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Het sneeuwt op het moment dat ik ga zitten om dit voorwoord te schrijven. Niet 

dat het blijft liggen, maar het geeft wel een fijn gevoel richting de Kerstdagen. 
Overal zie je de kerstversiering komen, ook in De Draaikolk. 

Ik hoop dat iedereen het licht zal ervaren door de vele Kerstlichtjes in deze donkere 
tijd. 

 
Deze tijd van het sportieve verenigingsjaar wordt gekenmerkt door veel activitei-

ten. Toernooien en wedstrijden worden bezocht of georganiseerd. 
Een van de hoogtepunten was e Sportieve Sinterklaas. Ongeveer 70 kinderen zijn 
op 25 november druk bezig geweest met 20 sport- en spelopdrachten. Sinterklaas 
en zijn Pieten waren de hoofdgasten op dit feest. Het was een heel geslaagde mid-

dag, mede dankzij de vele vrijwilligers van alle afdelingen.  
Allemaal heel hartelijk bedankt.  

Een verslag vind u elders in dit blad.  
Foto’s op www.turnlust.com. 

 
Ik wil u allemaal uitnodigen voor de  

 
NIEUWJAARSRECEPTIE 

OP 6 JANUARI 2018 
Aanvang 19.30 uur. 

 
Traditioneel houden we een competitie trio-sjoelen voordat we het glas heffen op 

het nieuwe jaar. Het belooft weer een gezellige avond te worden! 
 
 

U/JIJ KOMT TOCH OOK? 
 
 

Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest en veel heil en zegen in 2018! 
 
 
 
 

Vriendelijke groeten, 
Janny Bosma-Karsijns 

Alg. Voorzitter 
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Dagelijks Hoofdbestuur CSAV Turnlust 
Alg. voorzitter  Mw. J.A.G. Bosma Andromeda 81  tel: 0223-625751 
Alg. secretaris  Mw. A.W. Winkelman J.J. van Veenstraat 10 tel: 0223-630322 
Alg. penningmeester Dhr. R Slikker  Korvetstraat 1   tel: 0223-644007 
 
Stichtingsbestuur SSJC De Draaikolk 
Voorzitter   Dhr. H. Sandbrink.         Het Arsenaal 18  tel: 0223-533363 
Penningmeester            Dhr. JJ. Van der Linden  Middelzand 5507  tel: 0223-642724 
 

Verhuur Draaikolk:     
Mw. R. de Vries-van Kempen  verhuur-draaikolk@kpnmail.nl  tel: 0223-628656 
 
 

Draaikolk: www.dedraaikolk.com 
Webmaster: Frans Oorschot. 
Vragen kunt u sturen naar: ssjc.draaikolk@hetnet.nl 
 
 

CSAV Turnlust: www.turnlust.com  
Webmaster: Marina Wildenburg 
Informatie en verslagen kunt u sturen naar: mwildenburg@quicknet.nl 

Inleveren kopij (platte tekst) met foto’s:  Bij de redacteur voor 9 februari 2018 

Graag digitaal per e-mail:  bosma.t@quicknet.nl 

Inhoud: 
 3 Voorwoord Voorzitter                      Janny Bosma 
 4 Colofon  
 5 stichting Draaikolk                Henny Sandbrink                             
 6 advertenties 
 7 Grote Club Actie                    Helma Winkelman   

Jolande van den Berg 
 8 Kleuterinstuif                                      Ilse Dieben 
 9 Koersbal                                                  Ida Vietje 
10 Badminton                               Henny Sandbrink                             
11 Fotoclub                                              Ton Bosma 
12 Vitaal en Fit                                      Janny Bosma 
                                                          Mariska Pranger 
13 Biljarten                                         André van Tillo 
14 Rhönradturnen                                    Ton Bosma 
15 Sportieve Sinterklaas         Jolande van den Berg  
16 Gedachtegoed   
18 Lesrooster gymnastiek                           
19 Reclame 
20 De afdelingen 
22 Nieuwjaarsreceptie 
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De Draaikolk nieuws 
 
De regelmatige bezoeker van De Draaikolk heeft 
de afgelopen weken gemerkt dat er weer flink 
gewerkt werd in De Draaikolk. Niet alleen het 
reguliere onderhoudswerk zoals schilderen, 
noodverlichting controleren, het dak bladervrij 
maken, afvoeren ontstoppen, legionella preven-
tie uitvoeren etc. Maar nu ging op diverse plaat-
sen in het gebouw het plafond open. Dit was 
noodzakelijk voor de werkzaamheden rond ver-
plaatsing van de CV en boiler naar de dames lei-
derskleedkamer, zoals in de vorige Scala al was 
aangekondigd. 
Inmiddels is het nieuwe 
systeem in bedrijf. Geen 
warmtepompinstallatie, 
dit bleek voor ons niet 
rendabel, maar wel de 
nieuwste generatie boiler 
met CV ketel. Hoewel we 
van 500 liter warmwater-
voorraad naar 150 liter 
zijn teruggegaan, kan het 
nieuwe systeem ons verbruik goed aan. Sterker 
nog, indien de boiler “leeg” raakt is de installatie 
in staat om toch nog warm water te blijven leve-
ren voor continue gebruik van 2 douches. Ook 
wordt het warme water niet meer constant rond-
gepompt, hierdoor zal het energieverbruik voor 
ons warmwatersysteem (hopelijk flink) dalen. 
Wat dit in de praktijk echt bespaart zal moeten 

blijken uit onze volgende 
afrekeningen van gas en 
elektra. 
De komende weken zul-
len alle plafonds weer 
worden hersteld en wordt 
ook het volledig brand-
werend maken van de CV 
ruimte afgerond. Met dit 
laatste en de eerder geno-
men maatregelen hopen 
we bij de hercontrole van 

de Brandweer weer volledig goedgekeurd te wor-
den. Ik zou bijna zeggen: “op naar de volgende 
tegenvaller”, maar die is er al. We moeten op 
korte termijn gaan nadenken over de vervanging 
van de geleiderail van de klimtouwinstallatie. 
Klinkt niet spannend, maar kost wel flink geld. 
En dan te bedenken dat we dit jaar al meer dan 
€30.000 hebben uitgegeven aan groot onder-
houd. 

