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-tuinontwerp - tuinaanleg
-tuinrenovatie - tuinonderhoud

Stuifzandseweg 51 7903 TA Hoogeveen
tel: 0528-269767 fax: 0528-230013
www.millefleurs-mjm.nl
e-mail: info@millefleurs-mjm.nl

Remedial teaching

Hoogeveen

bij lees- of
rekenproblemen

www.remedialteaching-hoogeveen.nl

Gelco Groote Hoofdstraat 254
7901 JZ Hoogeveen

0528-234778
info@schippershuus.nl
www.schippershuus.nl

Beauty Center
de Terp

Schoonheidssalon
Huidverbetering

Lichaamsbehandeling
Massage
Afslanken

Zonnebank

Schutstraat 49
7907 CA Hoogeveen

0528-274534
info@deterp.nl
www.deterp.nl

Pesserdijk 4A  7903 TE  Hoogeveen
tel : 0528-263959    fax : 0528-279541
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36e jaargang  • nummer 04  • januari 2017  
Opgericht 13 april 1906 - Koninklijke erkenning 5 augustus 1912

Kopij voor dit clubblad

De kopij dient 2 dagen vóór de redactievergadering binnen te zijn bij de redactie.
 De kopij mag ook naar redactie@olympiahoogeveen.nl gemaild worden.

Nooit logo’s of foto’s in een Word-document zetten, maar altijd apart versturen.
Om foto’s goed te kunnen afdrukken moeten de bestanden een resolutie heb-
ben van tenminste 300 dpi; foto’s kleiner dan 500 kB zijn meestal niet geschikt.

januari 2017
11-01 AB vergadering
14-01 RWS heren 6-10/11-17, Groningen 
14-01 Beweegdiploma 
19-01 Redactievergadering 
21-01 Volleybal JB
28-01 Gymmiescoredag, Turnhal 
28-01 Plaatsingswedstrijden 3e divisie 

februari 2017
15-02 AB vergadering
11-02 2e wedstrijd RWS A (pk)
09-02 Redactievergadering (onder voorbehoud)
20-02 – 24-02 Voorjaarsvakantie

maart 2017
08-03 AB vergadering
18-03 2e wedstrijd RWS B, TDG
25-03 1e wedstrijd RWS C
23-03 Redactievergadering
11-03 Filmavond 8-12 jaar
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Bedanken van het lidmaatschap bij voorkeur per e-mail “ledenadministratie@
olympiahoogeveen.nl” en uiterlijk 4 weken voor het einde van het kwartaal. 
Indien er schriftelijk wordt opgezegd kan men de brief opsturen naar:

Helma Corbet,  De Garve 27,  7908  NJ Hoogeveen
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Bestuur:
Voorzitter & PR: vacant
Secretaresse: Linda de Vries Pijlkruid 8 7909 HK 85 03 90
Penningmeester Marjoleine Kruizinga Stationsstraat 13 7901 AB  27 72 78
 Dick Groote De Tellinghorst 19 7909 CG 27 35 56
Notuliste: Jedidja Kappers De Waring 18 7908 LE 23 27 68
Activiteitensecr. vacant
Algemeenlid Kimberly van Slochteren Koning Willem Alexanderhof 15, 7902 AW

E-mail bestuur:  secretariaat@olympiahoogeveen.nl
Bankrekening van Olympia: NL34  INGB 0670 7150 26

Archiefbeheer: Hans Dijkstra Beukenkamp 4 7907 BB 23 56 02
Ledenadministratie: Helma Corbet De Garve 27 7908 NJ 27 59 65
contributie inning: Michiel de Groote Bethesdastraat 27 7909 BA 36 11 73
 contributie@olympiahoogeveen.nl.
beleidscommissie: Lindsy de Jonge    Coevorderstraatweg 93      7911 TB  N’oord    06 -281 177  56
 Elco de Groot Parelgras 1 7908 RG 27 38 63

E-mail ledenadministratie:  ledenadministratie@olympiahoogeveen.nl 

Redactie:
Voorzitter: Vacant 
Bezorging: Monique Pekel Roerdomplaan 155       7905 EE         27 44 83
Notuliste: Rachel van Huizen Vos v. Steenwijkln. 70   7902 NT 27 92 21
Lay-out: Michel de Groot Da Costastraat 14   7901 HE 22 17 04
Algemeen lid: vacant

E-mail redactie:  redactie@olympiahoogeveen.nl

Jeugdbestuur:
Voorzitter: Lonneke Verhage/ Kimberly van Slochteren 
Notulist: Michelle Kolk   0528 - 27 13 89
Penningmeester: Nicole de Vries   06 - 10 45 25 58
PR: Lieke Gruppen   06 - 42 83 28 71
Contact persoon Vacant  
Algemeen lid: Melanie Kuijpens   0528 - 22 15 49
 Quincy Hulsman  0528 - 27 43 06
 
E-mail jeugdbestuur:  jeugdbestuur@olympiahoogeveen.nl
 
Leiding:
Hoofdleider: Adrie Verhage Einsteinlaan 14 7904 EC 26 65 78
Leiding: Yvonne Verhage Einsteinlaan 14 7904 EC 26 65 78
 Nelleke v/d Zwaard Kanaalweg 120 7902 LP 85 06 66
 Lonneke Verhage Van Echtenstraat 81 7902 EM 85 04 24
 Nettie Buist Dollard 1 7908 HE 26 86 23
 Trudy Dijkstra Beukenkamp 4 7907 BB 23 56 02
 Ferdinand Kampman Lodderholt 2 7731 GK 
  Ommen
 Rudolf ten Buur prinses Irenestraat 7 7902 AK 06 28 44 39 95  
 Jolien Boer Baarlelaan 31 7906 GB 06 46 32 47 99 
 Anita Mersman Jan Naardingweg 20,  7914 PN 06 48 57 86 14
  Noordscheschut 
 Grietje van den Hof Veenluydenstraat 89 7906 HE 06 42 87 17 01
 Tamara Zantingh  Seringenlaan 23 7906 JN   06 11 86 76 91
 Marjoleine Kruizinga Stationsstraat 13 7901 AB  27 72 78
 Felicia Kainama       De Grutto 122 7905 BE 06- 48 44 51 31
   Sabine de Bruin       Buitenvaart 1603              7905 SL   06- 52 68 70 76
   Judith Mensing       De Plevier 2a              7905 CL   85 43 92
   Marleen Winters       M.A. de Ryterstraat 42         7942 VH Meppel  06 - 10 06 30 25
   Ella Kroesen       Van Leeuwenhoekstraat 63  7908 BJ            06-13 86 06 12
   Ilse Dekker        Nobelstraat 6              7903 BH           06-12 44 60 95
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Zilveren Gids Olympia
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https://www.facebook.com/olympiahoogeveen

