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Janny Bosma-Karsijns 
alg. voorzitter  

Volgens de kalender is het al herfst, maar de temperatuur is nog steeds hoog. De blaadjes vallen 
van de bomen, maar de lange broek hoeft nog niet aan. De eerste storm is al weer geweest, maar 
van een dikke trui is nog geen sprake. Kortom de natuur is wat in de war. We doen het er maar 
mee, mopperen heeft geen zin. Daar verandert het weer niet van. 
 
Het nieuwe verenigingsseizoen 2016-2017 is gestart. Alle competities draaien op volle toeren om 
aan het eind van het jaar uit te maken wie Verenigingskampioen is geworden. Ook de wedstrijden 
tegen andere verenigingen hebben hun start gemaakt. Regelmatig zien we de leden van de afde-
ling biljarten in hun mooie blauwe wedstrijdoutfit in de Draaikolk. 
 
Op zaterdag 8 oktober wordt de jaarlijks terugkerende Kaderdag georganiseerd. Het is een dag 
voor teambuilding. Alle bestuursleden, scheidsrechters, trainers, commissieleden , kortom alle 
leden die iets meer doen dan alleen maar lid zijn, worden hiervoor uitgenodigd. De invulling is elk 
jaar anders, maar altijd afgesloten met een maaltijd. Het is de bedoeling om de ander van de ande-
re afdeling beter te leren kennen en mee samen te werken. Altijd een gezellige dag. 
 
BELANGRIJK VOOR ALLE LEDEN: KLEUTERINSTUIF!!! 
Vertel het aan je kinderen, kleinkinderen, buurkinderen enz! 
 
Turnlust organiseert in de herfstvakantie een leuke instuif voor kinderen van 4-6 jaar. 
Op maandag 17 oktober is de sportzaal van De Draaikolk aan de Dollardlaan ingericht als een gro-
te speeltuin waar kinderen kunnen bewegen. Er is een circus, waar de kinderen als een echte cir-
cusartiest kunnen jongleren en balanceren, een hobbelbobbelbaan, en je kunt mikken met ringen, 
op kranten, in hoepels en nog meer. En niet te vergeten klimmen op een gevarieerde baan met 
veel klim en klautermateriaal. Heel veel te doen dus!  
Na afloop krijgt iedereen een diploma met stickers van de verschillende onderdelen. Voor de kin-
deren staat er drinken klaar met een versnapering, want je wordt wel warm en hongerig van zo’n 
gave sport- en beweegtuin.  
Iedereen is welkom vanaf 13.30 uur. We stoppen om 15.00 uur. Deelname is gratis.  
 
BELANGRIJK VOOR ALLE LEDEN: SPORTIEVE SINTERKLAAS!!! 
Vertel het aan je kinderen, kleinkinderen, buurkinderen enz! 
 
Sportieve Sinterklaas bij Turnlust. 
De sporthal van sport-zalencentrum De Draaikolk is op zaterdag 19 november omgetoverd in een 
heuse Pietenschool. Veel sportieve uitdagingen staan er opgesteld voor de kinderen van de basis-
school. Voor hen  is er o.a. een prachtige klimbaan opgebouwd en een hemelbed neergezet. Ook 
kunnen ze zich uitleven op allerlei ludieke spellen. Tijdens dit vermaak komt Sint Nicolaas met 
zijn Pieten langs om hen aan te moedigen. Ook zullen de helpers van de Goedheiligman uitge-
daagd worden om met de kinderen mee te doen. Na afloop van deze sportieve middag worden de 
kinderen beloond met een diploma en een verrassing. 
Deze sportieve Sinterklaas middag begint om 14.00 uur en zal duren tot ongeveer 16.00 uur. De 
deelname is gratis. Je kunt je opgeven via: sportieve-sinterklaas@ziggo.nl of met het opgave 
strookje in De Draaikolk. 
Haast je, want vol is vol! 
 
Ik wens u allen een fijn seizoen! 
 
Vriendelijke groeten 
Janny Bosma-Karsijns 
alg. voorzitter  



 

                                                                                    4                                                           jaargang 15  nr.1 oktober2016 

Inhoud: 
 3 Voorwoord Voorzitter                      Janny Bosma 
 4 Colofon  
 5  Gymnastiek                               Mary van de Ruit 
 8  Rhönradturnen                                   Ton Bosma 
     Gymnastiek                                          Els Schram                          
 9  Grote Clubactie                     Helma Winkelman  
10 Biljarten                                 Ingrid van der Hert 
                                                           André van Tillo  
11 Vitaal en Fit                                       Janny Bosma 
10 Rollator gym                                     Janny Bosma 
12 Fotoclub                                             René Slikker  
14 Gedachtegoed 
     Gymnastieknieuws            Janny en Ton Bosma     
15 Trainerscursus                  Jolande van den Berg 
      Rhönrad maandag                        Amanda Vink 
16 Ouder en kind                                    Els Schram  
17 Sportieve Sinterklaas                   
18 Reclame 
19 Lesrooster Gymnastiek   
20 De afdelingen   
21  Kleuterinstuif 
      