Henny Sandbrink 
Voorzitter Stichting  

De Draai-
kolk 

Prijsverhoging per 1 januari 2018 
 
Het bestuur van de Stichting De Draaikolk heeft besloten per 1 januari a.s. de prijs van enkele  
dranken te verhogen. 
Zo worden koffie, thee of een glas warme of koude chocomel 10 cent 
duurder en kost dit vanaf 1 januari €1,10 (beker koffie €1,50)  
Ook enkele frisdranken worden duurder. Spa rood/blauw, Coca Cola,  
Sinas en Sprite gaan ook met 10 cent in prijs omhoog. De prijs van de  
overige dranken blijft ongewijzigd. 
 
Voorzitter Stichting De Draaikolk 
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Dat Sponsorkliks, levert dat nou eigenlijk wat op? 
Natuurlijk levert dat wat op, maar alleen als de mensen hun internet aankopen doen via de website 
van SponsorKliks (en Turnlust als vereniging hebben ingesteld) 
 

Sinds we met SponsorKliks zijn begonnen loopt de teller gestaag op naar inmiddels bijna € 80,-  
Misschien géén wereldbedrag maar wel een bedrag wat we “kosteloos” bij elkaar sparen. Het kost U 
niets en het vergt slechts een heel kleine moeite. 
 

Dus: Doe uw Sinterklaas en Kerstaankopen via Sponsorkliks! 

NIEUW GYMPAKJE BESTELLEN 
Wil je een nieuw Turnlustpakje bestellen? Dat gaat via internet.   

Ga naar www.sportemotion.com   
 
Daar klik je links op “turnen” en daarna op “turnverenigingen” .   
Op deze pagina zoek je Turnlust Den Helder op en klik op het logo.  
Dan zie je het pakje en het broekje.  
Om te bestellen moet je je eerst registreren en daarna kun je het pakje en/
of het broekje bestellen.  
Veel succes!  

Jolande van den Berg  
 

advertentie 
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Bedankt! 
Met je deelname aan de loterij van de 
Grote Clubactie steun je het Nederlandse 
verenigingsleven! 
 
De Grote Clubactie 2017 is bijna ten einde. Dit 
jaar hebben we met elkaar totaal 575 loten 
verkocht. Wat een fantastisch aantal!  Meerdere 
jeugdleden is het gelukt om een kadobon te 
verdienen door 10 of (veel) meer loten te 
verkopen. Leden die meer dan 20 loten hebben 
verkocht hebben een waardebon/kortingsbon 
ontvangen, beschikbaar gesteld door de Grote 
Clubactie. 
De volgende leden hebben inmiddels een 
kadobon van € 5,- ontvangen: Bo Mulder, Indy 
Kisteman, Gaby Oerlemans en Britt Nieuwold. 
Gail, Seraya de Putter, Michelle Wanders, Ayra 
Afzdi, Tessel Boersen en Maaike Bolster hebben 
een kadobon van € 7,50 gekregen; 
 
 

En aan Elin mulder, 
Liz Joldersman, 
Kayleigh Witteveen, 
Fenke van de Reep, 
Chaila Eykenboom en 
Raphaela Alting is een 
kadobon van € 10,- 
overhandigd. 
 
De trekking is op 13 december en de volgende 
dag wordt de uitslag gepubliceerd. 
 
Alle lotenverkopers en lotenkopers wederom 
bedankt voor jullie geweldige inzet!!  
 
Helma Winkelman 
 
 

Dit jaar heeft de afdeling Gymnastiek weer flink meegedaan aan de Grote Clubactie. 
Zo hebben de kinderen hun best gedaan om loten te verkopen. 
Vanaf 10 verkochte loten konden ze een prijs winnen. Nou dat hebben we geweten een aantal is 
het gelukt om 10 of zelfs meer loten te verkopen. 
Alle kinderen die hebben meegedaan aan de clubactie TOP gedaan en ontzettend  

Jolande van den Berg 
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Kleuterinstuif 23 oktober 2017 
Wat een enthousiasme in de Draaikolk op de 
eerste dag van de herfstvakantie. Op maandag 23 
oktober waren circa 45 kleuters al ruim 
voor  aanvangstijd aanwezig om mee te doen 
aan de Kleuterinstuif. Het was voor de tweede 
keer dat Turnlust deze sportieve middag voor 
kinderen tussen de 4-6 jaar organiseerde. 
 

Zo kunnen ze over de hob-
belbobbelbaan lopen, laten 
zien hoe ze hun evenwicht 
al kunnen houden, sprin-
gen, klimmen, mikken en 
duikelen. In elke pauze kre-
gen de kinderen een stukje 
appel. Welke door  AH Kat 
De Schooten waren gespon-
sord. Druppie was er ook 
weer met het water  aanwe-
zig.  De kleine sporters wer-
den aangemoedigd door de 

vele ouders  en grootouders op de tribune. Na 
afloop kregen de kleuters een mooi diploma mee 
naar huis. 

 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde 
middag. Uiteraard waren we ook weer erg blij 

met de aanwezigheid van 
de vaste EHBO-dames, 
die gelukkig niet in actie 
hebben hoeven komen, 
voor het plakken van 
pleisters. Wel hebben ze 
met veel plezier onze  
speciale appelsnijder  
Brian geassisteerd. 
Dank zij de hulp van de 
vele vrijwilligers was het 
weer een groot succes 

 Ilse Dieben 
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Eindelijk gestrikt voor Koersbal……. 
Tot mijn grote verbazing heb ik mij laten over-
halen om lid te worden van de 
afdeling Koersbal van “Turnlust”. 

Waarom tot mijn 
eigen verbazing?   
Dat is makkelijk uit 
te leggen. 
Al jaren wordt er 
gevraagd  om naar 
koersbal te komen, 
maar altijd kon ik 
de “boot”afhouden. 
Veel te druk! 