Hoi,
De eerste bestuur pagina van het jaar 2017
Ik hoop dat iedereen het jaar goed begonnen is en dat we een mooi 
verenigingsjaar mogen beleven, met vele activiteiten en veel trainings-
plezier en gezondheid, we denken hierbij aan Grietje die een moei-
lijke tijd door maakt, we zullen bidden dat ze er goed uit komt. 
Over diverse activiteiten zoals kerstviering van het JB, Sinterklaasfeest 
en de onderlinge wedstrijden, die we hadden in december leest u als 
het goed is verderop in het clubblad.
We hadden tijdens de uitvoering een enquêteformulier uitgedeeld met 
enkele vragen over onder ander of u het clubblad ook leest of dat u 
vindt dat het wel digitaal zou kunnen of dat er een nieuwsbrief ook 
kon volstaan. Hierop is te weinig respons op gekomen om een goed 
en duidelijk antwoord te krijgen, maar wat we terug hebben gehad 
is toch dat het clubblad wel gelezen wordt, dus zal er nog wel stevig 
gediscussieerd worden binnen de redactie hoe we verder gaan. Wordt 
vervolgd. 
We hebben als leiding en bestuur een cursus gevolgd voor sportief 
coachen en zijn nu allemaal gecertificeerde bestuurders en leiding, we 
kunnen nu nog beter inspelen op onze leden wat betreft sportief en 
positief benaderen van de leden, wat als het goed is, nog meer 
een vaste band schept met elkaar wat weer ten goede komt 
van de vereniging. 
Er zijn ook een aantal mensen bereid gevonden om een jury-
cursus te volgen, waar erg blij mee zijn, want als we geen 
juryleden kunnen leveren bij wedstrijden van de regio mogen 
onze wedstrijdleden niet mee doen aan de wedstrijden, wat 
natuurlijk niet goed zou zijn. Maar er kunnen nog wel meer 
mensen de cursus gaan volgen, dan kunnen we de wedstrijden 
wat beter verdelen onder deze juryleden en hoeft men niet zo 
vaak op te treden, wat de druk wel verlicht. Dus bij deze, meld 
u aan.
Zo kunnen we zien dat we als vereniging weer volop het jaar zijn 
begonnen en zien we elkaar hopelijk op een van de activiteiten terug.
Dick 

Bestuurspagina maand december.
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Hoi volk,
Beetie bije e komen van sunterklaos? En hef ie nog wat moois deur de 
schussteen gooit?
Hij is in iedergeval wel bij Olumpia an e west, wel op twee plekken, eerst 
an de curiestraote en daor nao in de booyenverlaat. Alle kienderties waren 
best wel vol verwachting en ok wel een beetie zemelig daordeur, maor toen 
de goedheiligman der was waren ze best wel bliede en toen ze nog een 
kadoogie en wat pepernuten harren kreegen was alles weer goed en kun 
sunterklaos weer wieder mit rond rieden op zien peerd umme nog meer 
kieder bliede te maken.
Wij, Triene en ikke, mussen bij oenze oldste dochter komen, want daor zul 
de goeie man ok komen wur verteld. Ok oenze jongste dochter mit man en 
kiender zullen komen. Mien dochter mag graag bakken, as ze jaorig is of 
wat veur angelegenheden dan ok is ze an ut bakken en lekker volk, ie mut 
oe der tegen verzetten umme twee stokken te nemen, zoe lekker.
Maor wat ut geval dizze keer? Mui maor luustern, ze har op internet e ziene 
dat ai een balonne op blaost en die in een komme mit suikelaa dauwt en 
dan eem wacht tot de suikelaa e stold is, kui de balonne leeg laoten lo-
pen en dan hei een mooie grote suikelade balle, nou dat gunk zij dan ok 
maken, umme die ballen dan te vullen mit bv slagroom of iets dergeluks, 
hei mooie toetjes. Op tied is ze d’r mit an de gaank e gaone, eerst dikke 
plakken suikelaa smuilten en dan balonnegies op blaosen, waornao die 
in de suikelaa dompeld wur. Maor waor ut niet goed gunk wed ze niet, 
maor toen ze de eerste balonne in de suikelaa drokte knalde dat ding uut 

menaar, nou volk ie snapt wel ongeveer hoe ut resultaat 
daor nao was, suikelaa tot tegen ut plafond en overal 
zat dat spul, we weet niet wat er allemaole zegt is, maor 
dat zal wel niet neer e schreem maggen worden denk ik. 
Maor ze dacht ik probere ut mit nog iene en weer een 
blonnegie op e blaosen en die ok weer in de suikelaa 
drokt en ja heur, weer an barrels die balonne en nog 
meer suikelaa deur de keuken. Maor mijn dochter is niet 
zoe rap klaor, dus nog ies proberen en verduld, ut lokte 
dizze keer en zo hef ze ut eindeluk toch een paar van die 
toetjes veur menaar e kregen.
Maor toen kun ze ant wark, alle suikelaa van de muren 

en ut plafond boenen, uren an poetsen is ze e west en ik deenke dat dur 
nooit meer zukke toetjes maakt gaot worden.
Volk dit was ut weer veur dizze keer, ik weens oe mit menaar fijne karstda-
gen en goed uuteinde en een mooi 2017.