Dagelijks Hoofdbestuur CSAV Turnlust 
Alg. voorzitter  Mw. J.A.G. Bosma Andromeda 81   tel: 625751 
Alg. secretaris  Mw. A.W. Winkelman J.J. van Veenstraat 10  tel: 630322 
Alg. penningmeester Dhr. R Slikker  Korvetstraat 1    tel: 644007 
 
Stichtingsbestuur SSJC De Draaikolk 
Voorzitter   Dhr. H. Sandbrink.         Het Arsenaal 18   tel: 533363 
Secretaris                        Dhr. H. Beekes    Ooievaarstraat 59    tel: 621945  
Penningmeester            Dhr. JJ. Van der Linden  Middelzand 5507   tel: 642724 
 

Verhuur Draaikolk:     
Mw. R. de Vries-van Kempen  verhuur-draaikolk@kpnmail.nl   tel: 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 25 november 2016 

Graag digitaal per e-mail:  bosma.t@quicknet.nl 
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Nieuwe Clubkampioen! 
 
Zaterdag 25 juni 2016 hebben de peuters en 
kleuters van de afdeling gymnastiek van  
C.S.A.V. Turnlust hun gymkunsten vertoond 
om een heus diploma te bemachtigen. 
Onder bewondering en aanmoediging van het 
publiek hebben zij hun beste beentje voor ge-
zet. 
Na het rollen, klimmen, springen, kruipen en 
balanceren zijn zij allen geslaagd. 
 
Hierna is de finalewedstrijd geweest van de On-
derlinge seizoenscompetitie Turnen. 
Leden in de leeftijd van 6 jaar en ouder hebben 
de mogelijkheid gekregen om 3 wedstrijden 
mee te doen. 
Diegenen, die inderdaad alle 3 de wedstrijden 
hebben geturnd, zijn opgegaan voor de medail-
les en de wisselbeker voor clubkampioen. 

Na het bekendmaken van de daguitslag, is de 
spanning te snijden. 
De overgelukkige Anna Akhavan heeft met klin-
kende cijfers uiteindelijk de beker gewonnen en 
is dus de nieuwe clubkampioen!  
 
Hieronder ziet u de daguitslag waarvoor de di-
verse diploma’s werden uitgereikt. 
 
 
 

Naam Niv Totaal Rang  Naam Niv Totaal Rang 

Ilse de Wit 1 32,20 1  Anna Akhavan 4 36,30 1 

Fleurine Veenstra 1 31,90 2  Elin Mulder 4 35,80 2 

Raphaela Alting 1 30,80 3  Indy Schotman 4 34,60 3 

     Jasmijn Dijs 4 32,60 4 

Tessa Buurman 2 32,80 1  Liz Joldersma 4 32,30 5 

Lynn v. Veldhoven 2 32,00 2  Lena Hoogsteen 4 32,10 6 

Imke Laufenberg 2 31,90 3  Jalisa Nadeem 4 31,70 7 

Britt Nieuwold 2 31,90 3  Lieke Heuvelman 4 31,60 8 

         

Femke Molenhuis 3 35,00 1  Stijn Nieuwold 4j 34,50 1 

Reza Oele 3 32,70 2  Guus den Hartog 4j 34,20 2 

Nelleke Hickman 3 32,60 3      

Myrthe de Wit 3 32,00 4  Robin Kneefel G 30,80 1 

Fay Marrenga 3 32,00 4  Amanda Vink G 29,20 2 

Suus Wilms 3 31,30 6      

     Kim van den Berg F 30,70 1 



 

                                                                                    6                                                           jaargang 15  nr.1 oktober2016 

Naam Wed 1 Wed 2 Wed 3 Totaal Rang   

Ilse de Wit 30,90 31,60 32,20 94,70 10 1 Niv 1 

Fleurine Veenstra 31,40 30,80 31,90 94,10 12 2  

Tessa Buurman 32,70 32,40 32,80 97,90 4 1 Niv 2 

Lynn v. Veldhoven 30,60 32,40 32,00 95,00 8 2  

Britt Nieuwold 31,50 31,10 31,90 94,50 11 3  

Myrthe de Wit 31,50 33,10 32,00 96,60 5 1 Niv 3 

Fay Marrenga 31,40 32,60 32,00 96,00 7 2  

Reza Oele 30,80 31,30 32,70 94,80 9 3  

Nelleke Hickman 31,20 30,10 32,60 93,90 13 4  

Anna Akhavan 33,50 33,80 36,30 103,60 1 1 Niv 4 

Elin Mulder 32,00 32,30 35,80 100,10 3 2  

Liz Joldersma 32,90 31,20 32,30 96,40 6 3  

Stijn Nieuwold 34,40 33,30 34,50 102,20 2 1 Niv 4j 

Amanda Vink 27,60 29,60 29,20 86,40 15 1 Niv G 

Kim van den Berg 30,60 31,60 30,70 92,90 14 1 Niv F 

Hieronder ziet u de finaleuitslag van de turners 
en turnsters die alle wedstrijden hebben meege-
daan. 
De medailles zijn op niveau uitgereikt volgens 
de waarden die door de K.N.G.U. gehanteerd 
worden. 