Eerlijk gezegd, van op een afstand vond ik het 
maar niks. Toch heb ik de sprong naar de groe-
ne mat gewaagd, want vind ik er niets aan,  ben 
ik snel weer weg. 
Begin dit jaar (januari) heb ik mij aangemeld. 
Het was wennen, ik ben gewend om aktief te 
bewegen als ik aan sport denk.En nu moest ik 
mij gaan inhouden. Ik mocht niet over de mat 
rennen, laat staan springen en ook niet 
enthousiast roepen. 
Maar alles went, dus ook koersballen. Ik ben blij 
dat ik ben toegetreden tot de orde van kromme 
ballen rollen (koersen) . 
Alle gekheid op een stokje, ik heb het best naar 

mijn zin en ga met plezier naar de 
vrijdagmiddag, 
 
Ook viel ik met mijn neus in de boter,  
Koersbal bestond 20 jaar en dat mocht ik mee 
vieren op vrijdag 10 november 
Groots werd er uitgepakt, na de koffie met 
gebak en toespraken van het afdelingsbestuur, 
het hoofdbestuur “Turnlust”en een terugblik op 
20 jaar koersbal door Henk Tamboer,werden wij 
geacht een aantal leuk bedachte spelletjes te 
doen.Grote lol en een 
hele fijn sfeer. 
Als klap op de vuurpijl 
werd een uitgebreid  
chinees/ indisch buffet 
gepresenteerd. 
Dat smaakte 
voortreffelijk en dat 
iedereen er trek in had 
blijkt  uit het feit dat er 
weinig over was 
Terug kijkend op deze jubileum viering, kan 
iedereen tevreden zijn.De organisatie was heel 
keurig verzorgt, van ontvangst t/m afscheid. 
Een compliment voor deze middag.  Bedankt. 

Lex van Nieuwkasteel 
 

20 Jarig bestaan Draaikoers 
Dinsdag 10 oktober was weer de club kampioen-
schap .Van de 8 geselecteerde ,is er een winnaar 
uit gekomen en wel Wim v d Bosch , met 29 
punten. 
Hij mocht de wisselbeker voor een jaar mee 
naar huis nemen. 
Helaas zijn de foto's wazig geworden ,er zijn dus 
geen plaatjes. 
 
Op 10 november bestond onze afdeling 20 jaar. 
De voorzitter opende de middag met een wel-
komstwoord. Ze huldigde  de 5 leden van het 
eerste uur. Dit waren de heren Joop v Nieuwkas-
teel ,Henk Tamboer, Johan Veenman. En de da-
mes Gerda Raven ,Ida Vietje. Ze werden allen in 
de bloemetjes gezet. 
Ook hield Henk Tamboer een ‘conference’. Hij 

vertelde op een leuke manier over het ontstaan  
van de Draaikoers. 
 Hierna werden we in groepen verdeeld om een 
parkoers van allerlei spelletjes te doen. 
Heel ontspannen en gezellig. Het feest eindigde 
met een gezamenlijke Chinese maaltijd. 
Dit was heel erg goed verzorgd. Dit was een 
goede afsluiting van ons jubleumjaar. 
 
De laatste speelmiddag voor de maandag en 
vrijdag van dit jaar is respectievelijk op 18 en 23 
december. we beginnen het nieuwe jaar  op 8 en 
5 januari   
Ik wens iedereen een fijne en gezegende dagen 
toe. 

Ida Vietje 



 

                                                                                    10                                                  jaargang 16  nr.3  december 2017 

badminton 

Verslag van het badmintontoernooi 18 november 
 
Ieder jaar op een zaterdagmiddag ergens in no-
vember gaan onze badmintonners een sportieve 
strijd aan met elkaar. Dit jaar waren er 25 deelne-
mers voor het toernooi. Alsof er als hoofdprijs 
een nieuwe auto te winnen was, werd er gestre-
den om ieder puntje. Dit leverde soms lange ral-
ly’s op, maar zeker ook spelers en speelsters die 
na 10 minuten echt wel toe waren aan een korte 
break. Gelukkig voor hen hield Madelon de tijd 
goed in de gaten zodat het rustmoment er ook 
echt was. 
Gedurende de middag moesten zo 8 partijen 
worden gespeeld. Uiteindelijk leverde dit Marina 
als winnares bij de dames en Sander als winnaar 
bij de heren op. Maar omdat spelplezier bij ons 
bovenaan staat en iedere speler “kans” moet kun-
nen maken op een prijs wordt ieder jaar geloot 

op welke positie op de ranglijst de “hoofdprijs” 
valt. Dit jaar was dat voor de dames de 10e plaats 
en Dineke was de gelukkige winnares. Bij de he-
ren leverde de 4e positie de prijs op en Thom 
mocht deze mee naar huis nemen. 
Na de traditionele Dooleys werd er nog nage-
praat onder het genot van een drankje. Het eten 
werd dit jaar verzorgd door Kunst en Kitchen en 
vond gretig aftrek bij de deelnemers. Alles bij 
elkaar weer een geslaagd toernooi! 

Henny Sandbrink 

Ik ben er tien jaar geleden er bijgekomen. En 
nog ben ik niet de beste. 
Maar ik beleef er veel plezier in. En ook mijn 
mede spelers. 
Elke maandag en vrijdag hoor je, te hard, te 
zacht, 

Het zal wel aan vloer liggen, of de mat heeft het 
gedaan. 
Maar we hebben plezier en daar gaat het om . 
Ik stop nog niet ,veel te gezellig 

Corrie Koop 
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De afgelopen maanden hebben de leden van 
Turnlustfocus  niet stilgezeten. We zijn met  
een grote groep fotografen op een culturele ex-
cursie geweest. Op 22 oktober werden we rond-
geleid op  De Nollen, het kunstproject van Rudi 
van de Wint. Wat hebben we genoten van de 
fotogenieke omgeving! Vele mooie plaatjes zijn 
er geschoten, zoals hier te zien is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In november  mochten we weer kind zijn. Vol 
verwachting klopte ons hart, want we gingen 
Sinterklaas inhalen.  Daar stonden we tussen 
gespannen kinderen te wachten op de goede 
Sint en zijn gevolg. 
Jammer genoeg viel onze geplande dag in het 
hemelwater. De rijtoer werd afgelast door het 
slechte weer. Gelukkig hebben we nog leuke 
foto’s kunnen maken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Krijg je 
door het 
zien van 
deze 
beelden 
zin om 
lid te 
worden 
van onze 
fotoclub! 

