


machinefabriek

Pesserdijk 4a - 7903 TE Hoogeveen
Telefoon (0528) 26 39 59 - Fax (0528) 27 95 41 Wie zoekt, kent TIEMENS niet.

• Machinefabriek • machinereparatiebedrijf 
• constructiewerken • reparatie en 

nieuwbouw van Hydraulische en Pneumatische cylinders

Wie TIEMENS kent, zoekt niet.machinefabriek

Pesserdijk 4a - 7903 TE Hoogeveen
Telefoon (0528) 26 39 59 - Fax (0528) 27 95 41 Wie zoekt, kent TIEMENS niet.

• Machinefabriek • machinereparatiebedrijf 
• constructiewerken • reparatie en 

nieuwbouw van Hydraulische en Pneumatische cylinders

Wie TIEMENS kent, zoekt niet.

machinefabriek

Pesserdijk 4a - 7903 TE Hoogeveen
Telefoon (0528) 26 39 59 - Fax (0528) 27 95 41 Wie zoekt, kent TIEMENS niet.

• Machinefabriek • machinereparatiebedrijf 
• constructiewerken • reparatie en 

nieuwbouw van Hydraulische en Pneumatische cylinders

Wie TIEMENS kent, zoekt niet.

machinefabriek

Pesserdijk 4a - 7903 TE Hoogeveen
Telefoon (0528) 26 39 59 - Fax (0528) 27 95 41 Wie zoekt, kent TIEMENS niet.

• Machinefabriek • machinereparatiebedrijf 
• constructiewerken • reparatie en 

nieuwbouw van Hydraulische en Pneumatische cylinders

Wie TIEMENS kent, zoekt niet.

machinefabriek

Pesserdijk 4a - 7903 TE Hoogeveen
Telefoon (0528) 26 39 59 - Fax (0528) 27 95 41 Wie zoekt, kent TIEMENS niet.

• Machinefabriek • machinereparatiebedrijf 
• constructiewerken • reparatie en 

nieuwbouw van Hydraulische en Pneumatische cylinders

Wie TIEMENS kent, zoekt niet.

-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



33

36e jaargang  • nummer 08  • mei 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 hebben van 

tenminste 300 dpi; foto’s kleiner dan 500 kB zijn meestal niet geschikt.

mei 2017 
06-05 Spooktocht 10 jr. eo.
10-05 AB vergadering 
13-05 Noord-Oost finale TH
18-05 Redactievergadering
20-05 2e wedstrijd RWS C, Hollandscheveld
25-05 + 26 -05 Hemelvaartsdag

juni 2017 
05-06 + 06-06 Pinksteren
10-06 Toestelfinale RWS A en B
14-06 AB vergadering
17-06 Dubbele buitenactiviteit kleuters en 6-9 jaar
22-06 Redactievergadering
24-06 Beweegdiploma in de Magneet

juli
08-07 Around the World 19.00 uurTheater De Tamboer
 Kaarten verkrijgbaar via de jazz-leiding of op 
 https://detamboer.nl/voorstellingen/around-the-world-olympia-2017
15-07 Toestelfinale en Gymmiescoredag
 Toestelfinale en Gymmiescoredag, Turnhal
24-07 / 01-08   Zomervakantie
   In de zomervakantie zijn er geen lessen.
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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 Voltastraat 9  7901 LJ    22 17 04
   
E-mail redactie:  redactie@olympiahoogeveen.nl

Jeugdbestuur:
Voorzitter: Lonneke Verhage/ Kimberly van Slochteren 
Notulist: Michelle Kolk       27 13 89
Penningmeester: Nicole de Vries       06 10 45 25 58
PR: Lieke Gruppen       06 42 83 28 71
Algemeen lid: Melanie Kuijpens        22 15 49
 Quincy Hulsman       27 43 06
 Iris Pomper       06 40 49 06 20
 
