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Het clubblad is wederom gratis gedrukt door OSN. Als club zijn we 
daar erg blij mee en bedanken OSN dan ook hartelijk.

OSN Nederland B.V. 
Overijsselhaven 83
3433 PH Nieuwegein

Tel: +31(0)88 4555000
Fax:+31(0)30 6084649

www.osn.nl
www.copykit.nl

Start najaar 2010 aan de 

zuidrand van Lelystad

Opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar
www.villakinderfun.nl

Dagopvang

Weekendopvang
Naschoolse opvang

Incidentele opvang

Nog plaatsen beschikbaar. 

Schrijf uw kind(eren) nu in!

kinderopvang
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COLOFOn
Dagelijks bestuur:

Voorzitter
Chris de Graaf
(cdegraaf@gvlelystad.nl) 

Secretaris
Jacqueline Roling
(secretaris@gvlelystad.nl)

Penningmeester
Vacature
(penningmeester@gvlelystad.nl)

Ledenadministratie
Michel Taheij
(ledenadministratie@gvlelystad.nl) 

Algemeen bestuur
Roland Huizer
(rhuizer@gvlelystad.nl)

Conny van Solt
(cvansolt@gvlelystad.nl)

Anje Kel
(akel@gvlelystad.nl)

Technische commissie
Conny van Solt
(cvansolt@gvlelystad.nl)

Brigitte Meddens
(bmeddens@gvlelystad.nl)

Stephanie van Kruisbergen
(svankruisbergen@gvlelystad) 

Clubblad
Saskia Anakotta
Sjaak Meyberg
(clubblad@gvlelystad.nl) 

Website
Lummechien Noordam
(website@gvlelystad.nl) 

Voor meer informatie zie: 
www.gvlelystad.nl

VAn de VOOrZitter
Beste leden en lezers,
 
Afgelopen maart was alweer de Algemene 
Ledenvergadering. Helaas viel de opkomst tegen nog 
geen 10 ouders op een verenging van bijna 400 leden.
Tijdens deze vergadering zijn met algemene stemmen 2 nieuwe 
bestuursleden aangetreden. Mevrouw Anje Kel als algemeen 
bestuurslid. Zij richt zich grotendeels op personele zaken. De heer 
Michel Taheij voert de ledenadministratie.
Daarnaast doet Jacqueline Röling nu de werkzaamheden in de 
functie van Secretaris. Zij volgt Brigitte Meddens op. Hierbij 
spreek ik mijn dank uit voor haar inzet de afgelopen jaren. Als 
jurylid en als lid technische commissie blijft zij actief voor GVL.  
Het doet mij deugd dat de leden, zowel van de selecties als die 
van de recreatiegroepen zich inzetten voor de toekomst van de 
vereniging. Dit blijkt ondermeer uit het feit dat zij regelmatig 
demonstraties gaven bij Supermarkt Deen, waardoor wij van 
alle betrokken verenigingen de hoogste score hebben behaald. 
FANTASTISCH en bedankt!
 
Waar wij als vereniging tegen aanlopen is het feit dat de vereniging nieuwe 
aanmeldingen krijgt wat fantastisch is, echter door te weinig beschikbare leiding 
(zowel voor vast als oproepkracht) kan het zo worden dat wij voor de nieuwe 
leden geen lesaanbod hebben. Dit mag niet gebeuren. Wij hebben inmiddels al 
geadverteerd maar helaas tot op heden geen reacties.
Het jongensturnen zit in de lift. Mede door de bezielende leiding van Erik 
Meulman. Het dames turnen doet het dit seizoen ook zeer goed. Regelmatig 
behalen zij medailles onder de bezielende leiding van Stephanie, Melinda en 
Anneloes. Daar kunnen wij zeer trots op zijn. De recreatiegroepen staan onder de 
bezielende leiding van Sandra, Mia en Ada. Ilse van Zanten is inmiddels gestopt 
als leidster voor de aerobicslessen. Mia Peen neemt nu deze lessen van haar 
over. Hierbij doe ik een beroep op u allen om in uw kennissenkring mensen te 
benaderen voor het geven van lessen of als jurylid of als penningmeester zich in 
te zetten voor GVL.
Vergeet daarbij uzelf ook niet indien u daarvoor de mogelijkheid ziet.
GVL groeit en in het nieuwe seizoen kunnen wij nog verder groeien.
Dit is alleen goed te behappen met voldoende leiding, vrijwilligers etc.
Ik bedank iedereen, inclusief de redactie van het clubblad en de websitemakers, 
voor zijn of haar inzet voor GVL en wens u allen een fijne zomervakantie toe.
Tot ziens bij het volgende sportieve seizoen. 