   Moi Volk   
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Leanne Wierenga  01-01
Nadia van Es  01-01
Larissa Lip  02-01
Luca Hermsen  02-01
Lyenn Dekker  02-01
Sarah de Weerd  02-01
Tjerkje Tuma  03-01
Riley ter Burg  03-01
Dominique Koops  03-01
Roan Munro  03-01
Vera Brunink  04-01
Iris Knol  04-01
Elize de Wilde  04-01
Kimberly Klok  05-01
Sabine de Bruin  06-01
Timo van Hautum  06-01
Roelie Zomer  07-01
Patrick Bremer  07-01
Björn Vulto  07-01
Ina Botter- Uiterwijk  08-01
Wieka Heijnen-Roelofs  09-01
Lonneke Verhage  09-01
Bente Akkerman  09-01
Lieke Wassen  09-01
Benthe Okken  09-01
Evon Everts  10-01
Sharon Slingenberg  11-01
Lynn Norde  11-01
Danique Pinkster  12-01
Ilana Grootenhuis  12-01
Thomas Helder  12-01
Mw. F. Benjamins- Wever  13-01
Mike Brunsting  13-01
Mark Mol  13-01
Patrick Giethoorn  14-01
Jordi Gerdes  15-01
Norah Mannak  16-01
Merije Timmerman  16-01
Esmee Vos  17-01
Isa Lunenborg  17-01
Ferdinand Kampman  18-01

Nova van de Beld  18-01
Myrthe Meiring  18-01
Marith Reinders  19-01
Cecil Woltinge  19-01
Jade Blok  19-01
Grietje van den Hof  20-01
Twan van Essen  21-01
Leon Magdy  22-01
Loreen Weide  22-01
Tom van der Starren  22-01
Sara van der Veer  22-01
Marlon Braam  23-01
Dian Bakker  23-01
Jomailla Lubbinge  23-01
Melissa Polman  24-01
Lynn Lemstra  24-01
Lois Schepers  24-01
Eva Strang  26-01
Amber van Es  28-01
Zoë van Houten  29-01
Ryan de Vries  29-01
Jodi Meinen  30-01
Ise Fleur Jansen  30-01
Sem Augustijn  30-01-
Harry Bosma  31-01
Lisa Kapteyn  31-01

Jarigen januari 2017
Hiep, hiep, hoera

In de maand januari zijn maar 
liefst 67 leden van de vereniging 
jarig. Al deze 67 leden zijn 
gezamenlijk 1092 jaar. Iedereen 
van harte gefeliciteerd en allen een 
fijne dag toegewenst. 
De gemiddelde leeftijd is 16,2 jaar
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R V Z B O J K M S J G G I M P B P V U S I U T E G 

D M Z O T I E L F E M V O R Z J I J R P S G R K D 

M E L I A R O D G O S B E A W M G C C D R C N C L 

H S G N K A A S C E N T R U M O O S T I N G L R R 

A W R E I L E T A L E T S R E V S E K S I L F I W 

Z A B F P T G P S D D R E N T K E U R S L A G E R 

U Z V Z C O B R S M I L L E F L E U R J A N S M A 

N A L V O Z N H S T A K N E E L L I W E N O H C S 

A M N J K M T U I N C E N T R U M S T R I J K E R 

K M S C H B T C V G R E E S F E E S T W I N K E L 

N E E V E G O O H G N I H C A E T L A I D E M E R 

N A M P O O K P O H S R U U T K E L N E K A B A T 

D E B R U I N E B E E R S R S Z V J V N W N H M O 

U J F U A N U M D G A C E P R C A P M J T V K O Z 

I J W F H M E W V S H O M S D N O H R T N E I K R 

M M M R R E K F O I B G C O B J B M O I C V C K H 

E A B R O O W M P R L P C O C F A R B M N U W U A 

P R G H R U B P A K A L L R P N S M I I E T T S P 

P I W F Z Z E A S Z O S N V E C A N B L S T J G I 

E A J E F R L Z N J L M D H O N I O C E U P E O G 

L G A V S E É I E C T M B A M A Z E R O L N O C B 

I E V H S I V G M W O L L E S W I N K E L L I R H 

N S U T R K I Z E T R A W Z N O L A S P A K E E T 

K U E O C U N A I U R E I Z I A L P R E K K A B K 

S M H G I U U G T B L O E M E N S H O P E R W I N 
 

  

Zoek alle adverteerders uit het clubblad. De namen van de 
adverteerders staan er niet altijd volledig in.
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Zoals jullie leden gewend zijn is er jaarlijks niet alleen de kleurplaat voor de 
kleintjes in het clubblad, maar voor jullie ouderen is er een puzzel.
De woorden hieronder verwijzen naar de adverteerder. Ga de puzzel maken, het 
kost enige moeite. Lever hem in bij de leiding of de redactie, je kan hiermee een 
mooie prijs winnen

 
Naam: _________________
Leeftijd: _________ (van 12 t/m 110 jaar)
Leid(er)ster: ____________________ straat sportzaal________________
Het advertentiespel voor 10 februari inleveren bij jullie leiding of bij de redactie.

bakkerplaizier  bloemenshoperwin   briluniek   
combisport   debruinebeer    deterp   
drentkeurslager  greesfeestwinkel   hometech   
jambelle   janbols    kaascentrumoosting 
kapsalonzwart  liskesverstelatelier   mariages   
meppelink   metselaarboer   millefleurjansma  
printjob   roanco    schippershuus  
schonewilleenkats  tiemens    tuincentrumstrijker 
univé    wolleswinkel    zigzag  
Remedialteachinghoogeveen tabakenlektuurshopkoopman

Blankenslaan - oost 33
7901 BB  Hoogeveen

telefoon 0528 27 12 14

*aantekening diabetische/ 
 reumatische voet

OLYMPIANEN spaar de 
kassabonnen met Plaizier. 
Lever die in bij de redactie.

Wij krijgen korting over het totaalbedrag 
van de kassabonnen!!

Schutstraat - Nye Nering - Grote Beer - Hoogeveen
Telefoon (0528) 263238 - Fax (0528) 221060

www.bakkenmetplaizier.nl
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Onderlinge wedstrijden, strijd om de zilveren brug.

Het was een hele druilerige dag op 10 december 2016. Eigenlijk goed 
weer om in een sporthal te zijn voor het turnen. ‘s Morgens vroeg begon 
de wedstrijd al, en ‘s middags waren de middagwedstrijden. Er deden 
over de hele dag ongeveer 73 kinderen mee,  jongens en meisjes.

