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OLYMPIANEN spaar de
kassabonnen met Plaizier. 

Lever die in bij de redactie.
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Wij gaan uit van mogelijkheden!

Professionele didactische hulp

Tel. 06 - 36 46 30 65 
www.remedialteaching-hoogeveen.nl
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Woord
van het bestuur

Voor u ligt de allereerste 
presentatiegids van C.G.V. Olympia, 
wat zijn we trots op het resultaat! 
Na 35 jaar een clubblad te hebben 
gemaakt en rondgebracht, zijn we 
sinds september 2017 overgegaan 
op een digitale nieuwsbrief. Een nieuwe 
stap met alle nieuwe technologieën. Toch 
waren we het er als bestuur al snel over eens 
dat we eens per jaar een soort van clubblad 
uit moesten brengen met diverse belangrijke 
informatie. Dit mede omdat niet iedereen de 
nieuwsbrief leest of zelfs ontvangt. Daarom ligt er 
hier voor u de allereerste presentatiegids van 
C.G.V. Olympia. In de 112 jaar dat de vereniging 
bestaat een mooie primeur! We hopen dat u met 
deze gids een goed beeld krijgt van ‘onze’ vereniging. 
Want een vereniging dat zijn we met z’n allen!

Redact
ie
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Algemene informatie

Er wordt getraind 
in verschillende turnzalen:
Turnhal Vermeerstraat 21
De Booyenverlaat Booyenverlaat 9
De Zuiderbreedte Boekenberghstraat 12
De Magneet Grote Beer 20
Curiestraat Curiestraat 22a
Boekenberghstraat Boekenberghstraat 1

Kom je een keertje proefdraaien?
Sport je nog niet bij C.G.V. Olympia, kom dan 
een keertje langs in een van onze lessen. Je hoeft 
je vooraf niet aan te melden, je kan zo binnen 
lopen. De eerst twee lessen zijn gratis, dan kan je 
bekijken of je het leuk vindt.

Aanmelden
Als je twee keer hebt proefgedraaid en je vindt het 
zo leuk dat je lid wilt worden, dan krijg je van de 
leiding een inschrijfformulier mee. Aanmelden kan 
ook via de website: 
www.olympiahoogeveen.nl/lid-worden

Je aanmelding komt terecht bij Helma Corbet, 
al jaren houdt zij de ledenadministratie bij. 
Zij is bereikbaar via 
ledenadministratie@olympiahoogeveen.nl

Sporten binnen C.G.V. Olympia kan op vele manieren, in deze gids proberen we van de lessen een goed 
beeld te scheppen. Voor het meest actuele lesrooster verwijzen we naar onze website:

www.olympiahoogeveen.nl/lesrooster

Gym/jazz leden tot 8 jaar (45 min.) € 22,25 per kwartaal

Gym/jazz leden vanaf 8 tot 16 jaar (60 min.) € 28,00 per kwartaal

Gym en acro leden van 8 tot 16 jaar (90 min.) € 39,50 per kwartaal

Leden van 16 jaar en ouder (45 min.) € 24,80 per kwartaal

Leden van 16 jaar en ouder (60 min.) € 31,00 per kwartaal

Leden van 16 jaar en ouder (90 min.) € 43,40 per kwartaal

Clubextra € 32,00 per kwartaal

55+ groep € 24,80 per kwartaal

Contributie Basisgroepen

Voor elke extra groep wordt er extra contributie gevraagd.
Kijk voor een compleet overzicht van de extra groepen en de tarieven 
op de website: www.olympiahoogeveen.nl/contributie
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C.G.V. Olympia is een vereniging met een 
breed gymnastisch beweegaanbod. De lessen 
worden aangeboden in gymzalen verspreid 
door heel Hoogeveen. Iedereen kan gymmen, 
turnen of dansen bij C.G.V. Olympia. De jonge 
peuter van ongeveer 1,5 jaar oud die net 
kan lopen en de wereld wil ontdekken. Of de 
80-plusser die al heel wat van de wereld heeft 
gezien, niet in een sociaal isolement wil raken, 
daarnaast nog fit wil blijven en niet stram wil 
worden. 

