11+
peutergym 1,5 – 2,5 jaar
peutergym
peutergym
kleutergym

Marijke Littel
Jorine Littel
Marijke Littel
Marijke Littel
Marijke Littel
Marijke Littel
Lydia Gorter
Lydia Gorter
Linda v.d. Groep/Laura v.d. Groep
Linda v.d. Groep/Laura v.d. Groep
Linda v.d. Groep/Laura v.d. Groep
Linda v.d. Groep/Laura v.d. Groep

Nijntje beweegdiploma 4-6 jaar
meisjesgym 6-9 jaar
meisjesgym 9+ jaar
peuterdans tm 3,5 jaar
kleuterdans tm 5 jaar
kinderdans tm 9 jaar
jazzdans tm 13 jaar

Lydia Gorter
Lydia Gorter
Lydia Gorter
Marijke Littel
Marijke Littel
Jorine Littel
Marijke Littel

meisjesgym 6/7 jaar
meisjesgym 8/9 jaar
meisjesgym 10 t/m 12 jaar

Nicole Berkouwer
Nicole Berkouwer
Nicole Berkouwer

damesgym

Yolanda Bovenschen/Lydia Gorter

turnsselectie meisjes
Club Extra
Club Extra
Club Extra
peuterdans tm 3,5 jaar
kleuterdans tm 5 jaar
kinderdans tm 9 jaar

Loes Ruitenbeek
Yolanda Bovenschen
Yolanda Bovenschen
Yolanda Bovenschen
Marijke Littel
Marijke Littel
Marijke Littel

meisjesgym
meisjesgym

Lara Kreikamp
Lara Kreikamp

turnselectie meisjes
springgroep
recreatieturnen meisjes (=vol)
turnselectie meisjes B.
sport 16+
turnselectie meisjes
recreatieturnen jongens
jongensselectie
jongensselectie

Lisette de Vries/Menno Huisman
Lydia Gorter
Lydia Gorter
Menno Huisman
Menno Huisman
Lisette de Vries/Menno Huisman
Jan Bakker
Dealine Romkes
Dealine Romkes

20.00 – 21.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00

conditiegym dames
jongensgym
jongensgym/freerunnen

Tifène van Zanten (Aniek van Zanten)
Lara Kreikamp
Lara Kreikamp

18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

trampolinespringen
trampolinespringen

Anne van der Veen
Anne van der Veen

Vliepad, Stadsweiden
Maandag

Vrijdag

16.30 – 17.30
17.30 – 18.30
18.30 – 19.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.50
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00

Constantijn Huygenlaan
Maandag

16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00

Sporthal de Sypel
Vrijdag

09.00– 10.00

Biezenplein Drielanden zaal 1
Maandag
Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

18.00 – 20.00
16.00 – 16.45
17.00 – 17.45
18.00 – 18.45
16.00 - 16.30
16.30 – 17.20
17.30 – 18.30
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 - 19.00

Biezenplein Drielanden zaal 2
Maandag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag
Zaterdag

18.00 – 20.30
16.00 - 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 20.00
20.00 – 21.00
18.00 – 20.30
17.00 – 18.00
18.00 – 20.00
09.30 – 12.30

Bosboom Toussaintstraat
Woensdag

CCNV, Badweg
Donderdag
Donderdag
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Groepsspringen (vanaf 6 jaar)
De springgroep van G.V. Olympia heeft het afgelopen seizoen een
oefenwedstrijd gedaan onder leiding van Tessa Sluiter. Tijdens deze
wedstrijd hebben we trampoline + dikke mat gesprongen en op de
airtrack een aantal oefeningen laten zien. Bijna alle ouders waren
aanwezig tijdens deze oefenwedstrijd. Het was een spannende
wedstrijd. Veel meisjes hadden nog niet eerder mee gedaan met
een springwedstrijd. Het was een geslaagde oefenwedstrijd en een
goede voorbereiding op de individuele springwedstrijd, welke aan
het einde van het seizoen plaatsvind.
In januari 2016 hebben we drie springsters mogen verwelkomen bij
ons in de groep. Maar er is nog plek voor meer spring(st)ers in onze
springgroep!
Lijkt het je leuk om bij ons te komen springen, kom dan gerust een
les mee springen. We springen in de gymzaal aan het Biezenplein
op dinsdag om 15.45 uur.