Aangezien de dames 4 toestellen turnen en de 

heren 5 toestellen is er bij niveau 4j, 1 toestel 

minder gerekend. 
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Verrassing!! 
 
Nadat onze eigen kinderen aan het gymmen 
begonnen zijn, heb ik inmiddels 28 jaar rondge-
banjerd in “de Draaikolk”; brengen naar en ha-
len van de trainingen, kijken naar wedstrijden 
en activiteiten, 18 jaar met veel plezier en volop 
energie zelf lesgegeven, meegelopen met wed-
strijden en meegedaan met activiteiten. 
Dan overkomt je plotsklaps het volgende: Heb 
je alle wedstrijddeelnemers klaargezet in de 
kleedkamer om op te kunnen lopen voor de op-
mars, word je ineens aangezegd “Ga jij nu maar 
weg de zaal in of zo, wij komen 
zo”. 
Wat schetst mijn verbazing, wan-
neer even later de muziek start en 
alle kinderen (met hun handen op 

hun rug) de zaal in komen lopen met hele vrolij-
ke gezichten. 
 
 
Dan word ik naar podiumplaats 1 gedirigeerd en 
krijg van alle kinderen, hulpleiding en juryleden 
van die dag, prachtige rozen met erg leuke be-
dankkaartjes eraan. SUPER! Ook word ik daar-
na toegesproken en overladen met cadeautjes, 
o.a. een A4 map vol met kunstwerken van heel 
veel van “mijn” kinderen. 
Deze staan inmiddels te trappelen van ongeduld 
en krijgen na dit officiële gedeelte het startsein 

voor een groepshug. GEWELDIG! 
Dank aan iedereen die aan dit on-
verwachte reuze afscheid heeft 
meegewerkt. Door de foto’s kan ik 
hier nog vaak met plezier aan te-
rug denken. 
Mary van de Ruit 
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Afscheid Juf Eveline 
 
De rhönradgroep heeft op  dinsdag avond 5 juli  
uitgebreid afscheid genomen van Eveline Jan-
sen. Elke dinsdagavond was ze als hulpleiding 
bij de gevorderdengroep aanwezig. 15 jaar gele-
den kwam ze met haar zoon in aanraking met 
het rhönradturnen. Hierdoor werd ze besmet 
met het rhönradvirus. Haar zoon vertrok  en 
Eveline bleef en ging zich verdiepen in het jure-
ren. Ook werd ze  secretaris van de werkgroep 
rhönrad van het  
District. Gelukkig blijft ze dit 
nog even doen.  
Ze moest stoppen om dat haar 
lichaam aangaf dat   het lesge-
ven te zwaar voor haar werd. 
Jammer voor ons. 
We zijn dankbaar voor alles  
wat ze voor de groep heeft ge-
daan. Dit bleek uit de manier 
waarop onze rhönraddames  
haar hebben uitgezwaaid. 
Eveline je bent en blijft onze 
topper!! 

Afscheid Els Schram 
 
Terugkijkend naar de achterliggende jaren 
zijn er veel hoogte- maar ook dieptepunten 
te noemen. 
Om met de dieptepunten te beginnen: de 
niet aflatende zorg om leiding en bestuursle-
den te vinden. Plotselinge veranderingen zo-
als een zaal die niet meer beschikbaar is, toe-
stellen die door de gemeente worden vernie-
tigd of het oplossen van de financiële situatie 
 
Een klein dieptepuntje? De start van mijn 
bestuurlijke carrière ( 25 jaar geleden)begon 
met het eerste bezoek van toen voorzitter 
Daan van Schooneveld en secretaresse Janny 
Bosma  dat niet snel zal worden vergeten: op 
de fiets naar de Dijkschouwerslaan ging de 
een rechts en de ander links met een botsing 
tot gevolg. Bont en blauw en met schaafwon-
den kwamen ze aan. 
 

Samen met de voorzitters Daan van 
Schooneveld, Peter Reenders, Ruud Veenstra 
en Erik Schuurmans heb ik de afdeling Gym-
nastiek mogen vertegenwoordigen bij vele 
vergaderingen, activiteiten en evenementen. 
 
Bedankt voor de goede leerschool die Turn-
lust voor mij is geweest.  
Het organiseren, corresponderen, plannen, 
notuleren . 
Oude ideeën, nieuw leven inblazen: nieuwe 
initiatieven een kans geven. 
Maar ook gastvrouw zijn bij wedstrijden, NK 
of WK of het presenteren van de Turnlustra-
da. 
 
Dit alles heb ik met heel veel plezier gedaan. 
Ik dank mijn mede bestuursleden, leiding en 
commissieleden door de jaren heen .  