Chris de Graaf

VAn de redACtie
Na een jaar lang huiswerk, hard werken, werkstukken maken, 
toetsen, SO’s , examenvrees en cito’s , is het dan bijna 
zover…het is vakantie! Wat een heerlijk vooruitzicht. Ik hoop 
dat iedereen geslaagd is voor hun examen of overgaat naar 
de volgende klas. Voor de kinderen van groep 8 is het nu 
extra spannend. Nu ben je nog de oudste op school, maar 
straks weer de jongste. Een brugpieper noemden ze dat in 
mijn tijd. Verdwalen in dat grote schoolgebouw, denken dat 
de leerlingen van 6 VWO leraren zijn, je boeken vergeten, 
meneer of mevrouw zeggen in plaats van meester of juf. Heerlijk als ik daar aan 
terug denk. Ik ben best een beetje jaloers op jullie.
Sjaak en ik hebben weer alles uit de kast getrokken om er weer een leuk clubblad 
van te maken. Zoals jullie gewend zijn is er weer een leuke actie in dit blad. Dit 
keer heeft het alles te maken met de WK. Wij hopen op veel reacties.
Ik wens iedereen een hele zonnige en plezierige vakantie. Dat Nederland de 
wereldbeker pakt, dat niemand vertraging heeft door de aswolk, dat niemand 
in de file staat, dat iedereen gezond en veilig thuis komt van vakantie, dat de 
thuisblijvers heerlijk weer hebben en natuurlijk dat iedereen heeft genoten van dit 
clubblad.
Groetjes, Saskia
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 Agorahof 1-3 
 8224 JG  Lelystad 
 tel.  0320-240603 
 E-mail    :   info@tctron.nl  
 Internet:  www.tctron.nl  

Leveranc i er  van:  

 computers 

 satelliet ontvangers 

 telecom 

 electronica 

 disco apparatuur

 

 

Voor 
 Herenschoenen 
 Damesschoenen 
 Kinderschoenen 
 Voetmetingen 
 Werkschoenen 

Agorahof  30 
8232 DX  Lelystad 
Tel .  0320-233367 
Fax.0320-213311 

www.weberschoenmode.nl 
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ntS terugblik 2009-2010 

nieuw bestuurslid michel taheij 

NTS 2
Wat gebeurde er allemaal…
•  Caressa Boomstra heeft in de 7e divisie goud, zilver en 

brons gehaald, super!
• Een zilveren medaille voor Fleur Bruinshorst
•  Voor Bente Koole meteen brons tijdens haar 1e 

wedstrijd
•  Fleur Molenaar maakte dit seizoen de overstap van NTS 

4 naar 2 en won zilver bij de clubkampioenschappen
•  Een gouden medaille voor Charlaine Naarden en een 

plaats in de finale
• De 1e wedstrijd en meteen zilver voor Babet Springer
•  Een keer 4e tijdens een wedstrijd en zilver voor Serena 

Tamaela bij de clubkampioenschappen
•  Een enorme vooruitgang voor Marit Dekens in de 5e 

divisie
•  Anika Holtrop mocht na 2 goede voorrondes door naar 

de finale
•  Lola IJsseldijk turnde ook in de finale, helaas geen 

medaille

NTS 3 verplicht

Hoe is het gegaan?

•  Suzanne Ayanle turnde in de 7e divisie en heeft veel 
geleerd en haar oefeningen gaan steeds beter

•  Helaas heeft Malou Bastiaanse, door ziekte, maar 1 
wedstrijd kunnen turnen dit seizoen

•  Vooraf een onmogelijke klus, achteraf een groot 
succes, top Xandra van Bosstraten!

• Een 1e plaats voor Samantha Breider
•  Halverwege ingestapt, daarom nog geen wedstrijden 

voor Geranchela Dovale
• Bryce gaat volgend seizoen 2 niveaus omhoog!
• Zilver en brons voor Alissa Ruiter, top!
•  Hedy Tang gaat volgend seizoen zelfs 3 niveaus 

omhoog…
•  Een bronzen medaille voor Christine Timmerman in de 

7e divisie
•  Van een 13e plaats in de 1e wedstrijd naar een 4e 

plaats in de 2e wedstrijd voor Solinde Vos
• Voor Alcira de Vries een 5e plaats, net geen medaille…
•  Brons voor Anouk Zijlstra tijdens de 2e wedstrijd in de 

7e divisie

Mijn naam is Michel Taheij en ik ben 40 jaar. Ons zoontje 
Noah van 6 zit op kleutergym bij juf Sandra en hij 
heeft het erg naar zijn zin. Ik ben freelance software 
ontwikkelaar en daarom heeft alles dat met computers te 
maken heeft mijn grote interesse.

