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Nieuws vanuit het bestuur:
 We voorzien dit jaar de wedstrijdgroepen van nieuwe traingspakken of hoody's, deze worden door de leden gedragen bij wedstrijden
of demo's en zijn in het bezit van de vereniging.
 We gaan al onze leden aanbieden om verenigingskleding of gepersonaliseerde kleding aan te schaffen en hier volgt nog bericht
over, dat is nog in ontwikkeling.
 De ledenadministratie is overgenomen door Jennie Wassink. Het was merkbaar dat veel zaken bleven liggen waar Michel niet aan
toe kwam. We hopen dat nu Jennie de mail en de ledenadministratie beheert dat de verwerking sneller gaat en up to date blijft.
 De nieuwsbrief is een tijd niet verschenen en het bestuur en de trainers zijn erg blij dat Bianca Brüning dit op zich heeft genomen.
Om de nieuwsbrief leuk en in leven te houden mag er altijd iets naar de vereniging worden gemaild of ingeleverd worden bij de
trainster/ trainer. Ook foto’s zijn welkom.
 Volgend jaar bestaat GVK 100 jaar, dit willen we gaan vieren in het Atlas Theater
en vragen daarom om 9 maart 2019 vrij te houden. We willen er een mooi feest
van maken en dat is tevens de reden dat we dit jaar onze tweejaarlijkse
uitvoering niet gaan doen.
 Op 29 maart is onze algemene ledenvergadering en we hopen dat we veel leden mogen verwelkomen in
de Klobbestoek aan de Dordsedijk.
 In de zaal aan de Voeghoutenstraat zijn we in contact met de gemeente over vervangen/herstellen van sommige materialen.
 We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers en mensen die het bestuur een handje wil gaan helpen, is dat wat voor jou neem dan
contact op per mail en laat je telefoonnummer achter!
 Aanschaf kleding bij demo's; voor de demo's die we geven is het ieder jaar weer fijn als de jeugd en volwassenen er mooi op staan.
Binnen de dans, m.n. jazz worden ook wel materialen aangeschaft door de vereniging en blijven ook in bezit van de vereniging. Het
onderscheid van eigen aanschaf en aanschaf door de vereniging zit in de draagbaarheid voor de leden zelf en voor de vereniging als
het nog een keer binnen een ander jaar hergebruikt kan worden.
We proberen de kosten altijd zo laag mogelijk te houden, vanuit de vereniging zijn we dit nog niet zo gewend maar als we kijken
binnen andere sporten heb je ook jaarlijks een aanschaf van sportkleding of schoeisel en verwachten en hopen op uw begrip dat er
soms kosten voor worden gemaakt. Wellicht zijn er nog ouders die kleding kunnen naaien en die de vereniging willen helpen met het
maken van mooie creaties?
 10 maart was de Demo2Dance waar mooie dansen zijn neergezet
door onze vereniging.
 Begin april incasseren we de bondscontributie van kwartaal 2.

Website, Facebook en Twitter:
Onze vereniging heeft ook een website: www.gvklazienaveen.nl
En like ook onze facebookpagina:
www.facebook.com/GvKlazienaveen
Ook nu Twitter!
Heeft u echter dringende vragen dan kunt u deze mailen naar:
gymverenigingklazienaveen@hotmail.com
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Jazzdance
Veel publiek. Rode en groene lampjes bij de juryleden. We staan in
een rij en het lied is bijna afgelopen. Nu zijn wij aan de beurt... 5,6,7,8 :
rechts, links, rechts, links...

Fullbody cross training

Wij zijn een Jazzdance wedstrijdgroep die uit een gezellig team van
acht meiden bestaat. We zijn een nieuwe groep die sinds oktober 2017
bij elkaar is om aan wedstrijden mee te doen in de categorie B 16+.
Optreden vinden we leuk en is iedere keer weer spannend. We leren er
ook van. Na de dans bespreken we ideeën met elkaar om de dans nog
beter te maken. Ook groeit het vertrouwen in onszelf en in de dans! We
hebben sterke en minder sterke punten, waarmee we elkaar helpen. Zo
leren we van elkaar!

Wij trainen als 8 vrouwen met elkaar om ons
lichaam fit, strak en sterk te maken. Dit doen we
met muziek en veel enthousiasme! We trainen
met gewichten zoals dumbells en barbells maar
ook met lichaam eigengewicht kunnen we erg
leuke en pittige oefeningen doen. Het zijn leuke
en pittige oefeningen die we samen doen maar
wel op ieders eigen niveau. We hebben nog plek

Dansen kunnen we aan iedereen aanraden. De dans die we op dit

voor 3 eventueel 4 dus kom snel een keertje

moment doen heeft veel nieuwe pasjes en tweetal stukjes. We

kijken of het wat voor je is. Deze lessen worden

proberen vaak nieuwe pasjes of sprongen. Naast het serieuze werk

op de zaterdag van 10:30 tot 11:30 uur gegeven

liggen we vaak in de slappe lach en kletsen we veel. Op een filmpje

door personal trainer Nathalie Weerink.