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       Ferdinand Bolstraat 144      7944 VS 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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Vinden jullie ook niet dat de tijd zo snel gaat. Het is alweer mei. Jullie hebben al 
weer genoten of zijn aan het genieten van een heerlijke week meivakantie (ik weet 
niet precies wanneer dit clubblad uit komt). Hopelijk is het mooi weer zodat je ook 
leuke dingen kan doen. Op het moment dat ik dit schrijf is het namelijk erg koud en 
heb ik gewoon al een aantal dagen ’s ochtends moeten krabben. Dat in april, dat 
had ik toch echt niet verwacht. 
Op 19 april hebben we de JAL gehad. De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
in de Vredehorst. Wisten jullie dat de vereniging ongeveer 800 leden telt op dit 
moment. Het was leuk om te zien dat er toch een aantal leden naar de JAL waren 
gekomen, maar met 800 leden moeten er toch meer mensen zijn die willen weten 
wat er reilt en zeilt binnen de vereniging? Daarom wil ik bij deze nog aangeven dat 
je volgend jaar van harte uitgenodigd bent om de JAL eens bij te wonen. Dit jaar 
was de vraag vanuit het bestuur wat we er van vereniging van vinden om goede 
doelen te sponsoren. Het uiteindelijke besluit is geworden dat er een aantal voor-
waarden moeten zijn, waaraan het doel moet voldoen, zoals dat het sport gerela-
teerd moet zijn, dat voor achterstandsgroepen moet dienen en dat tijdens de JAL 
mandaat wordt gevraagd aan de leden of we gaan sponsoren of niet. 
Ook zijn er tijdens de JAL een aantal mensen gehuldigd. Zo zijn Catrien Hagedoorn 
en Greetje van Triest al 25 jaar lid en kregen daarvoor een speldje. Trudy Dijkstra 
en Jannie Hadderingh zijn al 50 jaar lid en kregen daarvoor ook een mooi speldje. 
Michel de Groot is al 15 jaar verantwoordelijk voor het maken van het clubblad en 
werd daarvoor benoemd tot sterlid zilver. Marijke Rombouts werd ook benoemd tot 
sterlid zilver omdat ze al 15 jaar het clubblad bezorgt. Tinie Wolting werd benoemd 
tot sterlid brons omdat ze 7 jaar het clubblad bezorgt. Dick Groote werd benoemd 
tot erelid omdat hij al jarenlang zich zo ontzettend veel inzet voor de 
vereniging. Het was één grote verrassing, want als lid van de commissie 
onderscheidingen moest het natuurlijk wel voor hem verzwegen worden. Er 
moest zelfs van zijn eigen zolder een plaquette gehaald worden. Gelukkig 
hadden we daarvoor de hulp van zijn vrouw Wolly die ook al jaren heel 
betrokken is bij de vereniging en daarvoor ook hartelijk bedankt werd met 
een mooie bos bloemen. Dick was totaal verrast. Top om te zien! Het zon-
netje dit jaar is Nelleke van der Zwaard, die zich ook altijd volledig inzet 
voor de vereniging door les te geven, het activiteitensecretariaat uit te voe-
ren en jury coördinator te zijn. Allen van harte gefeliciteerd met dit mooie 
jubileum en allen hartelijk dank voor jullie inzet voor de vereniging. Want 
zoals we wel vaker zeggen kan de vereniging niet draaien zonder de hulp 
van vele vrijwilligers!
In dit clubblad vragen we je ook nog één keer om de enquête in te vullen 
over het clubblad. Lees je het wel of niet? Zou je het liever digitaal ontvan-
gen? Dat zijn vragen waar de redactie zich mee bezig houdt en graag een goed 
beeld van wil krijgen. Je kunt hem ook nog altijd digitaal invullen 
via http://www.thesistools.com/web/?id=527663. 
Wil je hem op papier invullen, lever hem dan in bij je leiding. 
Alvast bedankt voor de moeite!

Groet, Kimberly

Bestuurspagina maand mei
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Op vrijdagavond 7 april was de jaarlijkse regio-
nale dansdemo. Dit jaar werd deze demo gehou-
den in sporthal de Marke in Hollandscheveld.

Van Olympia deden 8 groepen mee, in de leeftijd 
van 6 tot 65 jaar. In totaal lieten de Olympianen 
12 dansen zien.