Zodra een peuter kan lopen is hij/zij welkom bij 
C.G.V. Olympia. Samen met een vader, moeder, 
opa, oma of oppas kunnen ze allerlei vormen van 
bewegen ontdekken tijdens peutergym. Zodra ze 
4 jaar oud worden, kunnen ze doorstromen naar 
kleutergym of kleuterdans, afhankelijk van waar de 
belangstelling ligt. Beide kan natuurlijk ook. Welke 
weg een kind ook kiest, binnen C.G.V. Olympia 
kunnen ze een mooi pad bewandelen naarmate ze 
ouder worden. 

Kiezen ze voor kleutergym, dan kunnen ze 
vervolgens doorstromen naar algemene 
gymnastiek, daarna turnen of recreatieve 
gymnastiek. Voor de wat oudere leeftijd bieden we 
Sport Fit, want ook dan wil je nog ‘lenig’ blijven en 
conditie houden. Alle gymnasten en turn(st)ers 
kunnen meedoen aan wedstrijden en daarvoor 
trainen. 

Wordt er voor dans gekozen dan is de weg via 
Kids Dance, naar jazzdans of aerobic tot aan de 
senioren van 55+ die wekelijks een uurtje bewegen 
op muziek. De dansafdeling laat hun werk zien in 
dansdemonstraties, wedstrijden en een jaarlijkse 
show in ‘De Tamboer’ te Hoogeveen. Mooie 
momenten om in de wekelijkse lessen naar toe te 
werken. 

Een vorm waar dans en turnen in samenkomen  
is acrogymnastiek: acrobatiek en dans in twee-, 
drietallen of in groepsverband. Een prachtige 
teamsport om uit te oefenen, maar ook om naar te 
kijken. 

Ook kinderen die een motorische achterstand 
hebben, kunnen met plezier bewegen bij 
C.G.V. Olympia, want daarvoor zijn de lessen Club 
Extra. Het doel van deze groepen is niet alleen 
de achterstand in te halen, maar vooral ook het 
plezier in bewegen bij deze kinderen terug te 
brengen. 

Wat er ook wordt gekozen, bij C.G.V. Olympia 
staat het plezier in bewegen altijd voorop! Maar dat 
niet alleen, de leden komen ook om iets te leren. 
Om beter te worden in hun sport of om minstens 
te behouden wat ze al kunnen. Of dat nou een 
kunstje, een dans of uithoudingsvermogen is. 

Kortom: C.G.V. Olympia is er voor jong tot oud!

Een leven lang sporten 

Door Adrie Verhage

        Wat je ook kiest: 
het plezier in bewegen
       staat voorop!
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Sportcafé De Twee Gezusters

Sportveldenweg 2 

7902 NX Hoogeveen

06 42713335

financien@sportcafedetweegezusters.nl

www.sportcafedetweegezusters.nl

Pesserdijk 4A  7903 TE  Hoogeveen
tel : 0528-263959    fax : 0528-279541

www.hendrikusbos.nl
Geniet ook van het ambacht van de echte bakker



C.G.V. Olympia koestert haar vrijwilligers

Vrijwilligers zijn voor een vereniging onmisbaar 
en vormen de basis waarop een vereniging kan 
bestaan. Bij C.G.V. Olympia is dat niet anders. 

Sterker, zonder vrijwilligers geen C.G.V. Olympia.
Vaak staan we er niet bij stil hoe groot onze 
vereniging is. Ruim 700 leden; iets waar we best 
trots op mogen zijn. Het betekent echter ook 
700 leden waarvoor we zorg dragen. Van het 
mee kunnen doen aan wedstrijden tot het doen 
van leuke activiteiten. Allemaal zaken die we niet 
kunnen realiseren zonder onze vrijwilligers. Hebben 
jullie enig idee hoeveel vrijwilligers we nodig 
hebben? 

Een opsomming: leiding, assistenten, leden van 
het bestuur, jeugdbestuur, beleidscommissie, 
activiteitensecretaris, de ledenadministratie, 
archivaris, redactie, kledingcommissie. Hulp 
bij de wedstrijden zoals: toestellen klaarzetten, 
telcommissie, koffie schenken, kleedkamers 
schoonmaken, juryleden en waarschijnlijk vergeten 
we nog een aantal functies.