Schroom niet en kom op elke woensdag van de 
maand om 19.30 uur naar de Draaikolk of bel 
René Slikker 0223-644007. Iedereen met een 
fototoestel is welkom. 
                                                    Ton Bosma 
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De herfst- en winterperiode is voor de afdeling 
Vitaal en Fit een gezellige tijd. In de lessen 
wordt er aandacht besteed aan de diverse fees-
ten. 
Zo werd er bijvoorbeeld fanatiek met pakjes ge-
gooid en pakjes geschoven met een hockeystick 
in de schoorstenen tijdens de Sinterklaas-les. 
Platgetrapte pepernoten waren het gevolg van 
een hindernisbaan met een lepel pepernoten. 
Tijdens de Kerst-les rolden er diverse maten 
kerstballen door de zaal.  
 
Dat er een goede sfeer heerst op de lesuren 
blijkt wel uit het feit dat bijna alle groepen met 
elkaar uit eten zijn geweest. De ene groep ging 
lunchen en de andere dineren. En allemaal met 
veel plezier. 
 
Linda Gruijs, de trainster van de woensdag- en 
vrijdagmiddag is met zwangerschapsverlof. Ze 
hoopt in maart/april weer terug te komen op de 
lessen.  
We wensen haar een gezellig verlof en veel suc-
ces met de laatste loodjes. 
 
Door het verlof van Linda heeft er een tijdelijke 
personele wijziging plaatsgevonden op haar 
uren. 
Op de vrijdagmiddag heeft Jolande van den Berg 
de les vanaf 13 oktober overgenomen. Zij is gedi-
plomeerd trainster van de afdeling gymnastiek.  
Mariska Pranger verzorgt vanaf 1 

december de lessen op de woensdagmiddag. Zij 
stelt zichzelf hieronder voor. 
Voor beide dames geldt: Heel veel succes en 
vooral plezier tijdens jullie lessen!! 
 
Vitaal en Fit stopt tijdens de kerstvakantie. Deze 
is van 23 december t/m 6 januari. Daarna gaan 
we weer fris en vol goede moed aan het werk. 
 
Janny Bosma 
 
 
 

Even voorstellen… 
 
Mijn naam is Mariska Pranger, ik ben 20 jaar en kom uit Sneek. 
In juli heb ik mijn diploma bewegingsagogie gehaald op het 
CIOS te Heerenveen. 
Gelijk daarna ben ik aangenomen als waarnemend bewegingsa-
goog bij Omring. Dit waarnemingswerk doe ik in Den Helder en 
Julianadorp. 
Naast het werk, vind ik het zelf ook erg fijn om te sporten. Dit 
doe ik fanatiek. 
 
Vanaf 6 december zal ik de sportlessen op de woensdag middag 
van Linda gaan overnemen en ik kijk er erg naar uit! 
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Verslag Nederlands Kampioenschap Extra 
Klasse Libre 2017 

 

Het Nederlands Kampioenschap Extra Klasse 
Libre 2017 is gespeeld in het weekend van 13 / 
14 / 15 oktober in de biljartzaal van De Draai-
kolk; dat is de clublocatie van BV Turnlust uit 
Den Helder. 
Het was voor de vereniging een grote eer en 
een bijzonder genoegen om dit mooie kampi-
oenschap in huis te hebben. De aanwezigen 
hebben kunnen genieten van hoogstaand spel 
dat in deze omgeving zelden vertoond wordt 
en daarvoor zijn we allen die dit mogelijk ge-
maakt hebben bijzonder dankbaar. 
De voorzitter van BV Turnlust opende met een 
gloedvol betoog over zijn zienswijze hoe het 
biljarten  te promoten en het ledenaantal op 
peil te houden; iets waar het organiseren van 
zo’n kampioenschap heel goed in past. Daarna 
hield de voorzitter van het district NHN, dhr 
Onnekink, een mooie speech en verklaarde het 

kam- pioenschap voor 
geopend. 
Deelnemers waren Hans Koolen (Hoofddorp), 
Carlo van der Doelen (Den Bosch), Jordi de 
Kruijf (Apeldoorn), Willem Snijders (Eijsden), 
Tonny van Meeuwen (Beesd), Roy Manders 
(Neeritter), Rene Franken (Bergen op Zoom) 
en Rob Kremer (Purmerend). 
Het aantal te maken caramboles is 225 in deze 
klasse. 
In de eerste ronde speelde Roy Donders een 
prachtige partij; in vijf beurten uit met een 
hoogste serie van 177 die tevens de hoogste van 
het kampioenschap zou blijken. Hans Koolen 
en Rob Kremer hadden wat meer moeite met 
aanpassing aan de omstandigheden en hadden 
30 beurten nodig om de benodigde 225 caram-
boles te maken in een partij die bijna 2½ duur-

de. 
In de tweede ronde was het weer Roy Manders 
die zich liet gelden. Slechts vier beurten had hij 
nodig om de partij winnend af te sluiten. Ook 
Tonny van Meeuwen en Rene Franken hadden 
zowel de eerste als de tweede partij gewonnen. 
De derde ronde stond geprogrammeerd op za-
terdag 11.00 u. Roy Manders is blijkbaar ’s mor-
gens niet op zijn best want het ging wat stroef 
in zijn partij tegen Willem Snijders die hij dan 
ook in 20 beurten verloor. Ook de andere kop-
lopers verspeelde punten: Rene Franken ver-
loor in acht beurten van Rob Kremer en Tonny 
van Meeuwen speelde in 19 beurten gelijk te-
gen Hans Koolen. 
Na de lunchpauze werd de vierde ronde in 
gang gezet. Hans Koolen maakte in de tweede 
beurt 122 caramboles maar zijn tegenstander, 
Rene Franken, antwoordde met 170 caramboles 
en won de partij in vijf beurten. Roy Manders 
had zich herpakt en won in 9 beurten van Rob 
Kremer. Jordi de Kruijf speelde niet heel com-
pact maar dat ruimere spel is leuk om te zien; 
tegen Willem Snijders won hij in 16 beurten.  
In de tussenstand kwam enige tekening: de 
leider (Tonny van Meeuwen) had 7 punten, 
daarna 3 spelers met 6 punten (Roy Manders, 
Rene Franken en Jordi de Kruijf). Carlo van der 
Doelen was nog puntloos. 
In ronde vijf ging Rene Franken voortvarend 
van start en won zijn partij tegen Tonny van 
Meeuwen in drie beurten; een nieuw record 
tijdens dit kampioenschap.  
De zaterdag werd besloten met Franken en 
Manders aan kop met acht punten en van 
Meeuwen met zeven. Dat beloofde nog veel 

spanning voor de t opwee partijen op zondag. 
In de voorlaatste ronde was de partij tussen de 
nummer twee (Roy Manders) en drie (Tonny 
van Meeuwen) van dat moment de blikvanger.  