De avond begon met een vrolijke showdans van 
de meiden van de 16+ groep olv. Grietje. Op een 
paar persoonlijke foutjes na, zag het er super uit!

De groep van 9-12 olv. Jolien was hierna aan de beurt. Zij lieten een stoere 
dans zien, en ondanks dat ze maar met z’n 3en waren, zag het er goed uit.

Alle dansen die deze avond werden getoond zagen er goed uit. Veel verschil-
lende dansen, van stoer tot schattig, van rustig tot druk. Alles kwam voorbij.

Ook was iedereen uitgedost in mooie kleding.

De avond werd afgesloten met iedereen door een gezamenlijke dans te doen.

Al met al een geslaagde avond!
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Demi van Mackelenbergh  01-05
Brenda Meskers  01-05
Sam Prijs  01-05
Mirthe Lovers  02-05
Bart Prinsen  02-05
Rick Zuurman  03-05
Janella Koops  04-05
Loes van Tellingen  04-05
Naomi Verhage  05-05
Gerda Metselaar  06-05
Leontien Fik  06-05
Elise Martens  06-05
Julia Wierbos  07-05
Janneke v.d. Molen  08-05
Delichia Duurken  08-05
Mara Mulderij  09-05
Amelie Mol  09-05
Amy Doldersum  09-05
Isabella Benthem  09-05
Azra Keskin  09-05
Mae-Lynn Wemmenhove  09-05
Harm Gooijert  10-05
Jolanda van der Woude  10-05
Marley Prins  10-05
Lonneke Hoveling  11-05
Imen Zahid  11-05
Amy Kruizinga  11-05
Yaleah Douhou  11-05
Harja Broer  12-05
Sanne Moraal  12-05
Jorine Polman  13-05
Janneke Knol  13-05
Annelijn de Jong  14-05
Rowen Prins  14-05
Nikki Baas  16-05
Marlène Jonkers  16-05
Annely ten Buur  16-05
Margriet van der Bent- Schouten 
   17-05
Royena Prins  18-05

Sanne Blok  19-05
Tinie Woltinge  20-05
Seraya Pinkster  20-05
Jessica Ottens  20-05
Carmen Ninkeula  20-05
Christa Smit  20-05
Mayleigh Bos  21-05
Sofie Vos  22-05
Femke Imbos  22-05
Rieks Giethoorn  23-05
Tim van Dam  23-05
Linde Pekel  24-05
Abigail van Bekkum  24-05
Natan Bisschop  24-05
Rick Gerdes  26-05
Nysah Djababoe  26-05
Aniek van der Berg  26-05
Julian Beugelink  26-05
Laquisha Penninkhof  27-05
Anouk Klomp  27-05
Quinn Bakker  27-05
G. Jonker-Overdijk  28-05
Corrie Visscher - Van Rossum   
   28-05
Rammilo Lubbinge  28-05
Ina Schonewille  29-05
Dorien Gerdes-Groote  29-05
Aimee Holtmaat  29-05
Erin de Jong  30-05
Tess Zilverberg  30-05
Axel Kroezen  31-05
Maura Groenwold  31-05
Pars Kreeft  31-05

Jarigen mei 2017 Hiep, hiep, hoera

In de maand mei zijn maar liefst 71 
leden van de vereniging jarig. Al deze 
71 leden zijn gezamenlijk 1235 jaar. 
Iedereen van harte gefeliciteerd en 
allen een fijne dag toegewenst. 
De gemiddelde leeftijd is 17,3 jaar
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Het afgelopen jaar was voor mij een heftig jaar. Op 3 juni 2016 werd bij 
mij borstkanker vastgesteld, nadat ik zelf een knobbeltje had gevoeld. Dat 
is een bericht wat niemand verwacht, en helemaal niet als je 32 bent.

Na een aantal weken van vele onderzoeken ben ik eerst gestart met che-
mo. Ik moest er 16, maar heb er uiteindelijk 14 gehad. De laatste 2 gingen 
niet door vanwege de bijwerkingen.