(Vervolg op pagina 9) 
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Grote Clubactie 2016 
 
Op zaterdag 1 
oktober start de 
landelijke 
verkoop van de 
loten voor de 
Grote Clubactie. 
Alle jeugdleden 
van CSAV 
Turnlust krijgen 

ook dit jaar weer een eigen inschrijfboekje 
waarin de verkochte loten kunnen worden 
genoteerd. Net als voorgaande jaren gaat dat via 
een eenmalige machtiging. Een bijkomend 
voordeel is dat leden daarna de papieren loten 
niet meer hoeven af te leveren. 
 
Ook dit jaar maken de jeugdleden weer kans op 
een prijs. Dit is afhankelijk van het aantal loten 
dat je hebt verkocht. Voor elk jeugdlid is een 
eigen inschrijfboekje beschikbaar. 
 
Tijdens de training/les in de week van 26 tot en 
met 30 september ontvangen de jeugdleden de 

inschrijfboekjes. De leden van de afdelingen 
badminton, biljarten, koersbal, Turnlustfocus , 
sjoelen en Vitaal en Fit maken weer gebruik van 
de inmiddels bekende intekenlijsten. 
De trekking vindt dit jaar plaats op 8 december. 
 
Alvast een fijne vakantie en daarna rekenen we 
weer op jullie allemaal!! 
   

Helma Winkelman 

Zij hebben het mogelijk gemaakt dat ik mijn 
taken, eerst als secretaris daarna als voorzit-
ter, kon uitvoeren. 
Je kunt dit niet alleen daar heb je ook de 
steun van thuis bij nodig: oppassen, taxi rij-
den of attenties scoren voor de juryleden. 
 
Vrijwilligerswerk 
Vrijwilliger zijn... 
Is vrijwillig 
maar niet vrijblijvend 
Is verbonden 
Maar niet gebonden 
Is onbetaalbaar 
maar niet te koop 
Is positief denken 
is positief doen 
Met als enige doel 
voor jezelf en de ander 
een goed gevoel!  

 

Dank jullie wel voor 25 fantastische jaren! 
 
Ik blijf lesgeven bij ouder- en kindgymnas-
tiek. 
Els Schram-Visser, 
Afd. Gymnastiek 
 
 

(Vervolg van pagina 8) 
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De vakantie was nog niet afgelopen voor ieder-
een of de eerste finale de 5/6 klasse libre werd 
gespeeld in de biljartzaal met als troef onze Ilse 
Cornelissen . 
Tussen de 7 heren hield ze enorm goed stand. 
De spanning was tot de laatste carambole te 
snijden. 
Tot de laatste stoot is het spannend geweest 
voor de 4 koplopers. 
De heer Granneman had tot de laatste partij al-
les gewonnen, in de laatste partij moest hij te-
gen Bruyns de nummer 2.  
Deze versloeg De heer Granneman met 1 caram-
bole. 
Door dit verschil werd Ilse 3e een enorme goede 
prestatie tussen al die mannen. 

 
In de biljartzaal zijn een aantal heren druk bezig 
geweest met verven en het ophangen van nog 
een aantal reclameborden. 
Lies en Aad hebben de zaal gesopt mijn hartelijk 
dank daarvoor ik was wat moeilijk te been. 
Zaterdag de 10e is er een clinic gehouden in de 
biljartzaal het was bloedheet maar ondanks dat 
was het een leuke en leerzame middag . 

Ingrid van der Hert 
 
 
 

Demonstratie / clinic  
 
Op zaterdag 10 september is er door het district 
Noord West Nederland een demonstratie / cli-
nic gegeven in De Draaikolk, het clubhuis van 
biljartvereniging Turnlust. 
 
De belangstelling van biljartliefhebbers uit Den 
Helder was goed; het programma voor deze dag 
was dan ook veelbelovend. 
 
De voorzitter van het district, de heer Onne-
kink, opende het festijn met een welkom aan de 
bezoekers. Hij 
feliciteerde de 
organiserende 
vereniging met 
het 50-jarig ju-
bileum en zag 
deze clinic als 
een cadeau 
hiervoor van 
het district. 
 
 
 
 
 

 
 
Vervolgens werden de spelers voorgesteld die 
de middag gingen inkleuren. 
Er werden drie spelsoorten gedemonstreerd: 
kader 57/2,  libre en 3-banden. 
Voor het kaderspel waren de heren Kees Kleij-
broek en Piet van der Geest aanwezig, voor het 
libre waren dat Ferry Jong (die zijn vader ver-
ving) en zijn broer Jordy Jong en voor het 3-
banden Jim Anneveldt en Tom Slikker. 
 
Voor elke spelsoort was een biljarttafel gereser-
veerd en een arbiter aangesteld. De arbiters wa-
ren de Helderse  biljartcoryfeeën Henk Buijs, 
Ingrid van der Hert en Piet Pols. 
 