Bij sommige wedstrijden staan er meer dan 35 
vrijwilligers op de vloer om alles mogelijk te maken. 
Stiekem zijn we dan best een beetje trots. Maar 
zoals je hierboven ziet, is er ook een grote groep 
die minder zichtbaar is, maar zeker niet minder 
belangrijk.

Je zou verwachten dat het binnen een grote 
vereniging makkelijk is om al deze functies in te 
vullen, maar soms valt dat niet mee. Gelukkig 
heeft C.G.V. Olympia een heel betrokken groep 
vrijwilligers, die altijd klaar staat om de vereniging 
te ondersteunen. Daar kan natuurlijk altijd nog 
een helpende hand bij. Wil je ook binnen C.G.V. 
Olympia een steentje bijdragen? Neem dan 
contact op met een van de bestuursleden.

Want een vereniging dat zijn we met z’n allen!
Voor alle vrijwilligers die ons elke keer weer een handje helpen, hartelijk dank voor jullie inzet:
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Peuter- en kleutergym

Een peuter die kan lopen kan gaan gymmen. 
Binnen C.G.V. Olympia zijn de eerste groepen 
voor peuters vanaf ongeveer 1,5 jaar oud. 
In 45 minuten kunnen ze samen met hun 
ouder(s)/verzorger(s) lekker bewegen. Als 
ze 4 jaar worden, kunnen ze doorstromen 
naar kleutergym. Op deze groepen werken 
we volgens het principe van het Nijntje 
Beweegdiploma.  

Een les begint met de ballen waar ze mee kunnen 
rollen, gooien en trappen. Er worden verschillende 
spelletjes met de ballen gedaan of er komt ander 
materiaal bij. Als de ballen zijn opgeruimd, wordt er 
lekker gerend. Als een kind dit nog niet doet, is dat 
helemaal niet erg. Peuters zeggen nou eenmaal 
wel eens ‘nee’.

Daarna wordt er een aantal toestelsituaties 
klaargezet, waar kinderen vrij op mogen spelen. 
Wat een kind doet en hoe vaak het wordt 
herhaald, maakt allemaal niet uit. Alleen wanneer 
een kind drie jaar is geweest, is het goed om 
alle situaties bij langs te gaan. Dit omdat de 
les zo is samengesteld, dat alles wat nodig is 
om de kinderen goed en volledig motorisch te 
ontwikkelen erin staat. Een kind wordt begeleid 
door de eigen ouder, opa, oma of oppas. 

Aan het einde van de les wordt er samen 
opgeruimd en worden er nog zangspelletjes 
gedaan in de kring. 

Als een kind 4 jaar oud wordt, kan het naar 
een van de kleutergroepen doorstromen. Bij de 
kleutergroepen zijn de ouders er niet bij. In de 
zaal worden verschillende bewegingshoeken 
neergezet waar kinderen zelfstandig aan de 
slag gaan, eventueel met hulp van de leidster of 
assistent. Er wordt meestal gewerkt in groepjes 
die doordraaien, zodat alle situaties worden 
uitgevoerd. Soms wordt er één grote speeltuin 
gemaakt waar de kinderen zelf in mogen spelen/
gymmen. Ook de lessen voor de kleuters zijn 
zo samengesteld dat alles wat nodig is om de 
kinderen goed en volledig te ontwikkelen, in de les 
aanwezig is. Bij de peuters en kleuters wordt er 
namelijk gewerkt volgens het beweegprogramma 
van de KNGU: ‘Nijntje Beweegdiploma’. Lees hier 
meer over op de pagina hiernaast.

   Peuters zeggen 
nou eenmaal wel
   eens ‘nee’. 
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Binnen C.G.V. Olympia werken we voor 
de jongste groepen volgens het Nijntje 
Beweegdiploma. Een beweegprogramma voor 
kinderen tussen de 2 en 6 jaar ontwikkeld door 
Nijntje en de KNGU.