Ik ben vooral de eerste keer goed ziek geweest, daarna ging het met ster-
kere medicijnen tegen de misselijkheid beter.

Ik heb tijdens de chemo ‘gewoon’ ff de uitvoering meegedraaid. Ik ben blij 
en trots dat ik dit heb kunnen doen, ook al moest ik daarna wel een week 
bijkomen.

Toen de chemo, na een half jaar eindelijk klaar was, was ik heel erg opge-
lucht en al snel merkte ik dat mijn lichaam zich begon te herstellen. Een fijn 
gevoel.

In de kerstvakantie ben ik geopereerd. Dit was borstsparend. Ook werden 
er 2 lymfeklieren weggehaald. Dit gebeurde in Amsterdam, nadat ik daar 
een second opinion had aangevraagd. In Hoogeveen wilden ze namelijk 
alle lymfeklieren weghalen, maar dat heeft op de lange termijn nadelige 
gevolgen.

Een week later kregen we te horen dat de snijranden schoon waren!

Eind januari ben ik begonnen met dagelijkse bestralingen in Zwolle. De 
borst en oksel moesten 23 keer bestraald worden. Elke dag op en neer 
naar Zwolle was best vermoeiend, maar ook dat is nu gelukkig achter de 
rug. Sinds 2 maart ben ik klaar met de behandelingen. Nu ben ik druk be-
zig om weer fit te worden, want mijn conditie was, ondanks dat ik nog wel 
dansles gaf, enorm achteruit gegaan.

Op het moment krijg ik nog hormoontherapie. Dat moet ik sowieso nog 10 
jaar. Omdat de tumor gevoelig was voor hormonen (oestrogeen) moeten 
die hormonen uit mijn lichaam. Dit maakt de kans op terugkeer kleiner. 
Hiervoor slik ik anti hormoonpillen en krijg ik elke 3 maand een injectie 
om de eierstokken stil te leggen. Nu ben ik dus in de overgang… op mijn 
33e…

Toen ik hoorde dat ik dit had, was ik heel bang dat ik tijdelijk geen dansles 
meer zou kunnen geven. Het dansles geven is mijn grootste passie. Ik haal 
hier heel veel energie en plezier uit. En ik denk dat, juist omdat het me zo-
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veel energie geeft, ik het door heb kunnen doen. Ook gaf het de broodno-
dige afleiding. Ik ben enorm trots en blij dat ik bijna alle lessen heb kunnen 
geven tijdens deze periode.

Ik wil graag iedereen die me gesteund en geholpen heeft bedanken. Kaart-
jes, cadeautjes,bloemen, praktische hulp, vragen hoe het ging. Dat alles 
was heel erg fijn.

Ik kijk positief naar de toekomst en heb zin om nog meer te genieten van 
het leven!

Liefs Grietje van den Hof

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
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Olympia turnt op drie verschillende wed-
strijden

Meppel, Bellingwolde en Hoogeveen 
waren afgelopen zaterdag 1 april de 
plaatsen waar 50 turners en turnsters van 
Olympia hun wedstrijd draaiden. De wed-
strijd in Hoogeveen werd georganiseerd 
door de vereniging zelf i.s.m. de Regio 
Drenthe.

De jongste deelnemers van Olympia hadden 
een thuiswedstrijd in het Activum. Voor de 
meeste meisjes was dit hun allereerste wed-
strijd. Ze waren dan ook best zenuwachtig. 
Toch resulteerde dit in een flink aantal medail-
les. Na wedstrijd 1 stonden Eline Vos en Vera Kruizinga op de eerste en twee-
de plek op het podium. Nova van de Beld en Maaike van der Molen mochten 
een zilveren medaille in ontvangst nemen. Bij sommige categorieën werd 
het ringenzwaaien apart gedaan. Ook hier behaalden Maaike en Nova een 
medaille, respectievelijk kregen ze goud en zilver omgehangen. Nienke Smit 
zag haar oefening aan de ringen beloond met een bronzen medaille. 
Bij de tweede wedstrijd kwamen 12 deelneemsters van Olympia in actie en 
drie hiervan belandden op het podium. Dewi Strijker en Lisa Visbeen behaal-
den de tweede plaats in hun eigen categorie en Amy Doldersum werd eerste. 
Ook de overige meisjes deden het goed op hun eerste wedstrijd. 
Als laatste kregen Naomi Zuurveen, Shanti Vos en Danielle Gruppen in wed-
strijd 3, respectievelijk het goud, brons en zilver omgehangen. 