(Vervolg op pagina 14) 

Roy Manders 
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Tonny van meeuwen won in acht beurten mede 
door een mooie serie van 123.  Rene Franken 
wist in de nastoot een punt te redden tegen 
Jordi de Kruijf. Bij aanvang van de laatste partij 
waren Franken en van Leeuwen leiders met ne-
gen punten, Manders had er acht en ook de 
Kruijf met zeven punten kwam nog in aanmer-
king voor een ereplaats. 
De laatste ronde had de partijen tussen Fran-
ken en Manders op het programma staan en 
tussen van Leeuwen en de Kruijf. Wie zou de 
zenuwen het best in bedwang hebben? 
Met een magistrale (laatste) beurt van 175 ca-
ramboles besliste Roy Manders zijn partij tegen 
Rene Franken. Met nog twee caramboles te 
gaan moest hij enkele keren diep ademhalen 
om zijn emoties de baas te blijven maar het luk-
te. Omdat Tonny van Meeuwen verloor van 
Jordi de Kruijf ging Roy Manders over de koplo-
pers heen en was de fiere Nederlandse Kampi-
oen. 
Drie spelers eindigde met negen punten. Rene 
Franken had het hoogste moyenne en werd 

daardoor tweede gevolgd door Tonny van  
 
Meeuwen. Jordi de Kruijf bleef, ondanks de 
winst in deze laatste partij, op de vierde plaats 
steken. 
Einduitslag: 1. Roy Manders 10 punten, 2. Rene 
Franken 9 punten, 3. Tonny van Meeuwen 9 
punten 4. Jordi de Kruijf 9 punten, 5. Rob Kre-
mer 8 punten, 6. Hans Koolen 7 punten, 7. Car-
lo van der Doelen 2 punten 8. Willem Snijders 2 

punten. 
De prijsuitreiking werd ge-
daan door de wedstrijdlei-
der, Aad Noordover, samen 
met de afgevaardigde van de 
KNBB, dhr. Klomp. Het spe-
len van het Wilhelmus is 
altijd een hoogtepuntje. En 
na het uitwisselen van com-
plimenten voor alle vrijwil-
ligers kwam dit geslaagde 
kampioenschap tot een 
eind. 

Andre van Tillo. 

(Vervolg van pagina 13) 

Vriendinnen avond 
Op 6 november was het extra druk tijdens het 
rhönrad uur. De leden hadden hun vriendinnen 
uitgenodigd om eens lekker mee te draaien. Er 
waren ongeveer 30 gekomen. De airtumbling 
was uit gerold en alle raderen waren uit de ber-
ging gerold. Tussen het sporten door werd er 
nog lekker getrakteerd. Er werd naar hartenlust 
gesport. Iedereen ging moe en blij naar huis. Dit 
is een activiteit  die voor herhaling vatbaar is. 
Goed gedaan juffen! 

Ton Bosma 

Ra, R
a , R

a… 

Wat is
 dit?

 

Een hangjongere 
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GESLAAGD 
De afdeling gymnastiek is weer een “echte” juf 
rijker! Op 19 november heeft Lobke Florussen in 
Hoofddorp haar diploma Verenigingsleider 3 van 
de KNGU behaald. 
Van harte gefeliciteerd met dit succes 

Sportieve Sinterklaas bij Turnlust. 
 
De sporthal van  De Draaikolk was op zaterdag 
25 november omgetoverd in weer een heuse 
Pietenschool. Zoals beloofd waren er veel spor-
tieve uitdagingen opgesteld voor de kinderen.  
We mochten deze dag ongeveer 60 kinderen 
begroeten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op verschillende plekken in de Draaikolk kon-
den de kinderen allerlei leuke gezellige spelle-
tjes doen, klimmen en klauteren. Zo waren er 
prachtige klimbanen opgebouwd en was een 
hemelbed neergezet, maar kon er ook gesjoeld 
worden, was er blik gooien en stelten lopen en 

nog veel vèèl meer.   
 
Om ongeveer 15:00 uur kwam  Sinter Klaas met 
zijn Pieten ons verblijden met een bezoek. Na-
dat we met zijn allen Sinter Klaas en zijn Pieten 
hadden toegezongen, mocht iedereen weer ver-
der gaan met de verschillende spellen aange-
moedigd door de Sint en zijn Pieten.  
Een aantal Pieten werden zelfs uitgedaagd om 
ook een spelletje mee te doen of een sprong te 
wagen op het hemelbed.  
 
Na afloop van deze sportieve middag werden de 
kinderen voordat ze naar huis gingen beloond 
met een pietendiploma en een verrassing. 
 
Het was een zeer geslaagde en gezellige mid-
dag. 
We willen dan ook alle vrijwilligers bedanken 
die deze dag mogelijk hebben gemaakt, want 
zonder jullie hulp was dit zeker niet gelukt. 
Nogmaals DANK JULLIE WEL ALLEMAAL. 

Jolande van den Berg 
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Sinterklaasje kom maar binnen!!! 