Gym- en turngeschiedenis: Toen ik vier jaar oud was 
mocht ik een keertje met mijn grote broer mee naar 
gymles en sindsdien ben ik nauw met de turnsport 
verbonden. Ik heb zo’n beetje alles gedaan bij ‘Excelsior’ 

in Schiedam: zelf turnen, lesgeven, trainerscursus gedaan, 
jurylid, clubbladredactie, kampweekenden en ga nog maar 
even door.
Wegens verandering van woonplaats kwam in 1999 een 
abrupt einde aan het voor mij erg drukke leven in de 
vereniging. Maar ik heb het van tijd tot tijd wel erg gemist.
Vorig jaar hoorde ik een oproep voor bestuursleden 
en ondersteuning en ik heb mijzelf aangemeld voor de 
ledenadministratie. Ook ben ik actief in de telcommissie 
tijdens wedstrijden. Inmiddels doe ik de inning van de 
contributies erbij en afgelopen maart ben ik toegetreden 
tot het bestuur.

De ledenadministratie houdt onder andere in het 
verwerken van nieuwe inschrijvingen, wijzigingen in de 
lessen, informatiepunt voor de leiding, maken van de 
presentielijsten en – helaas – ook het uitschrijven van 
leden die opzeggen.
Nauw verwant hieraan is het innen van de contributies, 
de meeste via automatische incasso maar ook met 
acceptgiro’s. De administratie van onbetaalde rekeningen 
en het beantwoorden van vragen omtrent de contributie 
horen daar ook bij. Gelukkig is er ondersteuning van Linda 
van der Stel voor het versturen van herinneringen.

Heb jij ook iets leuks te vertellen 

over jouw groep?  

MAIL NAAR 

CLUBBLAD@GVLELYSTAD.NL
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VerJAArdAGSKALender
Iedereen van har te  ge fe l i c i teerd

Juni
2 Brendan Pozderski
3 Hanna Hellingwerf
3 Siham Akachar
3 Leanne Prins
6 Christa van Dijk-van Berkel

8 Priscilla Labigar
11 Reauy Nijdam
12 Magda Molenaar
12 Melinda Gooijer
12 Cheyenne Bijl
13 Noa Houweling
14 Xandra van Bosstraten
15 Jasmijn Joenje
16 Lieke Boersma
17 Gody Uwampeta
17 Noa van Hagen
20 Laura Kornman
20 Lente van Kerkwijk
24 Romy Spek
25 Nikita Onderwater
27 Kimberley Hofman
28 Joyce Schouwenaar
29 Sanne Mulder
30 Isa Roozemond

Juli
2 Fee van Kerkwijk
3 Nina Honing
4 Birgitta van der Blom
5 Julia Wooning
9 Jersey Snel
11 Sandra Ruiter-v.d. Bosch

12 Willie Hasselaar
14 Stanley Fredriks
15 Imala Basart
17 Robin Rinkema
17 Rayna van Wezep
20 Denise Butterman
21 Tamar Kok
21 Bente Koole
22 Daniëlle Kok
25 Sisi Elsevijf
26 Chaneyra Marcos

27 Luca Meijer
27 Shanaya Labigar
27 Amé de Boer
28 Zhara van den Akker
28 Gabriël van Duinen
29 Jess Bruins
30 Alies de With
30 Samantha van Seyen
30 Juliëtte Wouters
30 Luka Bootsma

Augustus
2 Jannie Dijk-Koning
3 Soraya den Boer
4 Bo Boom
4 Rachella Harlingen
5 Mazina van den Born
5 Veerle de Zoete
5 Zineb Amine
6 Zosia de Gooijer
6 Esther Smit
7 Djedy ter Burg
7 Tessa van Kesteren
10 Tessa Gooijer
10 Sanne van Proosdij
11 Lieke Drenth
13 Cameron van Emmerik
15 Annemieke Ester
15 Dusty Slagt
15 Björn Endeveld
19 Jacqueline Röling
19 Nikki Soepboer
20 Anouk Zijlstra
20 Daniëlle Lammers
20 Jay Bruins
20 Fleur Mulder
21 Ans Hamburger-Bartels
21 Alyssa Schuurman
23 Anja Kooiman
24 Lisa Boven
25 Sterre Huizer
25 Linde van Asselt
26 Henk Wels
26 Dagmar Schilpzand
27 Annika Krijt