Allemaal in hun mooie nieuwe pakje, staat echt erg mooi. En natuurlijk wil 
iedereen het op zijn best doen. Want iedereen wil wel een medaille win-
nen. En sommige gaan ook voor de zilveren brug.

Er was ook een groep kleine meisjes bij van ongeveer 7 jaar. Dit zijn selec-
tiemeisjes die in 2017 meedoen met R.W.S  B bij instap D2. Zij konden nu 
wedstrijdervaring opdoen.

Het leuke is dat de meesten van deze meisjes niet zenuwachtig waren. Ze 
doen gewoon mee en denken verder niet na dat ze iets kunnen winnen. Bij 
andere deelnemers was het heel wisselend.

Sommige doen gewoon lekker voor de lol mee, andere willen echt voor de 
winst gaan.

En dat zie je dan ook wel aan de gespannen gezichten. Iedereen deed zijn 
best, en er was weer veel mooi’s te zien. Ook waren er veel die nieuwe 
oefeningen hadden. En ook met nieuwe muziek bij vloer.

Veel kinderen hadden ook te weinig tijd vonden ze zelf om hun nieuwe 
oefeningen te leren.

Dat kwam ook omdat de uitvoering pas geweest was waarvoor natuurlijk 
geoefend moest worden.

En daardoor hun nieuwe oefeningen even moesten wachten.

Er ging op de wedstrijd dan ook best veel mis. Op de brug en balk ging 
het bij sommige niet zoals ze wilden. Vooral de balk was geen favoriet on-
derdeel van velen. Maar er was ook weer veel mooi’s te zien. Zoals flikv-
lakken. Radslagen op de balk en achterover salto’s af.

Op de ringen werden ook allemaal inloks en dislok vouw hang gedaan.

En hele mooie nieuwe  vloeroefeningen.
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Waar de man van de jury soms even zijn twijfels had. Mocht je nou wel of 
niet eindigen met dat element? Tja jury zijn is ook niet echt makkelijk. Het 
was een superleuke dag met veel publiek.

En de organisatie heeft weer een hoop werk gehad.

De zilveren brug is gewonnen door;

1 Naiobi Kampman

2 Inge vd Goes

3 Roan Korstanje

Van harte gefeliciteerd, en ook alle andere medaillewinnaars
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Wasvoorschrift

Hartelijk dank voor uw keuze voor een product van TT-Gymnastics!
We willen graag dat u zo lang mogelijk plezier hebt van uw kleding en daar 
helpen we u graag bij. Onderstaande instructies zorgen voor het behoud 
van het door u uitgekozen turnpakje.
1) Spoel de turnkleding na gebruik uit met koud water (laat het niet in een 
sporttas liggen).
2) Draai de kleding binnenste buiten voor het wassen.
3) Was de turnkleding het liefst snel met lauw water op de hand. Gebruik 
hierbij zeer weinig vloeibaar wasmiddel
4) Laat het product niet weken in stilstaand water.
5) Na het wassen niet in de droogtrommel en zeker niet strijken. 
6) Laat de kleding uithangen op een hangertje.
Alleen handwas
Voor meer informatie over het wassen van turnkleding verwijzen we naar 
dit artikel: http://www.tt-gymnastics.nl/nieuws/hoe-moet-je-een-turnpakje-
wassen

Te koop de OUDE turnpakjes voor de helft van de prijs.
meisjes  maat:

116    met broekje  samen € 20,-     ( nog 2 aanwezig)
128    met broekje  samen € 20,-     (nog 4 aanwezig)
140    alleen broekje    € 5,-     (nog 2 aanwezig)
164    alleen pakje       € 15,-          ( nog 3 aanwezig)

dames maat 
S nog 2 pakjes   à € 15,-
M nog 1 pakje    à € 15,-        nog 8 broekjes à € 5,-
L         nog 1 pakje    à € 15,-       nog 2 broekjes à € 5,-
XL       nog 2 pakjes   à €15,-  nog 2 broekjes à € 5,-

Jongens kleding
alle maten nog nu voor  € 20,- pakje en broekje.
Los kan ook alleen broekje die zijn dan € 5,- per stuk.

haarwokkels nog 2 voor 0,50 cent (donker blauw)
 de aanbieding is geldig tot 1 maart 2017.
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Wijziging contributie-inning bij Olympia.

Olympia gaat het tijdstip van de contributie-inning wijzigen.
Olympia int de contributie op dit moment altijd achteraf, dus op het eind van 
de eerste maand in het nieuwe kwartaal. Dat betekent dat eind januari wordt 
geïnd voor de periode oktober t/m december.
Om meerdere redenen is Olympia genoodzaakt de contributie te vervroegen. 
Enerzijds heeft Olympia de afdracht voor de lidmaatschappen naar de KNGU 
moeten vervroegen: dit moet Olympia nu vooruit betalen/financieren.
Daarnaast is er veel onduidelijk bij het beëindigen van het lidmaatschap. Er 
wordt dan immers, nadat het lidmaatschap al beëindigd is, toch geld afge-
schreven van de betreffende rekening en dit leidt tot onbegrip.
Het bestuur van Olympia heeft besloten om de contributie niet voorafgaand, 
maar aan het eind van de eerste maand van het betreffende kwartaal te in-
casseren. Dus voor de periode oktober t/m december zou dit dus rond 25/26 
oktober zijn.