Meer dan een uurtje sporten alleen
De vrijdagmorgen gymgroep bestaat uit dames, waarvan de oudste geboren is in 1931 en de jongste in 1955.
Regelmatig moet ik denken aan de generatietijd van onze en mijn ouders. Wat zou ik hen graag zo’n ontspannen
uurtje in de week gegund hebben. Onze gymgroep, bestaande uit 20 vrouwen, hebben dus het voorrecht dit wel te
hebben. Een uurtje helemaal voor jezelf, even lekker ontspannen, je dagelijkse dingen, die je bezighouden een
moment loslaten en jezelf daardoor opladen; lichamelijk en ik durf stellig te zeggen ook geestelijk.
Wij doen dit al jaren en zo af en toe komen er nieuwe leden bij. We voelen ons vertrouwd bij en met elkaar en nog
niet lang geleden zei een nieuweling tijdens ons inlopen tegen mij: “Jullie zijn zo’n bijzondere groep met elkaar”. Dit
had ze goed aangevoeld. De kern is, dat er een vorm van verbondenheid door de jaren heen is gegroeid.
Lief en leed worden voelbaar gedeeld en bij regelmaat gebeurt het spontaan, dat er iemand de hele groep uitnodigt
om iets met haar samen te willen vieren onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers bij betreffende thuis.
Iedere keer weer reuze gezellig.
Er wordt ook heel wat afgelachen met elkaar.
Van een nieuwe leidster vragen we misschien wel wat veel. Blij, dat zij het wil doen, is zij (tot nu toe nooit een hij) in
eerste instantie van harte welkom. Zij, op haar beurt, zoekt naar haar inhoudelijke manier van lesgeven en reageert
op wat deze groep nu wil. Een groeiproces, maar tot nu toe slagen wij erin elkaar te vinden en leren we elkaar
waarderen.
Onze leeftijd brengt met zich mee, dat we niet allemaal dezelfde flexibiliteit meer hebben. Een gedeelde wens van
ons blijft dat we graag onze spieren willen losmaken.
Toestellen behoren grotendeels tot het verleden en grondoefeningen en circuit vinden we heel fijn. Met spel maken
we ons uurtje helemaal rond en gaan we uiteen.
Voldaan gaan we weer naar huis, nog roepend naar elkaar: “Fijn weekend allemaal, tot volgende week!”
Riëtte Hagmolen of ten Have
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Nijntje beweegdiploma
Gymnastiekvereniging Olympia Harderwijk biedt vanaf het voorjaar 2016 beweeglessen aan voor kinderen van 4 – 6
jaar om het Nijntje beweegdiploma te halen.
Waarom het Nijntje beweegdiploma?
Het beweegdiploma is bestemd voor kinderen vanaf 2 tot en met 6 jaar. In
tegenstelling tot het zwemdiploma, dat al jarenlang bestaat en bijna als
vanzelfsprekend tot de opvoeding behoort, is het beweegdiploma nog niet
zo ingeburgerd. Goed leren bewegen is belangrijk voor de motorische
ontwikkeling van elk kind. De lessen van het beweegdiploma vinden in
groepsverband plaats en dragen daarom ook bij aan de ontwikkeling van
sociale vaardigheden.
Wanneer een kind goed leert vallen, lopen, springen en balanceren, zal dat
in de toekomst zijn vruchten afwerpen. Deze vaardigheden komen o.a. goed
van pas in het verkeer, wanneer er snel en veilig een drukke straat moet
worden overgestoken. Het klinkt misschien vreemd, maar wanneer een kind goed leert ‘vallen’ kan dat in de
toekomst sportblessures voorkomen.
Er zijn twee beweegdiploma’s die gehaald kunnen worden in de leeftijdsperiode 2 tot en met 6 jaar. Wanneer een
kind start en hoe lang het duurt, verschilt per individu, normaal gesproken zijn er gemiddeld 20 lessen voor nodig. In
deze leeftijdsfase van het kind komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in
geleiding van prikkels en spieren naar de hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde
samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten
enerzijds en in het zenuwstelsel anderzijds. Omdat een goed motorisch fondament van sterke invloed is op de
lichamelijke en geestelijke gesteldheid, is dit het moment om hier extra aandacht aan te besteden.
Nijntje, ambassadeur van het beweegdiploma
Goed leren bewegen is niet alleen belangrijk, het is ook leuk! Nijntje is gek op bewegen, wanneer zij met haar
vriendjes en vriendinnetjes naar school loopt of spelletjes doet. Daarom is zij ambassadeur geworden van het
beweegdiploma. Als rolmodel hoopt Nijntje op deze manier heel veel kinderen te stimuleren een gezonde
levenswijze te ontwikkelen en bewegen vooral leuk te vinden!
Beweegdiploma voor kleuters
G.V. Olympia zal zich allereerst richten op het beweegdiploma voor
kleuters. Wanneer blijkt dat er veel vraag is naar een beweegdiploma
voor peuters, zal er worden gekeken of deze les ook opgestart kan
worden.
Aanmelden en informatie
De les beweegdiploma voor kleuters zal starten bij tenminste vijf
aanmeldingen. Deze les zal plaatsvinden op maandag om 16.15 uur in
de gymzaal aan het Vliepad. U kunt uw kind aanmelden door een email
te sturen naar Lydia Gorter (LydiaGorter@live.nl).
Wilt u meer informatie? Neem dan ook gerust contact op met Lydia
Gorter.
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Meisjesselectie
MIJN EERSTE WEDSTRIJD
Weken lang geoefend, maar toch was ik zenuwachtig.
Eindelijk was het zo ver Noortje en ik hadden onze eerste wedstrijd.
Gelukkig hadden we steun van Loes en Renate.
Eerst moesten we oplopen iedereen klapte.
Daarna gingen we beginnen, de sprong was aan de beurt.
Ik moest als tweede en het ging super goed.
Daarna was mijn favoriete
onderdeel aan de beurt: de
brug.
Daarna kwam de balk, o nee, het moeilijkste onderdeel.
Het ging super goed alleen draaide ik naar de verkeerde kant.
Dus moest ik er aan de verkeerde kant af. Helaas dit kostte me punten.
Maar op de balk was ik toch tweede. Noortje deed de balk heel goed; zij werd
eerste.
Nu de vloer mijn minst favoriete onderdeel. Hier was ik heel zenuwachtig voor
gelukkig ging alles goed.
Eindelijk was het zo ver de uitslag wie zouden er een prijs winnen?
De derde en tweede prijs werden door andere turners gewonnen. Toen riepen
zij om dat de eerste prijs naar G.V. Olympia ging. Ik was eerste geworden!
Kalinka de Boer