ziet het er mooi en niet zo ingewikkeld uit, maar tijdens het oefenen
leken we meer op zeehonden, haha! Waar we ook goed in zijn, is een
bezoekje brengen aan de McDonalds na een optreden. Ondanks dat
deze groep nog niet zo lang bestaat, kennen we elkaar al erg lang.
Voorheen zaten sommigen al bij elkaar in de groep. Ook zitten we
allemaal in Jazz 6. We zijn erg hecht en hebben veel plezier in het
dansen!
Het is een grappige, leuke groep.
Iedereen is enthousiast wanneer we wat
nieuws moeten leren en er wordt veel aan

Het is een serieuze groep, maar we kunnen ook veel
met elkaar lachen. We doen ook aan wedstrijden dus
wordt er veel aan de dans gewerkt. We vinden het leuk
want er is veel uitdaging in de dans!
Groetjes Jazz 6

nieuwe dansen gewerkt.
Dylana en Indy (Jazz 4)
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Even voorstellen:
Even voorstellen, ik ben Beau van Harteveld 18 jaar. En ik ben bezig met de opleiding gymnastiek leider 3. Daarnaast ben ik ook nog
bezig met de opleiding Onderwijsassistent laatste leerjaar.
Ik geef op de maandag van 4 tot 7 gym aan de gym groepen, van GV Klazienaveen. Hiermee varieer ik van spelletjes tot echt turnen
met toestellen. Mijn manier van lesgeven is flexibel, ik vraag vaak feedback aan de sporters terug om mijn les te verbeteren. Ook ik
moet immers nog leren.
Daarnaast geef ik ook de voorselectie en jeugdselectie
en de selectie training op dinsdag en ook op donderdag.
Voor opmerkingen of vragen aan mij kunnen jullie mij
altijd even een mailtje sturen of een berichtje.
Vriendelijke sport groet Beau van Harteveld!

Te huur:
De turnhal waar wij in
trainen heeft nog uren
te huur over. We willen
deze uren graag
gevuld zien zodat de
hal open blijft en we in
de hal kunnen blijven
trainen.

Bootcamp
Met de winter bijna achter de rug willen we binnenkort onze trainingen af en toe weer buiten gaan doen. We hebben enthousiaste
deelnemers die iedere week weer volledige inzet tonen. De lessen zijn iedere keer weer anders en er wordt veel gewerkt aan
spierkracht en uithoudingsvermogen. Iedereen is welkom om een keertje mee te doen en iedereen kan ook meedoen ik pas het
programma aan naar je eigen niveau. Dus twijfel niet, we hebben 2 geweldige groepen met spontane en leuke mensen!! Deze lessen
worden op de maandagavond van 20:00 tot 21:00 uur en de donderdagavond van 19:30 tot 20:30 uur gegeven door personal trainer
Nathalie Weerink.
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Turnselectie
Dat turnen op 't moment in is wisten we al, na het succes van Sanne Wevers en Epke Zonderland wil
iedereen graag op turnen. De turnselectie groeit dan ook gestaag verder. Dit jaar hebben we zelfs
met 19 meiden aan de wedstrijden mee gedaan hebben.
Amber Brüning (1e), Brechtje Veenstra (2e) en Dewy Klaasen (3e) stonden dan ook vol trots op 't
podium. Ook hebben we nog een aantal toestelfinales gehaald en zijn er meiden die geplaatst zijn
voor de Provinciale Kampioenschappen.
Volgend jaar zullen er zelfs rond de 27 turnsters zijn die aan de wedstrijden deel gaan nemen.
Dit vereist nogal wat organisatie. Zo zijn er weer 3 dames die zijn gestart met de jurycursus
waarvoor grote dank.... Dat is voor ons super belangrijk zodat we mee kunnen doen aan de
wedstrijden voor zo'n groot aantal leden.
Oproep : wilt u voor onze vereniging jureren? De jurycursus bestaat uit 3 avonden en is gratis.
Je krijgt voor de dagen die je voor onze vereniging jureert uiteraard een vergoeding.
De turnsters zijn u zeer dankbaar. Deelname vanaf 16 jaar.
Geef je bij mij op.
Rosalie Weikath
rweikath@yahoo.com
Helaas zit het niet altijd mee de brug heeft het begeven en de balk moet nagekeken worden.
Hier zijn wij druk mee bezig zodat dit zo snel mogelijk opgelost word. Binnenkort komt er een
keuring van Nijha, dan wordt de balk ook nageken, hopelijk kunnen we die dan direct weer
gebruiken. Na de wedstrijden gaan we druk bezig met heel veel nieuwe dingen leren voor het
volgend seizoen. De turnhal kunnen we helaas niet elke dinsdag in, dit omdat het te duur is.
Voor een wedstrijd zouden we er wel voor een keertje in kunnen, maar niet elke week.
Daarom hopen we dat de toestellen snel weer klaargemaakt worden voor gebruik.
Groetjes Rosalie en Beau.
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