28 Kelly Klaassen
29 Nikée Arissen
31 Martijn Molenaar
31 Chanel Luster

September
1 Samira Hajoui
1 Gabriëlla D’Andolfi
2 Anika Holtrop
3 Cok van Leersum
3 Pleun Postma
3 Janyk Ovaa
4 Evita Haagsman
4 Celine de Graaf
5 Brigitte Meddens
10 Julia Visser
11 Amber van Wijk
11 Esmee van Wijk
12 Femke Roeloffzen
13 Lieke van Heumen
13 Eva Gähler
13 Lucas Gähler
14 Klaske Hollema
14 Samantha Breider
15 Babet Springer
20 Cherifa Turner
21 Daniëlle Schagen
22 Pauline de Rouw
22 Alcira de Vries
23 Hermien Menkveld
23 Nada Riemersma
23 Sanne van den Broek
23 Meltem Kus
23 Sophie Dortu
26 Ria Barneveld-Mensen
26Lucas Zwikker
28 Jeroen Vooren
28 Dana van der Leij

Oktober
1 Cherif Kooistra
2 Ruben de Vries
2 Marius Dijkman Dulkes
3 Anne Leysner
3 Maartje Kulderij
3 Carin Palte

4 Alyn Meijer
4 Imad Cherrat
8 Sjady de Bruijn
8 Viggo Neijs
10 Rahma Conteh
11 Tom de Bruin
11 Denice van der Boom
11 Ezra Houweling
13 Rachelle Hessels
14 Mirthe Vader
18 Suzanne Ayanle
18 Nina van Nimwegen
18 Anouk Breevoort
20 Bibi Witvoet
21 Yvonne Roos
23 Elize Timmerman
23 Demi Schuur
24 Lisanne van Saane
24 Noor Schoenmaker
25 Corrie Klever-de Kraaij
25 Anna Ekman
25 Sterre v.d. Coolwijk
25 Nynke Putter
27 Yvonne van der Hem
28 Ilse Gaertner

november
1 Clazien Esveldt
1 Sara Vinckers
4 Jolanda Middelkoop
4 Dagmar Krijt
4 Calvin van der Stel
7 Femke Sluiter
7 Inge Ezinga
7 Margo Domburg
8 Michael ter Koele
10 Wessel van der Linden
11 Annebel Claassen
11 Nuria Duijker
12 Tamara de Voor
13 Sophie Nuberg
14 Juliet de Wilde
16 Christiaan den Heeten
18 Anky Harkema-de Horn
18 Marouane Amine

20 Defenie van ‘t Hof
21 Hanna Peterse
22 Zoë Valkeneer
22 Mila Massee
23 Mette Meijer
26 Megan Sokolov
27 Kim van Drunen
28 Michel Taheij
30 Wijnie van Hoeve
30 Daphne Pompies

december
1 Lonneke Elzinga
3 Lisette Sikkens
3 Felicity Leijen
3 Sydney Took
3 Karen de Kroon
4 Jessie Blom
5 Tineke Poeze
5 Anouk van Solt
7 Cor Sikking
7 Jaimy Suijkerbuijk
7 Femke van der Vegt
9 Jesse van Beek
10 Mabel Brink
11 Jaya Baladien
13 Kirsten Marrit van der Zee

15 Melina Noordam
16 Christine Timmerman
20 Isabel Bohle
22 Chantal Tuin
23 Esmée van Loon
23 Meike Kooijinga
24 Diny Lozeman
24 Esmee Hekert
25 Yvonne Hoogendijk
25 Kim IJssel
27 Lion van der Mey
28 Samantha Poeser
30 Demi ter Koele
30 Caressa Boomstra
30 Yentl van der Kollf

PARADISO KINDERFEESTJES 
Uilenweg 8 Lelystad Tel: 0320‐250393 

 

 

 

 

 

Als het gevroren heeft kun je bij Paradiso ook schaatsen op een 

Schaatsbaan van 1000m2.  

 

www.surfschoolparadiso.nl 

info@surfschoolparadiso.nl 

A 1 uur skelterbostocht (zelf begeleiden) en 1 uur Rad van Fortuin € 90,- 

B 1 uur Rad van Fortuin en 1 uur disco (max. 10 kids) € 90,- 

C 1 uur Rad van Fortuin en 2 uur disco met karaoke (max. 20 kids) € 150,- 

D 2 uur Rad van Fortuin € 90,- 

E 1 uur skelterbostochten 1,5 uur Rad van Fortuin € 120,- 

F Maak je mooiste kunstschilderij met Magic Painting Box, 

30 minuten/8 kinderen* 

€ 2,50 pp  
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in tHe SPOtLiGHtS

Supershake

lekker en 
gezond!

Ingredienten: 
• 250 g aardbeien
• 1 eetlepel gemalen kokos
•  1 fles smoothie met aardbei 

en yoghurt (500 ml)
• 4 bolletjes slagroomijs (200 g)

Materialen:
satéstokjes, (staaf)mixer en 4 glazen

Bereiden:
Aardbeien schoonmaken en aan elke 
satéprikker 2 aardbeien spiesen.
Kokos op bord strooien en aardbeiprikkers 
erdoor wentelen.
Smoothie, ijs en rest van aardbeien met 
(staaf)mixer tot schuimige milkshake 
mengen.
Milkshake in vier glazen schenken en met 
aardbeiprikkers garneren.

mmmm.... inderdaad een supershake!