Hoi wij zijn Eline en Valerie
Wij turnen in de 4 divisie en dat is erg leuk
Eline is de eerste wedstrijd 2de geworden en is op de sprong
1ste geworden. Op de brug was Eline 10de, op de balk was Eline
6de en op de vloer was Eline 3de , met arabier flikflak in haar
oefening. Eline is bij de tweede wedstrijd ook weer tweede
geworden, bij de sprong weer 1ste geworden. Op de brug was
Eline 2de en op de balk was Eline 3de en bleef ze staan bij de
radslag en op de vloer was Eline 10de geworden omdat ze 1
minpunt had gekregen omdat ze een verplicht onderdeel
vergeten was. Valerie is bij de eerste wedstrijd 3de geworden.
Bij de sprong is Valerie 5de geworden, op de brug 7ste , bij de
balk is ze 8ste geworden, ze bleef zitten bij de koprol en op de
vloer is Valerie 5ste geworden. De tweede wedstrijd is Valerie
ook weer 3de geworden. Op de sprong was Valerie 6de , bij de
brug was ze 12de , op de balk was Valerie 2de en deed radslag
en bleef staan en bij de vloer was Valerie 2de . Doordat we
twee wedstrijden op het podium stonden, zijn we al geplaatst
voor de regio finale. Wij hopen dat we de 3de wedstrijd weer
op het op het podium komen .
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Trampolinespringen
Tesssa van der Waal is na 4,5 jaar gestopt met lesgeven bij de trampoline-afdeling.
Deze jaren heeft zij met veel plezier de lessen verzorgd. Maandag 18 januari heeft zij
haar laatste les bij G.V. Olympia gegeven en afscheid genomen van haar groepen. Bij
deze willen wij Tessa nog hartelijk bedanken voor haar inzet voor onze trampolineafdeling.
Het seizoen van trampolinespringen loopt van 1 september tot 1 april. Tot 1 april zal
Anne v.d. Veen de lessen geven. De meeste springers hebben een plekje gevonden
tijdens haar lessen op de donderdag.
Anne geeft nog les bij een andere vereniging, en zal kijken wat zij volgend seizoen
voor G.V. Olympia kan betekenen.