De grootste motorische ontwikkeling vindt 
plaats tussen de 2 en 6 jaar. Vroegtijdig goed 
leren bewegen heeft invloed op het opnemen, 
het begrijpen en het verwerken van kennis. 
Kinderen die op jonge leeftijd op een leuke manier 
voldoende beweging krijgen, hebben meer kans 
om gezond en evenwichtig op te groeien. 

Met gevarieerde oefeningen en bewegingen leren 
peuters en kleuters de basis van bewegen. De 
vaardigheden die ze in deze gymlessen meekrijgen 
nemen ze overal mee naar toe. We bereiden 
ze dus niet alleen voor op turnen, maar op alle 
sporten. Of ze nou gaan hockeyen, zwemmen, 
turnen, voetballen of spelen in de speeltuin. Een 
vroege kennismaking met bewegen in combinatie 
met plezier, vergroot de kans dat kinderen lekker 
in hun vel zitten, meer zelfvertrouwen hebben en 
een sportieve levensstijl aannemen. Kinderen die 
aan de lessen deelnemen, boeken vooruitgang op 
motorisch, fysiek, mentaal en cognitief terrein. Als 
een goede basis is ontwikkeld, kunnen kinderen 
zich gaan specialiseren in een sport. 

Het Nijntje Beweegdiploma 
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Na de kleutergym kunnen de kinderen 
doorstromen naar andere gymnastieklessen op 
basis van hun leeftijd. In de gymnastieklessen 
krijgen de kinderen algemene 
lichaamsoefeningen. 

Ze zwaaien aan touwen, ringen en trapeze. 
Ze balanceren op banken, de balk en andere 
materialen. Ze springen over banken, matten, 
springtoestellen en elkaar. Ze leren over de kop te 
gaan (rollen en duikelen). Ook worden er spellen 
gedaan. Het doel is om kinderen behendig te 
maken. 

Komen de kinderen in een oudere groep, dan 
worden de lessen meer turngericht gegeven. 
Er wordt nu specifieker aan de turntoestellen 
gewerkt. Voor de meisjes betekent dat: 
sprong, brug ongelijk, balk, vloer (lange mat), 
ringenzwaaien en minitramp. Voor de jongens zijn 

er aparte lessen. Dat komt omdat de jongens op 
andere toestellen turnen dan de meisjes, namelijk: 
brug gelijk, rekstok, vloer (lange mat), sprong, 
ringen stil, voltigeren en minitramp. Veel van deze 
kinderen doen mee aan wedstrijden. Toch zijn er in 
deze leeftijdsgroepen ook veel jongens en meisjes, 
die het deelnemen aan wedstrijden niet (meer) leuk 
vinden. De leiding geeft aan hun leuke recreatieve 
lessen.

Voor elke leeftijdsgroep zijn er verschillende 
lessen, op deze manier heb je altijd gezamenlijk 
met leeftijdsgenootjes les en kan ook het niveau 
van de lessen hierop aangepast worden. Zo 
hebben we de groep 6-8 jaar, 8-10 jaar, 10-12 
jaar en de groepen 12+. Daarnaast zijn er nog 2 
recreatiegroepen 11-18 jaar en 18+. Zo is er voor 
iedereen een leuk aanbod. De lessen worden 
gegeven in verschillende zalen, er is altijd een 
gymles bij je in de buurt. 

Gymnastiek
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Wat is gymmieturnen
Tot en met 8 jaar wordt er gewerkt volgens het 
gymmieturnen. Kinderen worden uitgedaagd een 
oefening aan te leren. Zodra ze deze oefening 
kennen ontvangen ze een gymmie. Een gymmie is 
een soort flippo die je in een map kunt bewaren. 
Twee keer per jaar wordt er een gymmiescoredag 
georganiseerd. Tijdens de gymmiescoredag 
kunnen de kinderen de oefening laten zien. 
Wordt deze goed uitgevoerd dan ‘scoren’ ze 
een gymmie. Het werken met gymmies leert de 
kinderen op een leuke manier hun mogelijkheden 
te vergroten. 