Omdat we niet ineens 2x contributie willen afschrijven bij onze leden, heb-
ben we besloten in 2017 gedurende 3 kwartalen telkens de contributie een 
maand te vervroegen. Wij willen leden er ook graag nog eens attent op ma-
ken dat het opzeggen van het lidmaatschap een maand voor het begin van 
een nieuw kwartaal moet gebeuren. Dit in verband met de verwerking in het 
systeem en de afdracht die Olympia elk kwartaal voor elk lid moet betalen 
aan de KNGU

Wij hopen op uw begrip voor deze wijziging. Voor vragen of opmerkingen 
kunt u ons altijd bereiken. Als de maatregel voor u financieel moeilijk ligt, 
neemt u dan ook contact met ons op zodat we samen naar een oplossing 
kunnen kijken.
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Hoofdprijzen
1e prijs  €100.000,-  0617427

2e prijs  Volkswagen up! 3139880

Overige prijzen  
3e prijs
Reischeque luxe campingvakantie met Vacanceselect t.w.v.€2.500,-
4291282

4e – 6e prijs
Fiets Matrabike t.w.v. €1.000,-     2837047   3208691 3780138

7e – 11e prijs
Reischeque luxe campingvakantie met Vacanceselect t.w.v. €750,-
0497327 2613931 2858386 3297025 4115112

12e –28e prijs
Hotelarrangement Thermae 2000 voor 2 personen t.w.v. €235,-
0059328 0220590 0489147 0626150 0762509
2505940 2579708 2603984 2813661 2935585
3040009 3200195 3254114 3403022 3461181
3959617 4327227 

29e – 53e prijs
3 daags all-in arrangement voor 2 personen bij Fletcher Hotels
0152194 0266587 0319613 0328412 0610954
0658953 0748403 0826330 2608722 2664124
2683778 2880119 2890982 2939304 3093719
3140920 3278186 3671510 3778789 3928925
3942366 4029673 4045995 4183891 4343598

4e – 83e prijs
Bobbejaanland 4 entreekaarten
0064752 0064857 0313214 0436002 0456610
0527357 0760713 2624930 2654253 2957059
3044888 3145389 3175635 3407800 3431191
3453348 3480331 3712375 3850567 3873153
3907798 3927606 3948188 4009497 4030736
4053386 4057566 4098490 4344581 4404938

84e – 160e plaats
Thermen Holiday 4 entreekaarten   0060431 0104539 
0156256 0177500 0180530 0364223 0369619 



0380253 0403094 0408310 0433067 0477981 
0528586 0557401 0610792 0630890 0722621 
0734530 0755504 0758523 0791772 0796409 
0855337 0870603 0898769 2528959 2637297 
2653598 2655847 2661878 2731820 2769597 
2781909 2798908 2821443 2932379 2951432 
2977917 3009744 3035187 3046295 3058043 
3060185 3063110 3106246 3118284 3152694 
3239740 3244914 3283065 3315476 3386400 
3425746 3455096 3455202 3490672 3498779 
3600323 3650113 3678078 3690503 3716795 
3728712 3782515 3828338 3932137 4010385 
4042051 4084446 4110294 4136186 4278619 
4312340 4367912 4376090 4377505 4409117

161e – 185e prijs
Slagharen 4 entreekaarten 0305890 0399312 0511057
0647092 0685635 0821589 0909334 2519295
2721041 2866636 3304047 3387610 3464243
3488980 3575123 3754474 3874919 3894914
3997391 4089184 4129193 4156322 4222487
4247845 4411647

 186e – 220e prijs
Lovers rondvaart Amsterdam voor 5 personen  0015140
0067273 0162795 0276123 0343125 0377730
0627537 0756841 0828948 0876975 2538439
2682764 2695219 2795520 2826378 2864062
2893210 3381906 3427086 3448225 3525393
3536838 3672271 3722767 3728398 3760671
3776354 3831084 3923871 3984110 4173355
4221982 4259132 4304019 4390643 

Prijzen op eindcijfers
Laatste 6 goed  Geldprijs t.w.v. € 400,-      297312
Laatste 5 goed  Geldprijs t.w.v. € 200,-     48818
Laatste 4 goed  Trolley Masita gevuld met (sport)artikelen 4150
Laatste 3 goed  Fotoboek Webprint    871
Laatste 2 goed  1 film van Pathé Thuis    18
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Voor de Grote Clubactie is een vergunning verleend door de Kansspelautoriteit d.d. 
25 november 2014 voor de periode van 1 januari 2015 t/m 31 december 2016 
onder kenmerk: 8727. Speel bewust, 18+. Wijzigingen op het prijzenpakket en typ-
fouten zijn door de Grote Clubactie te allen tijde voorbehouden. Aan de getoonde 
uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend.



Arabier

hurkwendsprongetjes over een bank 

Oefening 1:  a. afzet en landen op 2 benen
 
      b. actief steunen
 
      c. heupen komen net zo hoog als 
                         de schouders

radslag over een bank 

Oefening 2:  a. hand voor hand en been voor been
 
       b. nagenoeg door de verticaal
 
       c. terugdraaien tot stand

radslag op een schuin vlak 

Oefening 3: a. hand voor hand en been voor been
 
      b. door de verticaal
 
      c. terugdraaien tot stand
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Schutstraat - Nye Nering - Grote Beer - Hoogeveen
Telefoon (0528) 263238 - Fax (0528) 221060

OLYMPIANEN spaar de 
kassabonnen met Plaizier. 
Lever die in bij de redactie.

Wij krijgen korting over het totaalbedrag 
van de kassabonnen!!

- u de kassabonnen van Plaizier moet bewaren.
- u deze moet inleveren bij één van de drie redactieleden.
- de redactie de kassabonnen van hetzelfde jaar bij bakker
 Plaizier mag inleveren.
- de redactie dan een x bedrag op de rekening krijgt
 gestort van de bakker.
- mede hierdoor Olympia het clubblad in stand kan houden.
- de adresgegevens van alle redactieleden voorin het clubblad 
 staan.

Wist U dat.....
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hurkwendsprongetjes over een bank 

Oefening 1:  a. afzet en landen op 2 benen
 
      b. actief steunen
 
      c. heupen komen net zo hoog als 
                         de schouders

radslag over een bank 

Oefening 2:  a. hand voor hand en been voor been
 
       b. nagenoeg door de verticaal
 
       c. terugdraaien tot stand

radslag op een schuin vlak 

Oefening 3: a. hand voor hand en been voor been
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      c. terugdraaien tot stand
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Bij het voorbeeld van de arabier is te zien dat ze als eerste oefening 
hurkwendsprongetjes over een bank moeten maken. Daarbij wordt gelet 
op de criteria die daarnaast te lezen zijn. Bij de tweede oefening moeten 
ze een radslag over een bank kunnen maken. Tot slot moeten ze op een 
schuin vlak de radslag kunnen laten zien. Het leren van een arabier zal 
daarna niet zo moeilijk meer zijn. 