Ook al eens gedacht aan een gympakje?
Beste ouders/verzorgers,
Graag brengen we voor alle duidelijkheid het onderstaande onder uw aandacht:
Om goed te kunnen sporten is de voorwaarde, dat iedereen er juist gekleed en verzorgd uitziet.
Dit betekent, dat de kinderen gymkleding moeten dragen. Niet te warm en niet te koud; in de winter geen dunne
hemdjes en in de zomer geen warme trainingpakken. Alles moet soepel zitten. Zie hiervoor ook onze gympakjes.
Aan hun voeten zien we graag gymschoenen, die niet glad zijn van onderen. Dus graag geen balletschoentjes, daar
kunnen ze namelijk niet goed op rennen en niet goed mee afzetten.
De haren moeten in een staart, het mag niet loshangen, en hun pony moet met een knipje vastgezet worden.
Wanneer ze op hun handen staan of zwaaien en/of ze moeten gevangen worden bij springen of zwaaien mag het
niet in de weg zitten.
En vanzelfsprekend moeten alle sieraden af, ook de oorbellen moeten uit.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
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
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Meisjesselectie
Zaterdag 13 februari is de eerste plaatsingswedstrijd van de meisjes turnen B selectie geweest. In onze nieuwe
trainingspakking hebben de meisjes zich mooi gepresenteerd.
Deze dag hebben 3 meiden een podiumplek weten te bemachtigen. Lies Schultink heeft een mooie wedstrijd
geturnd en daarmee een 1e plek behaald. Daar vlak achter heeft Amy van der Horst, die haar eerste officiële
wedstrijd turnde een tweede plek behaald. Noa van Leeuwe heeft ondanks de grote concurrentie zich weten te
plaatsen op een 3e plek. Naast deze meiden hebben de andere meiden zeer mooie resultaten behaald, maar ook veel
elementen uitgevoerd zoals; ophurken op de brug, koprol op de balk en een handstand overslag over de pegasus en
dat allemaal alleen.
De trainers zijn ontzettend trots op de turnsters en hebben genoten van de dag!
Menno

Damesgym woensdag
Tifène geeft al een aantal jaren de dames op de woensdagavond
les. Een hele trouwe groep, waarvan een groot aantal vorig jaar
gehuldigd is voor hun 25-jarig lidmaatschap bij G.V. Olympia. Na
de herfstvakantie is Tifène wegens haar zwangerschap gestopt
met het lesgeven aan deze groep. Anniek vervangt haar sindsdien.
Op 6 januari 2016 is Aydenn geboren.
Natuurlijk mocht Aydenn ook komen kijken bij de dames, hij had
het hier prima naar zijn zin.