Daniël Jansen goud
Ook de jongens van Olympia namen 
afgelopen zaterdag deel aan de wedstrij-
den die werden georganiseerd in Meppel. 
Verdeeld over de dag namen tien jongens 
deel aan deze wedstrijd. Er was veel con-
currentie, de jongens moesten dus heel 
hard aan het werk om een podiumplaats 
te bemachtigen. Daniël Jansen mocht na 
6 toestellen plaatsnemen op het hoogste 

podium en een welverdiende gouden medaille in ontvangst nemen. Ook Rick 
Gerdes viel in de prijzen, hij ging naar huis met een bronzen medaille. Luca 
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Hermsen maakte het feest compleet 
met een tweede plaats.

Ella Jakobs naar NK
De halve finale van de 3e divisie werd 
gehouden in Bellingwolde. De sporthal 
was druk bezet met toestellen, turn-
sters, juryleden, leiding, vrijwilligers 
en natuurlijk het publiek. De sfeer was 
goed. 
Yina v.d. Made turnde bij de junioren 
D. Op de eerste drie toestellen (vloer, sprong en brug ongelijk) behaalde 
Yina een 11.00. Als laatste haar lastigste toestel balk, kon ze helaas niet de 
11 punten behouden. Zij eindigde op een achttiende plaats met een reser-
vefinaleplaats voor sprong.
In de avond turnde Ella Jakobs een fantastische wedstrijd. Na haar vloer-
oefening en tsukahara op sprong stond ze op de eerste plaats. Haar 
brugoefening viel tegen, doordat ze bijna viel met het kommetje. Dit is 
een element van de hoge ligger over de lage ligger met een halve draai. 
Ze kon het gelukkig van zich afzetten voor het volgende toestel balk. Heel 
erg gefocust liet ze een superstabiele oefening zien. Na dit toestel was het 
wachten tot alle cijfers binnen waren. Ze stond toen derde. Het allerlaatste 
meisje op vloer, haalde haar net op het laatst in en met 0,049 verschil ein-
digde Ella op een vierde plaats. Hiermee mag ze naar de finale op 13 mei 
in Almelo en staat ze reserve op de toestelfinale balk.