Voor een groot deel van onze leden een onbekende, maar 
voor de jongens juist helemaal niet! 
De 22 jarige Erik Meulman is de trainer van onze 
jongengroepen van GVL. 
Erik is geboren in Eindhoven. Woonde daarna in Ochten, 
Gouda en Amerika en is in 1998 in Lelystad komen wonen. 
Hier woont hij bij zijn ouders en zijn zusje van 16. Zijn oudere 
broer woont inmiddels zelfstandig in Amsterdam.
Op 30 mei heeft Erik met zijn jongensgroepen deelgenomen 
aan de clubkampioenschappen'. Het was een mooie uitdaging 
om zo kort na het starten bij de vereniging al toe te moeten 
werken naar een wedstrijd. Erik was erg trots op zijn jongens 
en voor volgend jaar gaan we echt even laten zien wat de 
jongens in huis hebben. 
Erik, wat heb jij met de turnsport?
Ik heb als kleine jongen (van mijn 5e tot mijn 11e) geturnd 
in Ochten. Momenteel ben ik bezig met afstuderen aan de 
opleiding ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding) in 
Amsterdam. Gedurende de opleiding heb ik veel geleerd 
m.b.t. turnen, zowel praktijk als theorie. Naast het geven 
van turnles werk ik als bijbaantje in het zwembad als 
toezichthouder. Zowel het geven van turnles als het 
werken in het zwembad bevallen mij enorm goed, omdat 
beide baantjes passen bij mijn opleiding. Wat betreft mijn 
toekomst; ik loop momenteel mijn eindstage op het ROC 
ASA Sport & Bewegen in Amsterdam. Hier heb ik enorm 
veel plezier in en ik hoop dat er na mijn stageperiode een 
mogelijkheid is om daar aan de slag te gaan. Is dat niet het 
geval dan zal ik een middelbare school zoeken waar ik als 
sportdocent aan de slag te gaan. Op dit moment ligt mijn 
voorkeur bij het werken op een ROC of CIOS. 
Kun je iets over de lessen vertellen?
Ik geef op de vrijdagavond van 17.00 tot 20.00 uur les in 
de Jol. Dit zijn 3 groepen jongens waarbij de eerste twee 

groepen recreatief zijn en de laatste groep is selectie. In 
de recreatie groepen vind ik het enorm belangrijk dat er 
beleving en plezier is. Vooral in de eerste groep (de kleinere 
jongens) staat plezier centraal. Ik wil de kinderen op 
motorisch vlak wat bijleren, bijvoorbeeld een koprol of een 
handstand kunnen maken. Ook het sociale aspect vind ik 
belangrijk in de lessen, hiermee bedoel ik het omgaan met 
elkaar en elkaar respecteren. In deze groepen geef ik veel 
begin- en eindspelletjes, zoals tikspelen. In de selectiegroep 
vind ik vooral het motorisch aspect belangrijk. De selectie 
jongens nemen ook deel aan de tweede (recreatieve) groep 
waarin ze veel plezier kunnen maken. In de selectiegroep 
vind ik dat jongens zich volledig op het trainen moeten 
focussen. Dit is namelijk de manier om beter te worden 
en daadwerkelijk vooruitgang te kunnen maken in je eigen 
vaardigheid.

Ik heb het enorm naar mijn zin tijdens de lessen. Ik krijg 
regelmatig positieve reacties van ouders en kinderen wat 
mij enorm motiveert om lekker door te blijven gaan met 
lesgeven.

E R I K
M E U L M A N
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SeLeCtieweetJeS

Weet je dat:

•  Er dit jaar 3 selectieturnsters in de 3e divisie hebben 
geturnd? En dat dit een topprestatie is van Esmee, 
Ashley en Evita! En dat Esmee zelfs door was naar de 
regiofinale?

•  Er volgend seizoen 6 selectieturnsters in de 3e divisie 
gaan turnen?

•  Er dit seizoen 6 van de 10 selectieturnsters de finale 
hebben gehaald?

•  Sterre dit seizoen 5 gouden medailles heeft gehaald en 
1e is geworden tijdens de regiofinale 5e divisie? 

 •  Lea langdurig geblesseerd is geweest dit seizoen? En 
ze tijdens de clubkampioenschappen weer volledig 
meegeturnd heeft?

•  Tamar haar vrije oefening turnt op gecomponeerde 
muziek van haar vader?

• Anneloes 23 jaar is en nog steeds niveau 5 turnt?
•  Lieke dit seizoen weer begonnen is met 

wedstrijdturnen? En de 1e wedstrijd meteen een 5e 
plaats behaalde?