De demonstratie van de spelers duurde een uur 
waarbij om de beurt bij elke tafel 20 minuten 
lang uitleg werd  gegeven  over het hoe en waar-
om van de uitvoering van een bepaald stoot-
beeld. 
Het was geweldig om te zien hoe de kadristen 
met veel gevoel de ballen langs de kaderlijnen 
tikten, hoe de jongelingen bij het libre de serie 
americain voorbereidden en uitvoerden en 
vooral ook hoe het Helderse talent Tom Slikker 

(Vervolg op pagina 11) 
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prima oplossingen bedacht voor bijna onmoge-
lijke stoten. Zijn opponent Jim Anneveldt had 
wat moeite met de tafel maar zijn uitleg was for-
midabel en zijn uitvoering vaak maar net mis. 
 
Na de demonstratie was er gelegenheid voor de 
toeschouwers om problemen voor te leggen aan 
deze topspelers waarbij het effect van hun ad-
viezen direct op de biljarttafel geconstateerd 
kon worden. Ook de arbiters waren bereid tekst 
en uitleg te geven om belangstellende over de 
streep te trekken toe te treden tot dit gilde om-
dat er altijd plaats is voor uitbreiding, zoals de 
heer Onnekink aangaf. 
 
Kortom een geslaagde middag waarvoor dank 
aan het district,  met name aan de voorzitter de 
heer Onnekink. 

Andre van Tillo  

(Vervolg van pagina 10) 

Vitaal en Fit de zomer door! 
 
Niet iedereen gaat in de schoolvakantie  op reis 
of naar de camping. 
Vitaal en Fit, de afdeling voor seniorensport 
van Turnlust, bleef daarom actief. 
Elke dinsdag stonden de deuren van De Draai-
kolk open om de enthousiaste leden en ande-
ren  te laten sporten. 
De eerste 3 weken werd er lesgegeven door Lin-
da Gruijs, de docente van de woensdaggroep en 
de laatste 3 weken door Janny Bosma, van de 
dinsdaggroep.  
De opkomst was boven verwachting. Natuurlijk 
waren er eigen leden , maar er waren ook men-
sen op af gekomen die het in de krant hadden 
gelezen. Gemiddeld waren er 18 mensen aan 
het sporten. Na afloop werd er nog nagepraat 
en een kopje koffie of thee gedronken, voor de 
gezelligheid. 
Het was voor het eerst dat 
De Draaikolk open was in 
de zomervakantie.  
Hartelijk dank voor het 
schenken van de koffie!! 
 

Het nieuwe seizoen is gestart! 
 
Elke woensdagmiddag van 13:00 – 14:00 uur  
en elke dinsdagmorgen van 10:00 – 11:00 uur 
wordt een groep dames en heren in de leeftijd 
van 55-78 jaar,  in beweging gezet,. Op een leu-
ke manier wordt aan de conditie gewerkt en 
worden de spieren aan het werk gezet. Allerlei 
materiaal wordt gebruikt: doeken, ballen, fris-
bees, stokken, enz. Maar ook de lachspieren 
worden niet vergeten! 
En na afloop is er gelegenheid om koffie of thee 
te drinken.  
 
Op de woensdagmiddag is er nog voldoende 
ruimte voor nieuwe leden, op de dinsdagmor-
gen kunnen er ook nog nieuwe leden bij! 
 
Kom, doe mee en beweeg!! 
 

                       Janny Bosma 
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Gym met de rollator? Ja hoor, dat kan bij Turnlust! 
 
Turnlust start met een beweeggroep voor mensen met een rollator, vanaf  27 oktober 2016. 
 
Voor iedereen is het belangrijk om te blijven bewegen. Daar blijf je soepel van. Rust roest! 
Kom proberen wat je nog kan! 
Je kan thuis natuurlijk oefeningen doen, maar het is een stuk leuker om dat met elkaar te doen in 
een groep. Het gaat ook makkelijker als je het met z’n allen doet. Alle deelnemers hebben een 
vergelijkbare beperking en daarom kun je elkaar stimuleren om de oefeningen te doen. Sporten en 
bewegen met z’n allen  werkt motiverend. 
 
De lessen voor mensen met een rollator worden gegeven in De Draaikolk, Dollardlaan 202. 
Donderdag van 10-11 uur. 
 
De les begint met een warming up op muziek: De spieren worden door oefeningen losser gemaakt. 
Daarna wordt er een spel gespeeld. Altijd wordt er rekening  gehouden met de vaardigheden van 
de deelnemers. Het is ook mogelijk dat we een speciale rollatordans instuderen.  
Naast het gebruik van de rollator kunnen ook oefeningen op de stoel gedaan worden.  
 
De spelmaterialen zijn aangepast aan de groep. 
  
Na afloop is de mogelijkheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. 
Niet alleen het bewegen is belangrijk, maar ook de gezelligheid van het elkaar ontmoeten. 
 