Wij wensen Tifène en Joshua heel veel
plezier en geluk met hun Aydenn!
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Cursus gymnastiek leider 2
G.V. Olympia is de laatste jaren hard gegroeid in ledenaantal. Er zijn flink wat nieuwe groepen opgestart, en de
groepen die er al waren, zijn gegroeid. Om al die groepen te kunnen bemannen heeft het bestuur betrekkelijk veel
nieuwe leiding èn assistenten aangetrokken. Sommige van buitenaf, en sommige van binnen de vereniging, sommige
met lesgeefervaring, sommige met vooral technische kennis. Allemaal met een hart voor sport en
gymnastiek/turnen in het bijzonder.
Binnen G.V. Olympia willen wij onze trainers en assistenten gekwalificeerd zien en op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen op gymnastiek en lesgeef gebied. Daarom investeren wij in onze leiding en laten wij alle assistenten
een cursus volgen. En omdat wij er momenteel zoveel hebben en wij een prachtige zaal èn een docent in huis
hebben, konden wij deze cursus in Harderwijk laten starten.
De cursus bestaat uit 9 middagen, waarin de cursisten les krijgen in het aanleren van elementen, het omgaan met de
kinderen en het lesgeven aan een groep(je). De cursisten maken in die 9 lesdagen 2x een theorie toets, een portfolio
met stage opdrachten en moeten 2x een aantal minilesjes geven aan kinderen. Als ze dit allemaal halen dan krijgen
zij hun assistenten diploma!
De huidige cursisten zijn: Thea van Ark, Renate
Landholt, Jan Bakker, Jurian Dekker, Laura van de
Groep en Maura Rodenburg. Zij hopen allemaal in juni
hun diploma te ontvangen en daarmee gekwalificeerd
assistent te zijn. Tot nu toe zijn ze geweldig
enthousiast en werken ze hard, dus we hebben er alle
vertrouwen in dat we u dat goede nieuws op de
Olympiadag kunnen vertellen!
Groetjes Mariëlle
Bestuurslid technische zaken, docent kngu

Diploma Jazzdansleider 3
Onze jazz-afdeling heeft twee enthousiaste dansjuffen Marijke
Littel en Jorine Littel (inderdaad, zussen!).
Een kleine twee jaar hebben zij zich ingezet om het felbegeerde
diploma van de KNGU “jazzdans leider 3” te behalen. 14 januari
heeft Marijke haar examenles gehaald en 21 januari heeft Jorine
haar examenles gehaald. De cursus bestaat uit instructiedagen,
opdrachten thuis uit te voeren en opdrachten tijdens de
jazzdanslessen. Tijdens de cursus zijn de dames begeleidt door een
praktijkbegeleider, Bianca Hazeleger van G.V. Sparta Ermelo. Haar
willen wij hartelijk bedanken voor haar inzet hiervoor.
Als vereniging zijn wij erg blij, dat de dames nu gediplomeerd zijn.
Onze voorzitter Herman Dekker is ze daarom tijdens de les komen feliciteren met een bloemetje.
Van harte gefeliciteerd Marijke en Jorine!!!
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Jazz-dans
Dansen, dansen, dansen….!
Dansen, dansen, dansen…! Dat is wat we het allerliefste doen en wat zijn we trots op al onze dansgroepen binnen
G.V. 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 sindsdien hebben we al veel ondernomen. De opening van het nieuwe
dansseizoen was met een grote show voor al onze dansgroepen een groot succes! Een aantal van onze dansgroepen
heeft gedanst in de bibliotheek van Harderwijk; met de intocht van Sinterklaas waren er ook een aantal dansgroepen
de hele dag aanwezig om te dansen bij de haven. De oudste meiden hebben deze middag hun dansen ook nog
gepresenteerd in het Hortuspark.
In de afgelopen winterperiode hebben we verder ook nog
deelgenomen aan verschillende acties; We hebben bij de
DEEN gestaan voor de muntjes-actie en we hebben
meegedaan aan de grote clubactie. De DEEN heeft een
cheque met een mooi bedrag aan ons uitgereikt tijdens de
pietendanslessen van dit seizoen. De pietendanslessen
hadden we georganiseerd voor alle kindergroepen. De
uitreiking vond plaats bij de leeftijd 6-9 jaar.
Afgelopen winterperiode hebben we deelgenomen aan sportwijzer, waar we ook in de komende weken aan mee
zullen doen. Tijdens de voorjaarsvakantie heeft G.V. Olympia de opening mogen verzorgen met een warming-up
voor de sportwijzer in De Sypel en zijn er twee workshops gegeven. 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 2016 hebben we al gehad: Deze was op zaterdag
13 februari in Putten. De selectie t/m 9 jaar kwam deze dag met een mooie beker thuis. Zij wonnen de derde prijs.
Een schitterende dag met vele mooie momenten!