•  Alyn op de clubkampioenschappen een vluchtelement 
op brug turnde met een hoge moeilijkheidswaarde? 

•  Laura dit seizoen bij GVL turnt en niet meer bij Pro 
Patria Zoetermeer?

•  De selectie er volgend seizoen een talent bij krijgt? En 
dat dit Esther Smit is?

•  Stephanie van Kruisbergen de trainster is en samen 
met Melinda vrijwel elke vakantie een extra training 
organiseert in een zaal waar een valkuil is?

•  De selectie dit jaar een demo heeft gegeven tussen de 
frisdrankschappen van de Deen? (zie pagina 14!) En 
dat dit heel veel geld opgeleverd heeft? Waar zowel de 
selecties als de recreanten van GVL heel blij mee zijn….
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VAKAntieS
Zomervakantie: 5 juli t/m 29 augustus

Herfstvakantie: 25 oktober t/m 31 oktober

Kerstvakantie: 20 december t/m 2 januari

Voorjaarsvakantie: 21 februari t/m 27 februari

Meivakantie: 30 april t/m 8 mei

Jongens tenue

Het nieuwe jongenstenue van GVL bestaat uit een wit t-
shirt met logo van GVL op de rug en een zwart broekje.
De t-shirts zijn vanaf nu te bestellen bij Creas-
sie, zie advertentie elders in dit blad of via internet: 
www.creassie.nl
 
Er zijn kindermaten van maat 98 t/m 164 en volwasse-
nen maten van Small t/m 3XL.
 
Prijs voor een t-shirt met kleurecht borduursel op de 
rug is € 15,00

te KOOP
GVL selectie turnpakje
Blauw/zilver/grijs selectiepakje zonder mouwen.
Maat 146 prijs € 30,00
Paars/zilver turnpakje + broekje (velours)
(sterretjes op de mouwen en diamantjes op het 
broekje) inclusief bijpassende haarband
maat 140 prijs € 40,00
Turnleertjes, prijs € 5,00
Mail: ishbel@meyberg.eu of bel 0320-282963 

WILT U UW TURNPAKJE
 TE KOOP AANBIEDEN?  

MAIL NAAR 
CLUBBLAD@GVLELYSTAD.NL

winnaars bezoeken CAKeAteLier
Sterre, Lea, Nienke en Solinde hadden fotowedstrijd gewonnen, die in de vorige Splitzo stond.
Zij mochten een workshop cupcakes volgen bij Cakeatelier in Lelystad.

Lea en Sterre vertellen jullie 
graag hoe leuk het was;
Op woensdag 3 maart gingen we 
naar het cakeatelier het was super 
leuk.
We hebben cakejes versierd met marsepein.
Eerst mochten we een kleur uit kiezen.

Toen kregen we een vormpje in de vorm van een rondje.
En die deden we op het cakeje.
Toen deden we er een roosje op die we zelf hadden gemaakt met 
blaadjes Daarna gingen we nog een cakeje maken.
Daar kwamen vlindertjes op met bloemetjes en pareltjes die je op kunt 
eten.
En dat plakten we erop met eetbare lijm.
Als laatst aten we ze allemaal op.(grapje)
Mmmmmmmmmmmmmmmm was dat!
 Groetjes Lea en Sterre
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CLubKAmPiOenSCHAPPen GVL 201O
Op zondag 30-5-2010 vonden de clubkampioenschappen turnen plaats in sportcentrum de Koploper.
Voor de eerste keer kwamen zowel de meisjes als de jongens in actie op dezelfde dag. In een sfeervolle 
sporthal met veel publiek turnden zowel de selecties als de recreanten. 

Bij de dames selectie werd Sterre Huizer verrassend clubkampioen, nipt gevolgd door Esmee Koeleman. 
Bij de jongensselectie werd Dusty Slagt verdienstelijk 1e. Esther Smit werd kampioen van de NTS 2, 
Nada Riemersma van de NTS 3 en Bente Koole werd 1e van de NTS 4. Alle clubkampioenen van de 
recreanten zijn elders in het clubblad terug te vinden.
Omdat meedoen bij de clubkampioenschappen belangrijker is dan winnen, werd iedereen naar voren 
geroepen en kregen alle deelnemers een medaille omgehangen.
De selectiemeisjes, onder leiding van Stephanie van Kruisbergen, verzorgden 2 demonstraties op de 
vrije oefeningvloer. Op mooie muziek kon het publiek genieten van hun acrobatische kunsten.
Als verrassing kwam oud GVL turner Daniel Koopmans langs in de Koploper en verzorgde ook hij een 
kleine demonstratie in de ringen en liet hij zien wat hij waard was op sprong. Daniel turnt inmiddels in 
Almere in de 2e divisie. Al met al een succesvolle dag voor GVL waar het bestuur, de vele vrijwilligers en 
natuurlijk alle turnsters en turners met veel plezier op terug kunnen kijken!
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wK 
PriJSVrAAG
We zitten met z’n allen midden 
in de WK?

