
                                               NIEUWSBRIEF MAART 2020 
                                             Gymnastiekvereniging Lombardijen 
 
 

In deze nieuwsbrief:
  

 Voorwoord 
 Coronavirus en Turnen  
 Kijkles 
 Wedstrijdverslag 18 januari 
 Vriendinnenles  
 Druk wedstrijdweekend 
 Raad het plaatje  
 Wedstrijdverslag 15 februari 
 Verenigingsuitje 
 Bijscholing assistenten 
 Wedstrijdverslag 7 en 8 maart 
 Onderlinge wedstrijd 
 Agenda activiteiten   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord 
Beste leden, ouders en verzorgers, 
  
Hierbij ontvangen jullie onze 2e nieuwsbrief. Weer vol met leuke 
verslagen, activiteiten en een raadplaatje. We zitten momenteel 
midden in het wedstrijdseizoen en kunnen nu al terugkijken op 
mooie (persoonlijke) prestaties. Niet alleen behaald tijdens de 
wedstrijden maar ook in de trainingen. De nieuwe groepsindeling bij 
de selectie werpt zijn vruchten af. Het plezier in turnen straalt in alle 
groepen. De zaterdaggroep telt inmiddels 30 nieuwe leden! We 
starten dan ook met een 3e lesuur! 
   

Coronavirus en Turnen 
Het coronavirus, dat komt voor ons als turnfanaten hard aan. Geen 
trainingen tot en met 6 april. En nu? Nou, maak van nood een deugd! 
Wil jij tijdens deze weken dat er geen lessen zijn toch wat doen? Wij 
geven je graag wat tips: 
- Turn je verplichte oefenstof? Op deze site vind je links naar YouTube 
filmpjes: https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/turnen-
dames/wedstrijdzaken/voorgeschreven-oefenstof  
Zo kun je nog eens bestuderen wat ook alweer de volgorde van je 
oefening is. Kleine elementjes, pasjes en houdingen van bijvoorbeeld 
de balk en vloer kan je prima oefenen thuis. 
 

- Beter Turnen heeft de Cardio Core-ona Challenge ontwikkeld. Elke 
dag kun je meedoen met een workout vanuit huis om je conditie, 
kracht en lenigheid te trainen. Voor de liefhebber is er ook nog een 
competitie aan verbonden. Meld je aan via deze link: 
https://beterturnen.nl/cardiocorona/ De deelname is gratis. 
 

- Ook de KNGU organiseert een challenge: Dutch Gymnastics at 
home. Volg Dutch Gymnastics via een social media kanaal en doe 
elke dag om 10:00 uur mee met de challenge van de dag. Meer 
informatie vind je hier: https://dutchgymnastics.nl/dutch-gymnastics-
at-home 
 

- De trainers van GVL werken ook aan filmpjes met leuke challenges 
die op onze Facebook en Instagram pagina’s worden geplaatst. Doe jij 
ook mee? Dat horen we natuurlijk graag in een reactie op onze posts. 
Laat weten of het jou gelukt is om de challenge te doen en daag 
elkaar uit! 
 
Uiteraard ontvangen we graag foto’s en filmpjes van onze leden die 
laten zien dat ze de turnlessen missen en daarom thuis lekker bezig 
zijn. Dat houdt ons verbonden (en fit)! Je kunt je beeldmateriaal 
insturen via WhatsApp naar je train(st)er of stuur het in via een 
chatbericht op onze Facebook-pagina 
https://www.facebook.com/GymnastiekVerenigingLombardijen 
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Kijkles 
Zaterdag 11 januari was de eerste kijkles. De meisjes hebben aan hun 
mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, broertjes en zusjes laten zien wat ze 
allemaal kunnen. En wat kunnen ze al veel! Natuurlijk hebben ze een 
luid applaus gekregen. De volgende kijkles is zaterdag 18 april a.s. 
 

Wedstrijdverslag zaterdag 18 januari 
Op zaterdag 18 januari had Britt haar 2e plaatsingswedstrijd. Britt 
draaide een mooie stabiele wedstrijd. Ondanks een val van de balk 
mocht Britt de bronzen medaille in ontvangst nemen. Met het 
behalen van 2 bronzen medailles heeft Britt zich geplaatst voor de 
districtsfinale, halve finale NK en maar liefst 3 toestelfinales. 
Inmiddels is bekend geworden dat deze finales helaas niet meer 
doorgaan vanwege het coronavirus. Ontzettend jammer, maar wij 
zijn natuurlijk heel trots op deze prestatie. Gefeliciteerd Britt!  
(Britt heeft inmiddels de keus gemaakt om vanaf deze maand volledig 
te gaan trainen bij TurnAround). 