Op dit moment trainen we met de wedstrijdgroepen door voor de Nederlandse Kampioenschappen Jazzdans die
zaterdag 2 april zullen plaatsvinden in de Sypel te Harderwijk. We nodigen iedereen uit om te komen kijken en om
onze wedstrijdgroepen te komen aanmoedigen op deze belangrijke dag!

15

Met alle overige groepen (behalve de peuters en de dames) zullen we optreden op de Regionale Jazzdansdag te
Putten, die dit jaar plaats zal vinden op zaterdag 28 mei.
Ook zullen alle groepen (ook de peuters en dames) meedansen in de eindshow van het dansseizoen 2016. Deze zal
dit jaar plaatsvinden op zaterdag 2 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! Jullie ontvangen binnenkort de uitnodiging!
Liefs en groetjes van de leiding van de dansafdeling,
Marijke Littel & Jorine Littel
We waren nog bijna vergeten te
melden, dat we ook nog een
optreden hadden in Twello!
Daar is deze mooie foto van!
Ook deze dag deden al onze
groepen het weer fantastisch!

Grote Clubactie
In de periode September 2015 tot en met November 2015 hebben wij weer meegedaan met de Grote Clubactie. Als
vereniging zijn wij heel erg blij, dat onze leden enthousiast meedoen aan deze actie.
Ook dit jaar hebben jullie weer goed je best gedaan. Er hebben zo veel leden meegedaan, dat de beste 20 verkopers
een prijs hebben ontvangen. Natuurlijk heeft iedereen die meegedaan heeft een attentie ontvangen.
Allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet!
De 20 beste verkopers zijn:
Karina van Ark
57 loten
Sofie Klopman
54 loten
Tess van Klompenburg 51 loten
Woutine Kieft
47 loten
Ilse Legemaat
41 loten
Wendela Sants
39 loten
Kyani Klink
39 loten
Daan Haïtsma
38 loten
Nikki v.d. Groep
35 loten
Isabella Boonen
35 loten

Caithlynn Knoop
Lisanne van Amerom
Anouk Baars
Lynn Karssen
Niels de Schipper
Shirley Propitius
Demi de Vroom
Danee Koel
Marit Verheijen
Nienke Jongetjes

34 loten
33 loten
32 loten
31 loten
31 loten
29 loten
28 loten
28 loten
27 loten
26 loten
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Data schoolvakanties 2015-2016





Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

vr. 25 maart 2016 t/m ma. 28 maart 2016
zo. 24 april 2016 t/m zo. 8 mei 2016
ma. 16 mei 2016
za. 9 juli 2016 t/m zo. 21 augustus 2016

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 (30 mei t/m 2 juni 2016) is er in overleg met de train(st)er wel of geen les.

Van de redactie
Allereerst willen wij iedereen bedanken, die een stukje voor deze Olympus heeft geschreven.
Recente informatie en informatie over de wedstrijden komen ook op de website te staan.
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
Van de redactie,
Reina Sluiter en Sandra Foppen
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