Volg jij het een beetje?

Doen! Want in de Splitzo is er een 
leuke prijs mee te winnen!

Op 2 en 3 juli worden de kwart 
finales gespeel en is bekend welke 4 landen 
doorgaan naar de halve finale en natuurlijk 
de finale!

De prijsvraag:

1) Welke landen gaan volgens jou de finale spelen?
2) Wat word de eindstand van deze wedstrijd?
3) Welk land eindigt op de 3e plaats?
4) Welk land op de 4e?

Degene die het dichts bij komt wint een turnpakje 
(voor meiden of jongens) die is gesponsord door 

Sportemotion ( www.sportemotion.com) 

Wat moet je doen? Mail je inzending voor 5 juli 
naar clubblad@gvlelystad.nl.

Geef in jouw mail je naam, geboortedatum, 
mailadres, kledingmaat en de 4 antwoorden door. 

Vanaf 12 juli kun je op de website lezen wie heeft 
gewonnen.

Let op:
Je mag 1 keer meedoen en moet lid zijn van GVL.

De specialist voor de veeleisende sporter

Uw sport is onze passie.

Grootste collectie
zwemkleding en accessoires

Sportverzorging

Sportvoeding

Uitgebreide collectie running 
en triatlon kleding. Tevens 

verzorgen wij loopanalyse bij 
aankoop van running schoenen

Grootste turnspecialist
van Nederland

Teamdealer van Erima, 
de  grootste teamkleding 

specialist van Europa.

Online shop: www.sportemotion.com
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GVL tweede VAn nederLAnd!!!
Ja!!!, het is ons gelukt hoor!! Wij 
als turnvereniging GVL hebben wel 
1771,55 euro gewonnen. 
En nu wilt u natuurlijk weten hoe ons 
dat is gelukt!! Nou dat zal ik u dan 
maar snel vertellen. 
Eerst de actie in het kort: De 
supergeweldige Deen supermarkt 
heeft een actie bedacht voor 
alle verenigingen in Nederland, 
dus: voetbalverenigingen, 
handbalverenigingen, 
zwemverenigingen en natuurlijk ook 
turnverenigingen. Als je voor 10 euro 
boodschappen deed dan kreeg je een 
kartonnen muntje en een kras kaartje. 
Met het muntje kan je het kraskaartje 
open krassen en als je geluk hebt 
staat er op het kras kaartje een 
product van de Deen supermarkt, en 
dan kan je dat product gratis ophalen. 
En bij de ingang van de Deen stonden 
een paar kokers van verenigingen 
waaronder ook GVL. Als u uw muntje 
in bijvoorbeeld de koker van GVL doet 
dan steunt u die club, want het gaat 
er uit eindelijk om wie de meeste muntjes heeft verzamelt. Die 
krijgt dan het meeste geld.
Vanuit GVL hebben we een demonstratie gegeven midden in de 
supermarkt en zijn we bij de kokers gaan staan om onze club te 
helpen.
En dat is gelukt. Deen heeft het omgezet in geld en nu mochten 
Sterre,Lea en ik de cheque in ontvangst nemen. Dat gebeurde 
in het Circus Renz in Hoorn. 
We hebben spinnen, slangen,krokodillen, leeuwen,olifanten 
en nog veel meer dieren gezien, maar ook mannen die enge 
trucjes deden met vuur. Heel spectaculair was de act van 
de trapeze. Zo hoog!! Tussen de show door werden de 10 
verenigingen omstebeurt naar voren geroepen. En kregen te 
horen hoeveel geld ze bij elkaar gespaard hadden. Wij werden 
2e!!!! van de 295 verenigingen in heel Nederland!! Kortom 
volgend jaar weer??

Tamar
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ntS terugblik 2009-2010 
NTS 3 keuze

Wat vond trainster Melinda ervan…
• Helaas net geen finaleplaats voor Naomi Dekkers
•  Wat ging de 1e wedstrijd lekker Ruya Kaya, ga volgend 

jaar zo door!
•  Er zijn tegenslagen overwonnen Kelly Klaassen, maar 

steeds kwam je goed terug…
• Annika Krijt, je bent goed vooruitgegaan dit seizoen
•  Helaas een vervelende blessure voor Melina Noordam 

en toch nog een goede wedstrijd geturnd, knap hoor
•  Een zilveren en gouden medaille voor Nada Riemersma 

en een 8e plaats in de finale!
•  Ondanks een vervelende polsblessure voor Nynke de 

Rover, toch een finaleplaats
•  Lisanne van Saane heeft de finale net gemist, maar 

nam revanche tijdens de clubkampioenschappen, een 
2e plek

•  Susanna Schilpzand turnde elke wedstrijd beter, goed 
gedaan!