 

Vriendinnenles 
Op zaterdag 25 januari en zaterdag 26 januari mocht iedereen een 
vriendin meenemen om een les mee te doen. Dit waren 2 gezellige 
ochtenden waar we alle toestellen hebben geturnd. Is je vriendin net 
zo enthousiast als jij en wil ze ook graag op turnen? We hebben nog 
plek vrij! 
 

Druk wedstrijd weekend 

Zaterdag 1 februari en zondag 2 februari was een druk wedstrijd 
weekend. Esstrela, Philine en Ilyana hadden hun rayonwedstrijd in 
Capelle aan den IJssel, terwijl Naomi, Eva, Qiara, Didi, Nina en Ariëla 
hun districtswedstrijd hadden in Hellevoetsluis. Iedereen heeft hard 
gewerkt en laten zien wat ze kunnen. Met hier en daar een aantal 
fouten en vallen kunnen we trots zijn op het resultaat! Esstrela 6e 

plaats, Ilyana 2e plaats en Philine 7e plaats. Nina 1e plaats, Eva 4e 
plaats, Qiara 5e plaats, Didi 19e en Ariëla een 20e plaats. 
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Raad het plaatje  

Wat leuk, een foto uit de oude doos! GVL in jaren 1998. Raad jij waar 
juf Monique staat? 
Maak een foto van dit artikel en omcirkel degene waarvan jij denkt 
dat dit juf Monique is. Stuur de foto via WhatsApp door naar juf 
Monique. In de volgende nieuwsbrief laten we weten wie het is en 
hoeveel leden dit goed geraden hebben! 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Wedstrijdverslag 15 februari 
Deze dag stonden Philine en Ilyana klaar om te schitteren op hun 2e 
plaatsingswedstrijd. En schitteren dat deden ze. Onder luide 
aanmoediging van elkaar zetten ze beiden 4 strakke oefeningen neer. 
Ilyana werd 8e en Philine 11e.  
Trots op elkaar, maar ook zeker een zeer tevreden trainster. 
 

Verenigingsuitje 
Het stond al even in de planning maar het is gelukt, de 
selectiegroepen gaan uit! Skiën op een borstelbaan, tuben en wat 
eten op zaterdag 6 juni. Heb je de uitnodiging nog niet ontvangen? 
Laat dit dan weten bij je trainer.  

Ook de zaterdaggroepen gaan er op uit. Dit zal zaterdag 23 mei gaan 
plaatsvinden. Wij zoeken 2 ouders die de organisatie op zich willen 
nemen. Wil je ons helpen? Meld je dan aan bij Nikhita, Elisza of 
Monique. 
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Bijscholing assistenten 
Juf Nikhita, juf Elisza en juf Britt zijn gestart met hun eerste 
bijscholing “Leren Differentieel Training Geven”.  
Succes meiden! 
 

Wedstrijdverslag 7 en 8 maart 
Op zaterdag 7 maart turnden Janice, Senna en Lina hun 
districtswedstrijd. Voor hun een eerste grote en spannende 
wedstrijd. Ze hebben mooie oefeningen laten zien en dit resulteerde 
in een 3e plaats voor Janice, een 4e plaats voor Senna en een 20e 
plaats voor Lina. 
Sienna, Elena en Nashaily waren zondag 8 maart aan de beurt. Voor 
deze dames niet hun eerste grote wedstrijd maar spannend was het 
zeker! Sienna werd 4e, Nashaily 9e en Elena 16e.  
 

Onderlinge wedstrijd  

Zaterdag 11 juli organiseren wij onze jaarlijkse onderlinge wedstrijd. 
Wij kunnen hierbij jullie hulp hard gebruiken. Teltafel, diploma’s 
schrijven, catering, juryleden voorzien van hapje en drankje, stoelen 
en tafels regelen, gymzaal opbouwen (vrijdagavond), helpen 
afbouwen/opruimen etc. ofwel alle hulp is van harte welkom.  

 

Agenda activiteiten 
28/29 maart: meedoen les ouders (geannuleerd) 
4 april: toestelwedstrijd in Ouderkerk ad Ijssel (geannuleerd) 
10/11/12/13 april: geen les i.v.m. Pasen   
18 april: kijkles in de zaterdaggroepen   
27 april t/m 9 mei: geen les i.v.m. Meivakantie 
23 mei: verenigingsuitje zaterdaggroepen 
31 mei/1 juni: geen les i.v.m. Pinksteren 
6 juni: kijkles in de zaterdaggroepen 
6 juni: verenigingsuitje selectiegroepen 
 

Kijk voor de actuele agenda https://gvlombardijen.nl/lesrooster/ en 
klik onderaan de pagina op ‘jaarrooster’. 
 
Wil je je aanmelden voor de organisatie verenigingsuitje voor de 
zaterdaggroepen? Kun je ons helpen tijdens de onderlinge 
wedstrijd? Jury cursus volgen? Ons met andere taken helpen? Laat 
dit dan weten bij een van de trainers of stuur een e-mail naar 
info@gvlombardijen.nl.  