Waarom gymmieturnen?
De stof van het gymmieturnen is zo opgebouwd 
dat kinderen stapsgewijs nieuwe dingen leren. De 
stapjes zijn daarbij steeds minimaal. Als je kinderen 
dan ook nog beloont bij het leren van een nieuw 
trucje is het helemaal feest. De mooie gymmiemap 
maakt het verzamelen nog leuker. Kinderen 
kunnen hun map ook overal mee naartoe nemen 
en bijvoorbeeld opa en oma laten zien wat ze al 
allemaal geleerd hebben. "Kijk eens opa hoeveel 
gymmies ik al heb, dat kan ik allemaal!"

Kijk voor data van de gymmiescoredag op de 
website.

Kinderen die wat moeite hebben met bewegen, 
kunnen ook bij C.G.V. Olympia terecht. 
Hiervoor zijn de gymnastiekgroepen Club 
Extra. 

De reden dat deze kinderen naar de lessen van 
Club Extra komen, kan heel verschillend zijn. 
Kinderen kunnen lang ziek geweest zijn, anderen 
hebben weinig zelfvertrouwen of zijn angstig in 
situaties waarin ze vrij zouden moeten bewegen. 
Het kan ook zijn dat er iets aan de hand is 
waardoor de ontwikkeling van het bewegen 
niet vanzelf gaat en sommige kinderen hebben 
gewoon een extra duwtje in de rug nodig.

In de Club Extra lessen richten we ons op de 
motorische ontwikkeling van het kind. Niet alleen 
gericht op gymnastiek, maar ook op buitenspelen 
en andere sport- en spelvormen. In een les zitten 
altijd onderdelen om balans te oefenen, kracht 
te ontwikkelen en oog-hand/voet coördinatie te 
trainen. We werken met andere materialen dan 

in de reguliere gymgroepen zoals skateboarden, 
steppen, ballen, etc. Zo ontwikkelen de kinderen 
zich op een manier dat ze zich ook in gewone 
spelsituaties goed kunnen redden. 

Het is belangrijk dat een kind zich veilig voelt, 
daarna kan het zich verder ontwikkelen. We 
beginnen bij wat het kind al kan en daarvandaan 
gaan we kleine stapjes verder. Ieder half jaar wordt 
de ontwikkeling geëvalueerd. Gaat deze niet 
vooruit, dan wordt met de ouder(s)/verzorger(s) 
besproken wat er nog meer gedaan kan worden. 

Er zijn drie verschillende 
groepen, kijk voor de juiste 
dagen en tijden in het 
lesrooster op de website. 

Club Extra
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Indeling wedstrijden

Als je bij C.G.V. Olympia gymt/turnt, dan kun je 
ook meedoen aan wedstrijden. Voor iedereen 
is er een wedstrijd op zijn/haar eigen niveau. 
We krijgen van ouders nog wel eens vragen 
hoe het precies zit. Hieronder proberen we het 
uit te leggen. Is er iets niet duidelijk, vraag het 
dan aan de leiding.

De KNGU maakt onderscheid tussen nationaal 
en regionaal niveau. Regionaal niveau wordt 
binnen een district beoefend. Er zijn in Nederland 
5 verschillende districten: District Noord, District 
Mid-west, District Oost, District Zuid-Holland, 
District Zuid. 

Het nationale niveau heeft de mogelijkheid om 
tegen turnsters uit andere districten te turnen. 
Het regionale niveau zal niet tegen turnsters uit 
een ander district turnen, zij blijven dus binnen 
District Noord (in ons geval). De KNGU duidt dit 
onderscheid aan in de verplichte (voorgeschreven) 
oefenstof. Je hebt het N-niveau (nationaal) en het 
D-niveau (district).

Bij de keuze oefenstof spreken ze van divisies. Je 
hebt de eredivisie. Zij kunnen ook internationale 
wedstrijden turnen. Daarna volgt de 1e, 2e en 3e 
(RWS A) divisie. Zij turnen op nationaal (landelijk) 
niveau. En dan heb je de 4e, 5e en 6e divisie (RWS 
B en C). Zij turnen op regionaal niveau (binnen het 
district).