De feestjurk                                                     
De mooie jurk hangt onder een hoes in haar 
kast. Niemand weet dat ze hem al weken gele-
den kocht. Afgeprijsd, dat wel maar toch nog 
een rib uit haar lijf. Haar nieuwe hooggehakte 
schoenen passen er precies bij en de mooie ket-
ting van vorig jaar ook. En helemaal haar kleur, 
matblauw.  
Het is december en de donkere dagen voor 
Kerst zijn maar al te waar. Stormachtig is het 
met fikse regenbuien. Een witte kerst lijkt ver 
weg, hoewel er in elke winkel en ook in de stra-
ten gedroomd wordt van een White Christmas. 
Toch klinkt het gezellig denkt ze en als 's 
avonds overal in en buiten de huizen de lichtjes 
branden, geeft dat een feestelijk gevoel. 
Kom, ze loopt er nog even uit voor een paar 

boodschappen, 
wat tijdschriften 
en wat lekkers. 
Buiten treft ze 
haar nieuwe 
buurvrouw, die 
bezig is een 
kerstboompje van 
zeer onwillige 
lampjes te voor-
zien. Ze woont 
nog maar enkele 
weken in hun 
straat en veel ver-

der dan een groet zijn ze nog niet gekomen. Het 
kerstboompje waait alle kanten op, valt aldoor 

om, de lampjes flikkeren aan en uit. 
“Kom, ik help je wel even” zegt ze en samen 
sjorren ze net zo lang tot de boom stevig staat 
en alle lampjes een plekje hebben. 
“Maar laat ik me eerst eens even voorstellen, ik 
heet Anneke en woon daar.” Ze wijst naar het 
grote riante huis op de hoek van de straat. 
“Lieske” zegt ze wat verlegen. ”Wat fijn dat u me 
even wilde helpen.” De grote bruine ogen staan 
vermoeid in het smalle gezichtje.. 
Dan ziet Anneke opeens twee stralende snoetjes 
achter het raam. Twee kleine jongetjes zwaaien 
naar haar. Ze zwaait terug. ”Wat een schatjes” 
zegt ze. Lieske knikt. Ja, twee drukke maar lieve 
kereltjes, mijn grootste bezit. 
Na elkaar fijne feestdagen te hebben gewenst 
vervolgd Anneke haar weg. Wat later, alleen in 
het grote huis, komt de eenzaamheid op haar af. 
Eenzaam ondanks kinderen en kleinkinderen. 
Maar vooral zo alleen zonder Jan, die al jaren 
geleden van haar weggenomen werd. Ook aan 
het einde van het jaar. Plotseling gaf zijn hart, 
dat grote warme hart, het op en moest ze alleen 
verder. Ze heeft het een plek kunnen geven, 
maar toch…het heimwee blijft. Toch heeft ze 
ook nu een mooie jurk gekocht zoals ze elk jaar 
deed toen Jan nog leefde. Ook de kinderen kre-
gen nieuwe kleren. De dagen waren druk en ge-
zellig. 
Nu wacht ze. Tja, waarop? Een telefoontje van 
de kinderen die haar vragen de kerst bij één van 
hen door te brengen. Tot nu toe heeft ze nog 

(Vervolg op pagina 17) 
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niks gehoord. “Ze laten het op elkaar aankomen” 
denkt ze in een sombere bui. Ach, ze zijn alle-
maal zo druk met werk, feestjes, vrienden, rela-
ties, sporten en dan is er weinig tijd voor een 
oude moeder. Ook de kleinkinderen ziet ze wei-
nig. Ook al druk druk met van alles. Zelfs de 
kleinsten hebben al een hele agenda met afspra-
ken en verplichtingen. 
De volgende morgen lijkt alles een stuk lichter. 
Het is droog. Ze ruimt wat opgewaaid blad weg 
en hangt vetbollen voor de mezen in het voeder-
huisje.. Een driewielertje komt al piepend over 
de stoep haar kant op. “Hoi, wat doe jij ?” zegt 

het kleine 
mannetje vro-
lijk. “Ik geeft 
de vogeltjes 
eten” zegt ze. 
“Ben jij een 
Oma” zegt hij ? 
Ja hoor. Hoe 
heet je ? “Ik 
heet Tim en 
mijn broertje 
heet Luuk, 
maar die is nog 

klein. Ik ben al drie. Dan hoort ze roepen. Tim, 
niet te ver gaan hoor, op het stoepje blijven.. 
“Mamma” zegt hij blij en rent op haar af, het 
fietsje op de grond gooiend. Met een peutertje 
op haar arm komt Lieske haar kant op. Ze ma-
ken een praatje over het weer en dan vraagt ze 
aan Anneke of ze zin heeft in een kopje koffie. 
Als ze gezellig aan de ronde tafel zitten en de 
kleintjes spelen vraagt Anneke: “Vertel eens iets 
over jezelf. Ben je alleen? Dan hoort ze het zo-
veelste trieste verhaal over een scheiding, die 
haar leven zo op de kop zette. Over de vader van 
de beide jongetjes, die ze niet meer wil zien en 
gelukkig is met een nieuwe vriendin en haar 
kinderen. Maar die ook zijn plichten op financi-
eel gebied niet nakomt, zodat ze met veel moei-
te in hun levensonderhoud kan voorzien. Geluk-
kig springen haar ex-schoonouders wat bij, maar 
dat zuiver ter wille van de kinderen, hun klein-
kinderen. Lieskes ouders zijn overleden, ze was 
enig kind. Werk is moeilijk te vinden en wat 
moet ze dan met de kinderen?  
Anneke ziet hoe tranen langzaam over haar 
wangen glijden. Meteen staat Tim naast haar. 
“Niet huilen Mamma”. Er klinkt paniek in het 
kleine stemmetje. “Mamma huilt niet hoor 