De  kosten zijn 3 euro per keer. 
Voor het begin is er de volgende aanbieding: Koop een strippenkaart voor 4x proberen voor € 6,00! 
De strippenkaart is te koop bij Sportservice, Drs. F. Bijlweg 45, 1784 MC  Den Helder, of op les. 
 
 
 

 
 
 
 

NIEUW! 
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 Op zaterdag 2 juli ging fotoclub Turnlust Fo-
cus met 8 personen naar Hoenderdaell om fo-
to’s te maken van de verschillende dieren in 
het dierenpark. De zon scheen en het was een 
prachtige dag om op pad te gaan. We trokken 
samen naar de Alpaca weide waar direct de 
eerste foto’s werden  gemaakt van de Mara’s 
en de kamelen.                                                                        
Een mooi moment om weer even te wennen 
aan alle instellingen van de camera. Veel tijd 
hadden we daar echter niet voor want er na-
derde een donkere  wolkenlucht. Gelukkig was 
de tropische kas dichtbij en konden we met 
onze apparatuur schuilen. In de kas was ge-
noeg te zien en te beleven om de bui af te 
wachten. Daar konden we plaatjes maken van 
krokodillen apen, stokstaartjes en vele tropi-
sche planten .                                                                         
De Lorituin was een echt kleurenspektakel. Na 
de theorieavond over zwart-wit fotografie 
maar 
even 
uitge-
legd dat 
dit zich 
toch 
meer 
leende 
voor 
een 
kleurenopname. Hoewel de kleurige vogeltjes 
al goed te fotograferen waren ,werden ze ge-
voerd met een groen achtig goedje waar ze 
massaal op af kwamen. De bijbehorende uit-
werpselen ten spijt een zeer mooie fotogenieke 
vogel.                                                                          
Ons pad ging vervolgens langs de bruine be-
ren, de wolven en hyena’s. We eindigden bij 
de hokken van Stichting Leeuw. Hier konden 

we prachti-
ge opna-
men ma-
ken van de 
leeuwen, 
jachtlui-
paarden en 
panters. 
Extra lastig 
element bij 

het fotograferen waren de dubbele traliehek-
ken. Dit was een prachtige afsluiting van het 
seizoen. 

Na de zomervakantie ging onze leden op 25 
september op safari in het Zwanenwater. Het 
prachtige natuurgebied bij Callantsoog. Door 
het mooie weer waren onze verwachtingen 

hoogge-
spannen. 
Wat zou 
de wande-
ling ons 
brengen? 
De prach-
tige 
herfst-
kleuren en 

vruchten zorgde ervoor dat de camera’s direct 
uit de tassen kwamen. Driftig werden de ei-
kels, elzenpropjes en verschillende bessen op 
de gevoelige plaat vast gelegd. Op sommige 
plaatsen kregen de fotografen de opdracht om 
op zijn manier 
deze omgeving 
te fotografe-
ren. Wel 
nieuwsgierig 
hoe de per-
soonlijke inter-
pretatie er uit 
zal zien. Het 
was een gezel-
lige fotomiddag. Wel een beetje jammer dat er 
geen vogels gespot zijn. Tijdens de volgende 
theorie avond zullen de resultaten te zien zijn. 

 

 

 

 

René Slikker      

 Welkom:                                                             
Op de eerste fotoavond van het seizoen moch-
ten we twee nieuwe leden begroeten. We ho-
pen dat Trudy Scheffer en Gerrit Winkelman 
zich bij ons zullen thuis voelen. 

Frans Oorschot 

René Slikker 

Ron van den Berg 

opdracht 

Ton Bosma 
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De dadelplanter 
 
Midden in de woestijn ligt een prachtige oase. 
Een oude man is daar hard aan het werk. Een 

reiziger stopt bij 
de oase om even 
uit te rusten en 
om zijn kamelen 
te laten drinken. 
Verbaasd lijkt hij 
toe hoe de oude 
man zwetend over 

zijn hele lichaam in het zand staat te spitten. 
 
“Wat doe je hier, oude man. Het is veel te heet 
hier om een schop vast te houden. “Ik ben da-

delpalmen aan het 
zaaien”, zegt de oude 
man, hijgend van in-
spanning. 
“Dadelpalmen?” her-
haalt de reiziger nog 
steeds met iets van ver-
bazing in zijn stem.  
“Waarde vriend, de 

warmte heeft vast je hersenen aangetast. Het 

duurt meer dan vijftig jaar voor een dadelpalm 
vrucht draagt. Ik hoop dat je over de honderd 
jaar wordt, maar het zal er moeilijk worden om 
wat je nu zaait nog te oogsten. Ga eerst met mij 
mee drinken en laat die klus maar zitten.” 
“Luister goed, reiziger. Ik heb mijn hele leven 
lang dadels gegeten die anderen hebben ge-
zaaid. Mensen die er ook niet van droomden om 
die dadels op een keer te eten. Vandaag zaai ik 
opdat anderen later dadels eten die ik heb ge-
plant. Het loont de moeite om deze klus eerst af 
te maken. Als je wilt, drinken we daarna een 
glas. 
Uit: Onderstroom 