De gymmiescoredag is vooral niet bedoeld als een dag waarbij strenge 
meneren en mevrouwen gaan kijken of alles perfect wordt uitgevoerd. 
Natuurlijk wordt wel gekeken of de criteria gehaald worden; anders heeft 
het scoren niet zoveel zin. Maar het belangrijkste is dat de kinderen een 
plezierige middag hebben waarbij ze veel kunnen gymmen. En … als ze  
deze keer niet zoveel gymmies verdienen, dan zal het een volgende keer 
vast wel beter gaan. 



Zoals gewoonlijk hebben we aan het begin van het     
seizoen een kleurplaat die jullie kunnen inkleuren en 
daarna inleveren bij één van de redactieleden of bij je  
eigen juf waar je les van hebt. Nou, jongens en meisjes 
ga lekker kleuren die kleurplaat en lever hem in, mis-
schien win je wel een mooie prijs.

Olly

18

Naam: _________________
Leeftijd: _________ (t/m 11 jaar kun je meekleuren)
Leid(er)ster: ____________________ straat sportzaal________________
De kleurplaat voor 10 februari inleveren bij jullie leiding of bij de redactie.

3082016 Disney Bunnies coloring picture

http://www.coloringbook.info/coloring/coloring.php?id=7148 1/1
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Industrieweg 9 - Hoogeveen - Telefoon 0528 - 26 25 57

Centrale verwarming • zinkwerk • dakwerk
haarden • kachels • schouwen • dealer van:
Helex - Barbas - Bellfires - Dru en Faber

Hoofdstraat 6 - Hoogeveen - Telefoon 0528 - 26 25 57

 

KAPSALON ZWART

Schutstraat 62 / 64 | 7901 EE Hoogeveen | Tel. 0528 - 263037

€ 2,50 korting op Keune Producten

plus € 1,- naar de clubkas!

Tegen inlevering van deze bon 

TABAK-LEKTUURSHOP
W. KOOPMAN

DE NIJE NERING 52
7906 EW  HOOGEVEEN

voor al uw rook-en leesgenot
Tevens verkoop van:

Staatsloten, Lotto, Krasloten, kleine cadeaus, 
boeken, wenskaarten, telefoonkaarten, kopieer- 

en fax service TNT Post

Voor een eerlijk en onafhankelijk 
hypotheekadVies

Hoogeveen
HYPOTHEEKCENTRUM

Van Echtenstraat 31   7902 EK Hoogeveen   Tel: 0528-261332 
Internet: www.schonewille-kats.nl   E-mail: info@schonewille-kats.nl

Ook bij u op de markt

Bas_Oosting@hotmail.com

De lekkerste kaas haalt u op de markt bij Kaashandel Oosting :
* dinsdag 12.30 uur - 17.00 uur Zuidwolde
* donderdag 8.30 uur - 12.30 uur Meppel
* zaterdag  8.30 uur - 17.00 uur Hoogeveen
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Zaterdag 3 december was de Sinterklaas activiteit. De peuters en de kleu-
ters mochten allemaal laten zien wat ze konden. Wanneer de kinderen uit 
de kleedkamer kwamen, konden ze beginnen met het kleuren van mooie 
sinterklaas tekeningen. Bij het gymmen zijn er verschillende toestellen 
gedaan! We hadden touwen waar ze in konden zwaaien, een wandrek om 
te klimmen, cadeautjes om te mikken, hobbel bobbel baan om over heen 
te kruipen, en banken om te balanceren! 
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten kwamen ook nog even kijken! De pieten 
hebben een dansje gedaan met de kinderen, en de kinderen mochten 
nog eventjes aan Sinterklaas en Zwarte piet laten zien wat ze konden! 
Sinterklaas en zijn pieten waren erg verrast. ze hebben het allemaal zo 
goed gedaan, dat ze aan het eind allemaal een Pieten diploma kregen met 
een leuk cadeautje er bij! 
Er komt ook nog een Volleybal activiteit aan, dit word de eerste activiteit in 
2017. De voorbereiding is al in volle gang! Iedereen vanaf 12 jaar mag 
meedoen. Ook mag je je vrienden of vriendinnen meenemen. De zaal is 
nog niet bekend, maar we hopen op een mooi en gezellig toernooi.
Groetjes het Jeugdbestuur.

Hoi mijn naam is Quincy Hulsman ik zit in het jeugdbestuur.

Ik ben 14 jaar. Woon in hoogeveen ik zit op jazz en op turnen. Mijn 
hobby,s zijn buiten zijn met vrienden afspreken,shoppen.Ik heb één broer 
en ik heb geen zussen.Ik heb wel een konijn als huisdier. Ik woon samen 
met mijn vader, moeder, broer en mijn konijn.
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Interview met E.H.B.O er bij de  clubkampioenschappen.

Wat is jou naam? Rolf Mensing

Wat voor diploma’s heb je? E.H.B.O, verpleegkundige voor A.E.D 
gebruik.

Hoe lang doe je dit al? Sinds 2003

Doe je dit alleen bij turnen of ook andere sporten?

Bij turnen maar ook andere sporten en evenementen.

Krijg je ervoor betaald of is het vrijwilligerswerk?

Ik doe het als hobby, maar ben zelfstandige. Dus ik krijg er wel voor 
betaald.

Wanneer doe je dit meestal?

Het meest in het weekend of in de avond.

Wat is er weleens gebeurd wat ernstig was?

Ik heb weleens iemand gehad die nekletsel had en met de trauma 
helikopter mee moest. En ook reanimatie. En mensen met 3 de 
graads brandwonden.

Hoor je daarna nog hoe het met een slachtoffer afgelopen is?

Nee, daar krijg je niks over te horen.

Hoe ga jij ermee om als het fout afloopt met iemand?

Het blijft wel bij je maar op den duur kan je het wel een plek geven.

Ben je hier alleen vanmiddag?

Nee ik ben hier al vanaf vanmorgen vroeg toen de wedstrijd begon.

Wat is er vandaag allemaal gebeurd?