Provinciale Kampioenschappen
Aankomende zaterdag 8 april 
organiseert Olympia de provinci-
ale kampioenschappen van Regio 
Drenthe. Negentien Olympianen 
turnen in vier verschillende wed-
strijdronden in de Valkenlaan om 
te proberen kampioen van Drenthe 
te worden. Voor meer informatie 
zie het programma op www.noord.
kngu.nl.
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Eerste turnwedstrijd Activum
Hoogeveen, 25 maart jl. werden de hoogste Regionale wedstrijden van 
Drenthe gehouden in het Activum. Zeven turnsters van Olympia turnden 
een thuiswedstrijd, wat toch ook nog wel ‘uit’ voelde. Iris Knol, instap D1, 
startte haar wedstrijd op sprong. Dit is niet haar beste toestel, maar toch 
maakte ze twee goede verschillende sprongen. De balk was dit keer haar 
beste toestel, met een zeer stabiele oefening, scoorde ze hier een hoog 
cijfer 14,05. Na drie onderdelen stond ze op de eerste plaats, waarna 
ze nog vloer moest turnen. Hier liet ze wat punten liggen en eindigde 
op een keurige vierde plaats en mag hiermee door naar de Provinciale 
Kampioenschappen op 8 april a.s., ook in Hoogeveen.
In wedstrijd twee turnden Yina v.d. Made bij de junioren en Ella Jakobs bij 
senior C. Beide meiden hebben volgende week hun halve finale van de 3e 
divisie in Bellingswolde en was deze wedstrijd een mooie generale repeti-
tie. Op sprong begon hun wedstrijd en hier turnde Ella voor het eerst een 
tsukahara. Dit is een sprong, waarbij je eerst een arabier op de pegasus 
maakt en gevolgd door een salto achterover. Ze was hier erg zenuwachtig 
voor, maar ze kwam tot stand met een klein pasje. Yina haar favoriete toe-
stel volgde na de sprong, de brug ongelijk. Ze draaide een vlotte oefening 
met haar hoge salto af, is altijd een genot om naar te kijken. De andere 
onderdelen, balk en vloer, turnden de meiden redelijk stabiel en zij eindig-
den als elfde (Yina) en vijfde (Ella).
In deze ronde turnden Meike Smand en Inge v.d. Goes bij de pupillen 2 
N3. Zij lieten deze wedstrijd allerlei nieuwe elementen zien, die ze de afge-
lopen maanden hebben geleerd. Op vloer sprongen ze beiden arabier-
flikflak-hurksalto achterover. Een moeilijke combinatie die ze nog niet zo 
lang onder de knie hebben. Op sprong arabier – flikflak op verhoogd vlak, 
waardoor hun D-score omhoog ging. En op de balk een boogje achter-
over. Zij waren hier allebei erg blij mee. Meike eindigde als zestiende en 
Inge op een vierde plaats.
De senioren D, Marieke de Groote en Lisa Freese, turnden in de laatste 
wedstrijdronde. Ook zij begonnen op sprong, waarvoor ze beide vorige 
wedstrijd al een toestelfinale voor behaald hadden. Ook nu sprongen zij 
twee verschillende mooie sprongen. De brug ongelijk, voor beide dames 
niet een sterk onderdeel, brachten ze er redelijk vanaf. Marieke eindigde 
als negende en Lisa als twaalfde.
De hal was ruim opgezet en de toestellen turnden, volgens de meiden, 
goed. Een mooie wedstrijddag in een nieuwe zaal, daar kan de gemeente 
trots op zijn. 
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- Catrien Hagedoorn, 25 jaar lid
- Grietje van Triest, 25 jaar lid
- Jannie Hadderingh 50 jaar lid
-  Trudy Dijkstra, 50 jaar lid
- Michel de Groot, 15 jaar redactie, sterlid zilver
- Marijke Rombouts, 15 jaar clubbladbezorgster, sterlid zilver
-  Tinie Woltinge, 7 jaar clubbladbezorgster, ster lid brons
- Dick Groote benoemd tot erelid!
- Nelleke v/d Zwaard
Dat zijn ze allemaal. Kijk maar even of het klopt met de foto!



14

Ju
b
il

e
a
 e

n
 o

n
d
e
rs

ch
e
id

in
g
e
n
 &

 h
e
t 

zo
n
n
e
tj

e

14



15

Fo
to

´s JA
L



16

R
W

S
-A

 w
e
d
st

ri
jd

 D
a
le

n

Blankenslaan - oost 33
7901 BB  Hoogeveen
telefoon 0528 27 12 14

*aantekening diabetische/ 
 reumatische voet

Yina in halve finale N.K.
 