schat, mamma is een beetje verkouden. Gerust-
gesteld gaat het kind terug naar zijn autootjes. 
Weer thuis laat Anneke dit verhaal niet los. En 
dan opeens weet ze wat te doen. 
Als later op de dag de telefoon gaat en ze de 
stem van haar oudste zoon hoort, is ze toch blij. 
Maar hij verontschuldigd zich direct. De plan-
nen rond de kerst zijn gewijzigd. Ze hebben 
toch nog een chalet in Zwitserland kunnen be-
machtigen en daar gaan ze met vrienden naar 
toe. Ze hebben net geen plekje over, anders had 
ze mooi mee gekund. Leuk voor de kinderen. 
Tja, om op te passen denkt ze cynisch, vorige 
vakanties indachtig. 
's Avonds laat, als ze net op het punt staat naar 
bed te gaan, belt haar dochter. Als Mamma het 
niet erg vindt, ze wilden dit jaar met de kerst 
naar de zon, dus ze hadden een reisje geboekt 
naar Bonaire. Stel je voor Mam, kerst op het 
strand in het witte zand. Kon zij Tante Jans niet 
uitnodigen, dan was ze niet alleen”. Toch fijn 
dat ze meedacht, maar tante Jans, nee, ze werd 
al moe bij de gedachte alleen. 
In bed kon ze niet slapen. Dat ze alleen was met 
de kerst was niet erg, ze is meestal alleen. Maar 
ze had het zich zo anders voorgesteld vroeger. 
Zo’n hecht gezin en nu? Vooruit, niet piekeren, 
het leven liep altijd anders dan je dacht en vaak 
hoopte. 
Drie dagen voor kerst loopt ze bij Lieske langs. 
De kinderen kennen haar al precies en roepen 
blij: ”Oma Anneke”. Tegenover Lieske gezeten 
vraagt ze: ”Wat dacht je ervan, zouden wij niet 
samen fijne gezellige kerstdagen kunnen heb-
ben?” Maar wel op één voorwaarde.. Jij en de 
jongens komen helemaal in het nieuw, dat hoort 
met kerst. Ik heb ook een nieuwe jurk, een feest-
jurk. Samen maken we er mooie dagen van. 
Ze legt de enveloppe, voorzien van een mooi 

rood strikje 
op tafel. 
Hier is al-
vast jullie 
kerstcadeau. 
Haar hart is 
licht en blij 
als ze naar 
huis gaat.  

Dick Podt 
 

(Vervolg van pagina 16) 
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Agenda Gym activiteit plaats 

za. 13 januari 2018 Plaatsings wedstrijd rhönrad niv. 4/5 Nieuwpoort 

za. 20 januari 2018 Noord Nederlandse Rhönrad Draaikolk  

za. 3 februari 2018 1e onderlinge wedstrijden gym Draaikolk 

vr. 16 februari 2018 Leden vergadering Draaikolk 

19/22 februari 2018 3e presentatie week gym Draaikolk /Vogelzand  

ma. 26 februari 2018 Sportieve Carnaval Draaikolk 

za. 17 maart 2018 Distr. Kamp. Rhönrad  niv. 10/1 Krommenie 

za. 21 april 2018 Diplomagym peuters/kleuters  
2e onderlinge wedstrijden gym 

Draaikolk 

 16/19 april 2018 4e presentatieweek gym Draaikolk /Vogelzand  

za. 26 mei 2018 Springfestival Draaikolk 

za. 2 juni 2018 Onderlinge wedstrijden rhönrad Draaikolk 

za. 9 juni 2018 NK rhönrad Maasland 

11/14 juni 2018 avond4daagse Draaikolk  

za. 23 juni 2018 3 onderlinge wedstrijden gym+PP Draaikolk 

za.14 juli 2018 Sluiting seizoen Draaikolk 

C.S.J.V. Turnlust gym  contributie NL70RABO01431.98.246
  
Opzeggen VOOR 1 JUNI  EN VOOR 1 DECEMBER                                                                  
Dhr. H. de Wit, van Foreestweg 113 1787 BH Julianadorp          
E-mail: zijvandewit@gmail.com 

Contributie : 

Lesrooster wijk Nieuw Den Helder              De Draaikolk        leiding 

 Maandag   18.30 - 19.30 Rhönradturnen beginners Amanda Vink,  

 19.30-20.30 Rhönradturnen gevorderden  Janny en Ton Bosma 

Dinsdag        17.30 - 18.30 Meisjes /jongens vanaf 6 jaar Kim van den Berg,  

18.30 - 19.30 Rhönrad turnen beginners Lobke Florussen,  

19.30 - 20.30 Rhönrad turnen gevorderden Ton Bosma 

Woensdag  08.30 - 09.30 Conditietraining dames Janny Bosma 

09.45 - 10.45 Ouder- en kindgym Els Schram,   

15.00-16.00 Kleuters  Brenda Bosma 

16.00 - 17.00 Meisjes /jongens   6 - 9 jaar Amanda Vink  

17.00 – 18.00 Meisjes/jongens vanaf 10 jaar Amanda Vink  

Vrijdag 08.45 - 09.45 Conditietraining dames Fred Schouten 

Lesrooster wijk Julianadorp                     Vogelzand 

Donder-
dag       

16.00 - 17.00 Kleuters   Jolande van den Berg 

17.00 - 18.00 Meisjes /jongens 6 en 8 jaar Jolande van den Berg 

18.00 - 19.00 Meisjes/jongens  9 en 10 jaar Jolande van den Berg 

19.00 - 20.00 Meisjes/jongens vanaf 11 jaar. Jolande van den Berg 

Gymnastiek t/m 15 jaar  € 9,00 
Ouder- en kindgym  €12,50 
Gymnastiek vanaf 16 jaar  €11,00   
Extra activiteit (per uur)  € 7,50 
Inschrijfgeld    € 5,00 

Twee leden per gezin betalen de volle contributie. Elk volgend gezinslid betaalt de halve contributie. Bij 
het vaststellen van de reductie wordt uitgegaan van de volgorde in leeftijd van oud naar jong.  
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Sortie Solutions heet u 
hartelijk welkom in de 
wereld van de energie-
voorziening. 
Wij zijn adviseurs van 
het Midden- en Klein 
Bedrijf (MKB) maar 
ook van particulieren.  
 
Bent u benieuwd of u 
kunt besparen op uw 
energielasten? Wij zoe-

ken het graag en koste-
loos voor u uit!  
 