Eigenlijk helemaal niks alleen op het eind van de wedstrijd kwam er 
iemand met een zere enkel, maar dat was na wat kalmerende woor-
den al snel over.
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Vind je turnen leuk om te zien?

Ja, ik vind het leuk. Mijn vrouw Judith heeft ook geturnd. Nu we een 
kindje hebben doet ze dat niet meer. Maar ze geeft nog wel les.

Doe je zelf aan sport?

Nee, niet meer, maar ik heb wel gesport. Ik zat op de sportschool en 
heb op judo en karate gezeten. 

Wat zijn de meest voorkomende blessures met turnen?

Blaren en blauwe plekken en kneuzingen. Gekneusde enkels. En heel 
veel komen gewoon door de schrik bij mij. Dan hoef ik alleen maar 
hun gerust te stellen. Even doorvragen waar doet het pijn? En doet 
het echt daar pijn? Soms blijkt dan dat het alleen maar de schrik 
was. 

Heb je zelf nog iets te zeggen of toe te voegen?

Tegenwoordig hoef je niet veel meer te kunnen en weten voor de op-
leiding E.H.B.O. Omdat iedereen een telefoon heeft en je dan dus 
makkelijk 112 kan bellen.

En dat vind ik heel jammer eigenlijk.

 Dank je wel Rolf dat ik je even mocht overvallen met dit interview.
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Tegen de tijd, dat Olympia een activiteit heeft, zoals een fun-
nasticday of een uitvoering, stuit de leiding of het bestuur regelmatig 
op ontevredenheid van een aantal ouders, omdat zij dan speciaal 
voor die uitvoering of die wedstrijd een nieuw Olympiapakje moeten 
aanschaffen. Dit is toch wel een heel groot misverstand, want Olympia 
turn- en jazzkleding heb je elke week nodig, op elke gymnastiek-, turn- 
of jazzles. Het is de officiële kleding, die elke les gedragen behoort te 
worden. De leiding kan de leden veel beter begeleiden en trainen, als de 
goede kleding wordt gedragen. Denk aan de goede lichaamshouding 
en aan verantwoord “vangen”. Niet voor niets wordt voor elke sport 
een verantwoorde kleding ontworpen; denk aan voetbal, volleybal, 
wielrennen, zwemmen enz. enz. Zo ook voor gymnastiek en jazz! Dus: 
draag die Olympiakleding. Je bent er zelf bij gebaat en ook de leiding! 
Natuurlijk wordt er op de les, als je net op gym bent, wel eens iets anders 
gedragen, maar streef ernaar zo gauw mogelijk het OFFICIËLE pakje 
aan te schaffen. De kleding is uitsluitend te koop via de vereniging. (dat 
scheelt tientallen euro’s, wij nemen voor u die moeite). Ook kunt u via 
onze vereniging terecht voor tweedehandskleding en u kunt het pakje 
als het te klein is geworden, of u gaat onverhoopt van Olympia af, weer 
via ons doorverkopen. Dus duur is onze uniforme kleding zeker niet! De 
verkoopadressen staan vrij ver achterin in ons CLUBBLAD vermeld!
Wij hopen het misverstand zo toch wel uit de weg te hebben geruimd en 
we rekenen hierbij op uw aller medewerking. Ja toch?! 

    Namens het bestuur, de kledingcommissie

Hoe zit dat met de
kleding?



Hoofdstraat 133 - Hoogeveen 
- Tel.: 0528 - 26 39 18

WIJ ZIJN ONDERSTEBOVEN
VAN ZO’N KORTING

WIJ ZIJN ONDERSTEBOVEN
VAN ZO’N KORTING

voor leden van gymnastiekvereniging
OLYMPIA

EXTRA KORTING
Op brillen, zonnebrillen, brilaccesoires,

loepen/leesglazen en thermometers10%
voor de clubkas
van OLYMPIA+10%

(Niet bij reeds geldende kortingen)

Ledenlijst aanwezig

KEURSLAGER

DRENT
keurslagerij

HET HAAGJE 36 • 7906 AA
Hoogeveen

Tel.: 0528-262683
Uw adres voor:

Leverworst, droge worst en
fijne vleeswaren, gourmet, fondue,

barbecue, gekookte worst soorten en
LEVERWORST DIVERSE MALEN BEKROOND
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Naiobi Kampman nieuwe winnares van de Zilveren Brug!

Afgelopen zaterdag vond de jaar-
lijks terugkerende onderlinge wed-
strijd van Olympia plaats. Tijdens 
deze wedstrijd turnden de heren 
en de dames op zes toestellen, te 
weten brug, balk/rek, ringen, tram-
poline, sprong en vloer. Dit jaar 
mochten alle deelnemers  stralen in 
hun nieuwe turnpakjes!

’s Morgens waren van de meisjes 
de pupillen en jeugd 1 aan de 
beurt en van de jongens de niveaus 
14 en 15. De deelnemers deden 
allen mee op hun eigen niveau. Ze streden om de medailles en uiteindelijk 
om de Zilveren Brug. Uitgezonderd de jongens van 2008, voor wie dit een 
oefenwedstrijd was. Zij streden alleen mee om de medailles. In de ochtend 
had Inge van der Goes het hoogst aantal punten van iedereen, gevolgd door 
Norah Mannak en Luna van de Berg. 

’s Middags waren de dames in de categorie jeugd 2, junior en senior aan de 
beurt en van de heren niveau 9, 11, 12 en 13. Ook in de middag deden er 
meisjes van 2008 mee op het niveau D2 en D1, voor wie dit een oefenwed-
strijd was. Zij streden alleen tegen elkaar in een vierkamp, in plaats van de 
zeskamp. In de middag wist een aantal turn(st)ers het puntenaantal van de 
ochtend te overtreffen. Naiobi Kampman haalde het hoogst aantal punten, 
gevolgd door Roan Korstanje en Yina van de Made. 

Uiteindelijk wist Naiobi Kampman de wisseltrofee te veroveren met een mooi 
puntenaantal van 85,73! Inge van der Goes eindigde op de twee plek en de 
derde podiumplaats was voor Roan Korstanje.