Zaterdag 1 april reden Yina en ik naar 
Bellingwolde in Groningen. Het was in 
de middag dus we hadden lekker uit-
geslapen. De tom tom had op een uur 
gerekend maar we kwamen ruim om 
tijd aan. Toen we aankwamen was de 
parkeerplaats overvol. Dus had ik mijn 
auto bij een gele lijn gezet, waar je dus 
niet mag staan. Gelukkig kwamen toen 
haar trainsters Lonneke en Ilse aan. 
Die wisten een andere parkeerplaats, en dan zit je toch wat relaxter in de 
toch al hete zaal. Na het inturnen ging de wedstrijd beginnen. Yina turnt in 
junior D derde divisie. Gelukkig waren we vorig jaar ook op de halve finale 
geweest. Want toen schrokken we best van het hele hoge niveau. Nu wisten 
we dat en hadden geen hoge verwachtingen. Yina begon op vloer en dat 
ging allemaal prima, met een mooie arabier flikflak salto. Daarna sprong 
ze deed 2 verschillende sprongen. Half in half uit en overslag. Dat ging 
ook netjes met mooie landingen. Daarna kwam brug en die deed ze ook 
heel goed met een mooie solodraai erin.
Maar er waren meiden die net iets moelijkers in hun oefening hadden en 
dan is de score natuurlijk hoger. Maar na deze 3 onderdelen werd het toch 
wel opeens erg spannend.
Want Yina stond gewoon opeens 10 e met 3 x een score van 11. En dus 
een score van 33 en de hoogste 7 zouden doorgaan naar de N.K. Toen 
kwam de balk wat ik altijd maar een erg smal ding vind en die dan ook 
nog eens zowat in het publiek stond. Op de balk had ze wat wiebeltjes, en 
na een draai ging ze eraf. Toen deed ze nog een mooie radslag en salto 
achterover eraf. Jammer van de balk want dat waren dus minder punten, 
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anders had ze nog wel is hoog kunnen eindigen. Maar ze heeft met plezier 
geturnd en is weer een ervaring rijker.
Ze was 15 e op sprong,11 e op brug,20 e op balk en 17 e op vloer. In 
totaal had ze een 18 e plaats. En toen werd er omgeroepen dat Yina reser-
ve is op sprong voor de N.K. Thuisgekomen snapte ik er niks van omdat 
de uitslag al op de site stond. Dus ik dacht dat dat ze een fout hadden 
gemaakt omdat ze 15 e was geworden. Maar na navraag blijkt het toch te 
kloppen. Omdat veel turnsters niet 2 verschillende sprongen deden en Yina 
wel. Dacht ik net dat ik turnen een beetje begon te snappen. Blijkt het toch 
ingewikkelder dan ik dacht.
Het was supermooi om al die talenten te zien. En mooi dat Yina eraan mee 
mocht doen.
We hebben het even afgesloten met een mac donald.
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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



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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Vrijwilligers Olympia

Olympia is een vereniging die draait dankzij vrijwilligers. Veel taken wor-
den op vrijwillige basis gedaan. Van tijd tot tijd zijn er nieuwe vrijwilligers 
nodig. Want zonder vrijwilligers kan de vereniging niet bestaan. We hebben 
uw hulp daarom hard nodig! Op welke manier zou u zich willen inzetten 
voor de vereniging? We hebben hulp nodig op verschillende gebieden. U 
kunt de mogelijkheden aangeven door hieronder een vinkje te zetten:

o algemeen bestuurslid: bijwonen bestuursvergaderingen,
 deelnemen in commissies (tijdsbesteding 1 á 2 avonden
 per maand)
o redactieleden: adverteerderslijst bij houden & facturen versturen,
 notulen maken, maken clubblad
o juryleden: voor dames en heren. Zonder juryleden kunnen onze
 leden niet meer meedoen aan de wedstrijden. We zoeken
 mensen die bereid zijn een jurycursus te volgen of deze al
 gevolgd hebben.
 (cursus van 3 avonden)
o Materiaal commissaris: regelt het vervoer van toestellen bij 
 wedstrijden in Hoogeveen en voert kleine herstelwerkzaamheden
 uit (aan de toestellen). 
o Andere taken binnen de vereniging.

Naam:           
  

E-mailadres:           
 

Telefoonnummer:          
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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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Dames (korte) legging (niet verplicht)
Maten 128 t/m 164 € 17,50
Maten S, M, L   € 19,00
 
Kleding Jazzdans 
Pakjes € 32,00 
Broeken B en C selectie € 41,00 
Vest (selectie) € 29,00

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

Heren turnpak
alle maten  € 52,50
(broek en leotard)

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 onver-
hoopt 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/training-
spakken 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 ledenadminis-
tratie sturen.
E-mail adres: ledenadministratie@olympiahoogeveen.nl

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)!