NTS 4

Hoe ging het met…

•  Marieke Boot: zij turnde dit seizoen in de 6e divisie, 
helaas net niet door naar de finale

• Anouk Breevoort: een 2e plaats in de 7e divisie!
•  Rachelle Hessels: een enorme sprong omhoog, knap 

hoor…
•  Demi Kooiman: angst voor de brug overwonnen en een 

bronzen medaille!
•  Nina van Nimwegen: helaas nog geen wedstrijden dit 

seizoen, maar wel clubkampioenschappen
•  Sophie Nuberg: 2 gouden medailles en brons tijdens de 

clubkampioenschappen
•  Rayna van Wezep: voor het eerst wedstrijdturnen en 

dat is goed gelukt…
•  Sharina Ritsema: ondanks een val van de balk tijdens 

een wedstrijd en toch nog het hoogste cijfer op dit 
onderdeel!

Het WK turnen 2010 voor

dames en heren

 zaterdag 16 oktober

tot en met zondag 24 oktober.  

KIJK OP:

 www.wkturnen2010.nl 



KidSPAGinA
Een jongetje komt op school 
en zegt tegen zijn meester: 
“Ik heeft gisteren bij mama 
geslapen.” “Nee”, zegt de 
meester, “Ik HEB gisteren bij 
mama geslapen.” Waarop het 
ventje antwoordt: “Ik heeft u 
niet gezien.”

Wist je datjes

Het is onmogelijk om jezelf te kietelen. Zelfs als je 
heel gevoelig bent voor kietelen, kan je jezelf nog niet 
kietelen. Dit komt omdat de hersenen het gekietel 
kunnen voorspellen, bijvoorbeeld doordat je met 
je vingers naar de plek beweegt waar je wilt gaan 
kietelen. Omdat je hersenen van tevoren weten wat 
er gaat gebeuren en op welke plaats, zal je er nooit 
zo op reageren als wanneer iemand anders je zou 
kietelen.

Sommige (uit)vindingen zijn al heel lang geleden 
gedaan. Het vuur al meer dan 600.000 jaar geleden. 
Kauwgom werd 125 jaar geleden uitgevonden. De 
tandenborstel enkele eeuwen daarvoor. De PC is 
hierbij vergeleken nog piepjong.

Waarom wisselen onze tanden?
Alles groeit aan en in je lichaam mee, vanaf je baby 
totdat je bent uitgegroeid. Behalve je tanden en 
kiezen. Die moeten vervangen worden. Met een half 
jaar krijg je de eerste tanden en dat gaat zo door 
tot je 3e of 4e jaar. Dan passen er maximaal 20 
melktanden in je mond, want dan is je kaak vol. Als 
je kaak groeit en groeit, komt er ruimte voor meer 
en grotere tanden. Je bent dan 5 of 6 jaar. Terwijl 
die kaak door blijft groeien krijg je steeds meer 
nieuwe tanden en kiezen. Rond je 12e heb je dan 32 
blijvende tanden en kiezen. Je tanden groeien dus 
niet mee en je kaak heeft niet in een keer ruimte voor 
alle nieuwe tanden. Zodra je kaak groeit en zodra er 
plek is komen de nieuwe tanden en kiezen door. 

Er is brand in een huis. De 
brandweer komt eraan en 
probeert een oud vrouwtje te 
redden. Een brandweerman gaat 
de ladder op en zoekt naar de 
oude mevrouw. Uiteindelijk kan 
hij haar vinden en loopt met 
de vrouw naar de ladder. “Even 
op uw tanden bijten oma, dit is 
zo voorbij”, zegt hij. “Oh nee,” 
antwoordt de oude dame, “dan 
moeten we weer naar boven, 
want mijn gebit ligt nog in de 
badkamer.”

Twee slangen komen elkaar 
tegen in het moeras. De ene 
slang zegt tegen de andere: 
“Ik hoop dat ik niet giftig ben”. 
Vraagt de andere: “Waarom?” 
Zegt die ene weer: “Omdat ik net 
in mijn tong heb gebeten!”

Ferry’s vader bekijkt het rapport 
van zijn zoon. Vader: “Ik mis de 
tien.” Ferry: “Welke tien?” Vader: 
“De tien voor de moed om dit 
rapport aan mij te laten zien!”

bal 
emmer 
kasteel 
strand zon
bikini 
grens  

schelp
tent 
zwemmen 
boot hotel 
schepjes 
wandeling 

duinen 
huisje  
sorbet
ys