We kijken terug op een mooie, gezellige dag, waarbij plezier en sportiviteit 
voorop stond! Naiobi mag zich een jaar lang winnares van de Zilveren Brug, 
en daarmee beste turnster van de club noemen!
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Dames (korte) legging (niet verplicht)
Maten 128 t/m 164 € 17,50
Maten S, M, L   € 19,00
 
Heren broekjes 
maat 116 t/m 164 € 15,00
Vanaf maat S € 16,50

Kleding Jazzdans 
Pakjes € 30,00 
Broeken (vanaf 14 jaar) € 36,00 
Vest (selectie) € 25,00

Dames turnpakje
Maten 128 t/m 164   € 39,95    
Maten S, M, L   € 41,95

Herenturnpak
Maten 116 t/m 164  € 42,50 
Vanaf maat S   € 46,50

Contant betalen, géén pin.

Trainingspakken :
juniormaat € 44,95
seniormaat € 49,95

De trainingspakken zijn verkrijgbaar bij
Intersport Jan Bols

Olympia turnkleding: 
Er is voor Olympia officiële kleding ontworpen die je elke week nodig hebt op de les. Dus niet alleen als er een 
activiteit is, zoals een wedstrijd of uitvoering. Deze kleding is speciaal ontworpen zodat de leiding de leden beter kan 
begeleiden en trainen. Ook voor het vangen is het erg belangrijk dat je de goede kleding draagt. 
De kleding is uitsluitend te koop via de vereniging. Ook kunt u via onze vereniging terecht voor tweedehandskleding 
en u kunt het pakje als het te klein is geworden, of u gaat onverhoopt van Olympia af, weer via ons doorverkopen.
De verkoop van de turnkleding is in handen van Liske Hoogenraad Tel.0528-230189.
Graag bellen voor een afspraak. Telefoonnummers voor 2e-hands turnkleding/trainingspakken zijn ook bij haar 
verkrijgbaar.  
Verkoop van jazzkleding is in handen van de jazzleiding.
Voor 2e-hands jazzkleding kunt u contact opnemen met Trudy Dijkstra, tel. 235602

DE CONTRIBUTIE WORDT VIA AUTOMATISCHE INCASSO GEÏND.
Bankrekening ING BANK nr. NL34  INGB 0670 7150 26 t.n.v. Olympia.
Als men niet per automatische incasso betaalt, zijn wij genoodzaakt om € 2,50 in rekening te brengen, dit in verband 
met bankkosten. 
Bedanken van het lidmaatschap bij voorkeur per e-mail en uiterlijk 4 weken voor het einde van het kwartaal. Indien 
er schriftelijk wordt opgezegd kan men de brief opsturen naar:
Helma Corbet,  De Garve 27,  7908  NJ Hoogeveen
Bij verhuizing binnen Hoogeveen natuurlijk ook een adreswijziging naar de ledenadministratie sturen.
E-mail adres: ledenadministratie@olympiahoogeveen.nl

INFO
Basisgroepen
jo/ me gym en jazz  t/m 7 jr, 45 m  € 22,25
me gym, jazz, acro  8 - 15 jr, 60 m  € 28,00
me gym 12-15 jr, 90m   € 39,50
leden 16 jr en ouder, 45 m   € 24,80
leden 16 jr en ouder, 60 m   € 31,00
leden 16 jr en ouder, 90 m   € 43,40
club extra     € 32,00
55+ 3 kwartaal, 60 m   € 24,80

Extra groepen
extra selectiegroep p/u 6-15 jr   € 20,00
extra basisgroep p/u -15 jr   € 21,50
extra selectiegroep p/u 16 jr eo  € 21,80
extra basisgroep p/u16 jr eo   € 23,30

De contributie wordt na afloop van het kwartaal geïnd.
Eenmalige inschrijfkosten € 2,50.
Derde schoolgaande kind uit een gezin 25% korting

Deelnamekosten wedstrijden en regioactiviteiten:  zie website  www.olympiahoogeveen.nl



Hoofdstraat 90
7901  JT Hoogeveen

Tel: 0528 275 906
www.fotokado-hoogeveen.nl

OOK ZO 
BENIEUWD NAAR 

ONZE NIEUWE 
COLLECTIE?

Hoofdstraat 102 •  7901 JT •  Hoogeveen
Telefoon 0528 - 233344 • www.mariages.nl

BLOEMENSHOP ERWIN

Tevens trouw- en rouwarrangementen

Voor al uw bloemen en planten

De Weide 6
Tel: (0528) 260330
Fax: (0528) 236561

E: info@bloemenshoperwin.nl

Pasfoto’s en.....

al uw fotowerk!!

Hoofdstraat 155 - Hoogeveen - 0528-268385 - www.hometech.nu

HomeTech Onderdelenshop, de winkel voor al uw onderdelen en accessoires op het 
gebied van huishoudelijke apparatuur, elektronica, audio-video en computer supplies

Tevens zijn wij gespecialiceerd in digitale TV ontvangst van Digitenne, Ziggo en 
CanalDigitaal. Met onze eigen technische dienst kunnen we problemen snel localiseren 

en oplossen.
HomeTech Onderdelenshop heeft o.a. de volgende certificaten:

Hirschmann dealer `GOLD`  -  Astra Service Dealer  -  CanalDigitaal Excellent dealer

Kids
      Play@

Hoofdstraat 125
7902 ED Hoogeveen

0621273327
Hoogeveen@Jambelle.nl

Kanaalweg 36a - 7902 LM Hoogeveen
Telefoon : (0528) 270627

fax : (0528) 236750
combisport.h@gmail.com

De Sportprijzen Specialist
 

             Hoogeveen – Beilen – Coevorden 
 
                          Internet www.combisport .nl 
         Email combisport.h@gmail.com 



www.intersportjanbols.nl  0528 - 26 53 52

Ook amateursporters gaan voor de top. 
Intersport Jan Bols: 

welke sport je ook beoefent!

A.G. Bellstraat 35c
7903 AD Hoogeveen
Telefoon: 0528 - 33 14 88
E-mail: info@printjob.nl

Wanneer gaan wij uw                                   
            drukwerk kleur geven?

Gree’s Feestwinkel

www.greesfeestwinkel.nl

Het begin van ieder feest(je)!