Wanneer u als lid van 
uw eigen sportclub 
overstapt naar een an-
dere energiemaat-
schappij met de service 
van Sortie Solutions, 
doneren wij  
 
 
 

Zuidstraat 75
1781 BV Den Helder 0223-615773

wandbekleding   verf    zonwering   kurk    parket  

Daar krijgt u
een kleur van

Wie 

komt hier 

Adverteren? 
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Voorzitter:  Dhr. J. van Gestel  Kruiszwin 1305 1788 LK  Julianadorp tel: 0223-753134 
2e voorzitter   Dhr. P. Pols  Lijsterbesstraat 1 1783 HT Den Helder tel: 0223-628909  
Secretaris :   Dhr.  H.J de Boer Boterzwin 3317 1788WG Den Helder tel: 0223-641299 
Penningmeester  Mw. I vd Hert Steengracht 27 1781 RT  Den Helder tel: 0223-618691 

Speeldagen en tijden in het Sport-en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Maandag    13.30 - 17.00 uur  Lesmiddag 
  18.30 - 23.30 uur  Maandagavondclub 
Dinsdag 13.30 - 17.00 uur  Dinsdagmiddagclub 
     18.30 - 23.30 uur  Dinsdagavondclub 
Woensdag 13.30 - 17.00 uur  Roobol-toernooi 
  18.30 - 23.30 uur  Woensdagavondclub 
Donderdag  13.30 - 17.00 uur  Donderdagmiddagclub 
       18.30 - 23.30 uur  Donderdagavondclub 
Vrijdag  13.30 - 17.00 uur  Lesmiddag 
  18.30 - 23.30 uur  Vrijdagavondclub 

 Voorzitter;        Dhr. H. Sandbrink.                Het Arsenaal 18 1781 XP      Den Helder  tel: 0223-533363 
Secretaris:             Dhr. A. van Deutekom          De la Reystraat 8      1782RT    Den Helder tel: 0223-619838 
Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg         Boterzwin 4221 1788 WT    Julianadorp       tel: 642239 

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Maandagavond volwassenen : 20.30 uur – 22.00 uur 
Dinsdagavond volwassenen : 20.30 uur – 22.30 uur 
Woensdagmorgen volwassenen :  11.00 uur –  12.30 uur 
Vrijdagmorgen volwassenen : 09.45 uur – 11.15   uur 
Vrijdagavond volwassenen : 20.00 uur – 21.30 uur 
 
Contributie € 8,50 per maand over te maken op NL67RABO01431.98.300 t.n.v. penningmeester CSAV 
”Turnlust” – Badminton DH Boterzwin 4221 1788 WT Den Helder..o.v.v. contributie “periode”. 

Ingaande seizoen 2016-2017 

 

Wnd Voorzitter:   Mw. J. A.G. Bosma Andromeda 81  1785 DS Den Helder  tel: 0223-625751 

Penningmeester: Mw. J van Orselen Violenstraat 81 1782 KB  Den Helder   tel: 0223-623899 

Secretaris:  Mw. J v.d. Berg Marsdiepstraat 635 1784 AN   Den Helder    tel: 0223-633126    

Lestijden: zie elders dit blad 

Voorzitter:    Mw. J.A.G. Bosma      Andromeda 81        1784 DS De Helder tel: 0223-625751 

Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg         Boterzwin 4221     1788 WT    Julianadorp     tel: 0223-642239 

Secretaris:  Mw. T. Bakker       Waalstraat 38         1784VW    Den Helder    tel: 0223-620486 

Lestijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Dinsdagmorgen  10.00-11.00 uur    Beweeglessen 60+      
Dinsdagmiddag  13.30-14.30 uur    Beweeglessen 60+      
Woensdagmiddag  13.00-14.00 uur    Beweeglessen 60+      
Vrijdagmiddag  13.00-14.00 uur    Beweeglessen 60+     
Donderdagmorgen 10.00-11.00 uur     Rollatorgym 
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Voorzitter Mw. W Sperling            GP Blankmanstraat 264   1785 CM   Den Helder  tel:0223-634842 
Secretaris Mw. J. van Dalen                Vinkenstraat 39                  1781 ZJ            Den Helder  tel: 0223-860536 
2e secr.          Mw. D. Krijns                     Dongestraat 36                   1784 XE          Den Helder  tel: 0223- 624565 
Penningm. Dhr. H.J. Tamboer  Sth.Willemv.str.18     1785 JA  Den Helder   tel:  0223-632242 
Bestuurslid Mw. I.A. Vietje  Barkstraat 14           1782 BH  Den Helder tel:  0223-633522 

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk”: 
Afdeling maandag van 13.45 – 16.15 uur    
Afdeling vrijdag    van 13.45 – 16.15 uur 
Contributie € 6,50 per maand per persoon per afdeling en € 10,50 per persoon per 2 afdelingen Gelieve dit 

automatisch over te maken op bankrekeningnummer NL51RABO01431.98.297  t.n.v. penningmeester  
CSAV ”Turnlust” – afd. Koersbal, Den Helder  o.v.v. contributie 

wnd.  Voorzitter: Mw. J. A.G. Bosma  Andromeda 81  1785 DS Den Helder  tel: 0223-625751 
 Secretaris:          vacant 
Penningmeester:      Mw. M.A.E. Wildenburg      Boterzwin 4221   1788 WT     Julianadorp       tel: 0223-642239
   

Speeldagen en tijden in het Sport-en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Donderdag:  14.00 - 17.00 uur  
Contributie € 6,00 per maand over te maken op NL17RABO01431.98.327 t.n.v.  CSAV”Turnlust” –  
Sjoelen  o.v.v. penningmeester      

Voorzitter:         Dhr R. Slikker       Korvetstraat 1 1784 MP Den Helder   tel: 0223 -644007 
Secretaris:              Dhr. T. Bosma      Andromeda 81     1785 DS Den Helder  tel: 0223-625751 
Penningmeester:  Dhr A. Ernens      Andromeda 80 1785 DS Den Helder tel: 0223-521959 
 
Theorieavond in het Sport– en Zalencentrum “De Draaikolk”:  
laatste woensdag van de maand 19.30– 22.00 uur.  Praktijkmiddag in overleg. 
Contributie: €5,00 per maand over te maken op NL28RABO0303097876 t.n.v.  CSAV ”Turnlust” Turnlustfocus 
o.o.v. penningmeester 
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