 
 

De afdeling Gymnastiek heeft sinds het nieuwe 
seizoen vele nieuwe gezichten. Niet alleen be-
stuurlijk, maar ook het technisch kader heeft 
nieuwe gezichten. Alle trainings uren zijn, na 
het vertrek van Mary van der Ruit, ingevuld 
door jonge leiding. In De Draaikolk  geven 
Amanda  Vink, Kim van den Berg en Brenda 
Bosma de gymnastieklessen van kleuter tot 16 
jarigen. Brenda assisteert tevens Els Schram bij 
ouder en kind gym. Lobke Florussen is het aan-
spreekpunt bij de beginners van het rhönrad. 
Jolande van den Berg  neemt de lessen in Vogel-
zand voor haar rekening. 
Hun lessen worden zo opgebouwd dat de kin-
deren niet meer stilstaan tijdens het 
gymmen. Als er een nieuw onder-
deel wordt geoefend dan wordt er 
gezorgd dat daarnaast verschillende  
oefenvormen worden aangeboden. 

Zo wordt het lesuur ten volle benut. De reacties 
van de kinderen is heel positief. “Juf wat heb ik 
lekker gegymd!” 
Alle 5 leidsters volgen de leiderscursus van de 
KNGU. ( zie onderstaand) artikel.  
 
Ook op organisatorisch vlak  zijn er naast be-
kende ook een drietal  nieuwe gezichten.  
Enkele ouders en een rhönradlid  komen elke 
maand bij elkaar om een nieuwe strategie te 
ontwikkelen om onze afdeling opnieuw op de 
kaart te zetten. We zijn erg blij dat Ilse Dieben, 
Lotte van der Biezen  en Remco Mulder zich 
willen inzetten. 

Al met al een positief  begin van het 
nieuwe seizoen. 

Janny en Ton Bosma 
 
 

nieuws 
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Rhönrad groep maandag  
Een leuke en sportieve les, op maandag 

van half 7 tot half 8. 
Er wordt veel gelachen en veel gedaan, 

we zijn heel de les bezig, met verschillende dingen.                                                                                                                                       
Elke les doen we weer wat nieuws tot ze het zelfstandig kunnen. 

 Zoals: sprong, spiralen en rechtuit. 
                                                

Groeten Juf Amanda 
                   

In januari zijn 5 trainsters begonnen aan de opleiding 
gymnastiekleider niveau 3. 
Deze opleiding bestaat uit een fase A en B. In beide fases moet er 
hard gewerkt worden. 
Voor nu zitten de eerste 6 lessen van 5 uur erop, zijn de eerste 
opdrachten gemaakt en de verplichtte lesuren gegeven en zijn we 
begonnen aan de afronding van fase A. 
Tijdens de lessen was het niet alleen rustig zitten en de theorie 
bespreken……….  
Nee, nee de theorie mochten we thuis doen en werd daar kort 
aandacht besteed in de lessen.  
We moesten hard werken, ook wij als cursisten moesten klimmen 
en klauteren, radslagen en handstanden maken en noem maar op. 
We zijn met een groep van ongeveer 20 personen en moeten 
elkaar lesgeven en geven elkaar tips en tops die we kunnen 
gebruiken in onze lessen en opdrachten.  
Na elke lesdag moeten er theorie- en praktijkopdrachten gemaakt 
worden, die uiteindelijk in een portfolio gestopt moeten worden.   
Alle cursisten krijgen ondersteuning van de docenten van de 
opleiding, een trajectcoach van de KNGU en krijgen we 
ondersteuning en begeleiding van onze coaches Ton en Janny van 
de vereniging. 
Maar niet onbelangrijk is de inzet van de kinderen, zonder hun 
enthousiasme kunnen wij onze opdrachten niet maken. 
Vanaf eind oktober hopen we te kunnen beginnen met Fase B en 
hopelijk kunnen we rekenen op de inzet en enthousiasme van de 
kinderen op de les. 

Jolande van den Berg 
 
    

Trainerscursus KNGU 

Gym nieuws vervolg 
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Gym nieuws vervolg 

Mama & Papa Café op locatie 
 
In De Draaikolk is woensdag 28 september een Mama & Papa Café 
bijeenkomst op locatie gehouden. 
Ouders en kinderen waren in de gelegenheid om een les ouder- en kindgym te volgen. 
In de foyer waar iedereen was verzameld werd door Els Schram en Brenda Bosma eerst uitleg gege-
ven over wat we gingen doen. 
In de sportzaal, waar de toestellen waren neergezet, begonnen we met een “warming-up”. 
Heerlijk rennen, springen en een spelletje kat en muis. 
Daarna rollen, stuiten en  gooien met ballen. Wat een plezier ! 
Klimmen op het wandrek, schommelen in een draagdoek of matje, op de wiebelbank, door de tun-
nel of balanceren op de balk: er was heel veel te bewegen. 
De peuters en hun mama’s en papa hebben alles enthousiast uitgeprobeerd. 
Als afsluiting in de zaal werd er gezongen over de olifant waarna we in de foyer onder het genot 
van en kopje koffie of thee hebben nagepraat. 
Wat ons betreft voor herhaling vatbaar! 

Els Schram 

foto's: Carolien Koningsbruggen 



 

                                                                                    17                                                           jaargang 15  nr.1 oktober2016 



 

                                                                                    18                                                           jaargang 15  nr.1 oktober2016 

 
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
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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     

 Maandag   18.30 - 19.30 Rhönradturnen beginners Amanda Vink, Robin Stoffer 

 19.30-20.30 Rhönradturnen gevorderden  Janny/Ton Bosma 

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

18.30 - 19.30 Rhönrad turnen beginners Lobke Florussen, Kim van den Berg, Dewi Lamsfus 

19.30 - 21.00 Rhönrad turnen gevorderden Janny/Ton Bosma 

Woensdag  08.30 - 09.30 Conditietraining dames Janny Bosma 

09.45 - 10.45 Ouder- en kindgym Els Schram, Brenda Bosma 

15.00-16.00 Kleuters  Brenda Bosma 

16.00 - 17.00 Meisjes   6 - 9 jaar Amanda Vink  

17.00 – 18.00 Meisjes 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  6 en 8 jaar  Jolande van den Berg 

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

19.00 - 20.00 Meisjes 11 jaar en ouder. 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. De bijdrage 
aan de KNGU is in de contributie verwerkt zodat daarvoor geen aparte bijdrage wordt gevraagd. 

Ingaande seizoen 2016-2017!!!! 

Agenda Gym activiteit 

10—17 oktober Presentatie week 

17 oktober Kleuterinstuif 

19 november Sportieve Sinterklaas 

19-23 december Presentatie week 

14 januari 2017 Plaatsing wedstrijd rhönrad Purmerend 

21 januari  Noord Nederlandse kamp. Rhönrad Draaikolk 

4 februari  1e verenigingswedstrijd Draaikolk 

17 februari Leden vergadering Gymnastiek Draaikolk 

11 maart Districtswedstrijden rhönrad Sportlaan 

22 april 2e verenigingswedstrijd 

13 mei Springmiddag 

20 mei Onderlinge wedstrijden rhönrad 

10 juni NK rhönrad  

24 juni Finale verenigingswedstrijd 

15 juni seizoensafsluiting  
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Voorzitter:  Dhr. J. van Gestel  Kruiszwin 1305                     1788 LK         Julianadorp tel: 753134 
2e voorzitter   Dhr. P. Pols  Lijsterbesstraat 1  1783 HT Den Helder tel: 628909  
Secretaris :   Dhr.  H.J de Boer Boterzwin 3317  1788WG Den Helder tel: 641299 
Penningmeester  Mw. I vd Hert Steengracht 27  1781 RT  Den Helder tel: 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: 533363 
Secretaris:             Mw. D. Sinke-Schoen             Ooievaarstraat 55 1781 VK      Den Helder tel: 684444 
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 

 

Voorzitter:    vacant 

Penningmeester: Dhr. M.J. de Vries  De Torp 18  1785 RN  Den Helder   tel: 631392 

Secretaris : Mw. J v.d. Berg  Koggeschip 122 1784 SL   Den Helder    tel: 633126 

TC:                  vacant    

Lestijden: zie elders dit blad 

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

Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg Boterzwin 4221 1788 WT Julianadorp tel: 642239 
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Voorzitter Mw. W Sperling  GP Blankmanstraat 264   1785 CM   Den Helder 
Secretaris  vacant 
Penningm. Dhr. H.J. Tamboer  Sth.WillemVstr.18     1785 JA  Den Helder    tel:  632242 
Bestuurslid Mw. I.A. Vietje  Barkstraat 14   1782 BH  Den Helder  tel:  633522 
Bestuurslid Dhr. W. van de Bosch Landbouwstraat 352  1787 AT Julianadorp  tel: 757550 

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 € 5,00 per maand per persoon per afdeling en € 9,00 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 

 Voorzitter:             vacant   
 Secretaris:          vacant 
Penningmeester:      Mw. M.A.E. Wildenburg      Boterzwin 4221   1788 WT Julianadorp tel: 642239 
Bestuurslid  Mw. J. Markus              J. Roggeveenstr 20    1782 VN Den Helder tel: 617721 
bestuurslid   Mw. T. Boutkan   Baljuwstraat 109    1785 SE Den Helder tel: 612385 

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Dinsdag: 19.30 – 22.00 uur  
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: 644007 
Secretaris:          Dhr. T. Bosma      Andromeda 81      1785 MP Den Helder     tel: 625751 
Penningmeester:    Dhr. A. Ernens      Andromeda 80  1785DS Den Helder   tel: 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 NL49RABO0148554091 t.n.v.  CSAV ”Turnlust” Hoofdbestuur  
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