Turnsters hebben een bepaalde leeftijdscategorie 
binnen het turnen. Deze leeftijdscategorie wordt 
bepaald door het geboortejaar van de turnster. 
Een turnster die 01-01-2005 is geboren heeft dus 
dezelfde leeftijdscategorie als een turnster die op 
31-12-2005 is geboren.

2010 Instap

2009 Pupil 1

2008 Pupil 2

2007 Jeugd 1

2006 Jeugd 2

2005 - 2004 Junior

2003 en ouder Senior

Geboortejaar   Leeftijdscategorie

Heren
Op dit moment zijn er in Nederland bij de heren 

6 leeftijdscategorieën, te weten:

• Instap 2010

• Pupil 2008-2009

• Jeugd 2006-2007

• Junior I 2004-2005

• Junior II 2002-2003

• Senior 2002 en ouder

De leeftijdscategorieën Instap en Pupil werken 

volgens voorgeschreven oefenstof. Dit is bij de 

niveaus 11-21 volledig voorgeschreven en bij 

de niveaus 10-6 voorgeschreven met keuze-

elementen. Een hoger niveau dan niveau 6 kan in 

de voorgeschreven oefenstof niet bereikt worden. 

De talentendivisie, de hoogste divisie voor de 

leeftijdscategorie Pupil is niveau 6. Hierna ga je 

over naar de leeftijdscategorie Jeugd, waar je 

niveau weer kan stijgen. In de leeftijdscategorieën 

Jeugd, Junior I, Junior II en Senior werk je in de 

niveaus 1-10 met keuze-oefenstof. Bij de niveaus 

11-21 blijft dit voorgeschreven oefenstof, welke 

dezelfde is als voor de categorieën Instap en Pupil.

* indeling 2018-2019
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A- en B-selectie

Voor jongens en meiden die wat meer 
uitdaging willen of een talent hebben voor 
turnen, zijn er de selectiegroepen binnen C.G.V. 
Olympia. Er zijn 4 selectiegroepen: selectie 6-9 
jaar, A-selectie 9-12 jaar, B-selectie 9 jaar en 
ouder en A-selectie 12 jaar en ouder. 

Gymnastiek moet voor iedereen leuk en haalbaar 
zijn. Er zijn jongens en meiden die opvallen bij de 
leiding en een talent voor turnen laten zien. Dit 
merk je aan bijv. lenigheid, kracht en/of het gemak 
waarmee oefeningen worden opgepikt. Deze 
jongens en meiden kunnen geselecteerd worden 
voor de A-selectie.

Vanaf 6 jaar kunnen meisjes uitgenodigd worden 
om een proefperiode mee te draaien in een 
selectiegroep. Dat betekent dat ze 1 uur en 15 
minuten extra in de week gaan turnen. In dat 
extra uur worden er oefeningen gedaan om 
sterker en leniger te worden. Ook worden er 
spanningsoefeningen gedaan en verschillende 
houdingen als hol, bol, gestrekt, gehurkt, etc. 
aangeleerd. Er worden verschillende oefeningen 
op de ringen, sprong, balk, vloer of brug gedaan. 
Selectieleden zijn meestal erg enthousiast 
en gedreven. Dat vinden we fijn om te zien! 
Plezier staat bij C.G.V. Olympia voorop, maar 
van selectieleden verwachten we ook inzet en 
motivatie. 

De oudere meiden en dames zijn onderverdeeld 
in een A- en B-selectie. Vanuit de jongste 
selectiegroep wordt de turnster naar de A- of 
B-selectie doorgestuurd. De leiding bepaalt naar 
welke selectie het kind kan gaan, afhankelijk van 
het niveau en de inzet. De A-selectie traint in totaal 
2 uur en 45 minuten tot 3,5 uur per week. 

De B-selectie is voor iedereen vanaf 9 jaar die 
graag twee keer per week wil trainen. In totaal 
trainen zij minimaal 2 uur en 15 minuten per week. 
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03-11-2018 P.K.springwedstrijden C-D- en E-niv. Hoogeveen C.G.V. Olympia

08-12-2018 Onderlinge wedstrijden C.G.V. Olympia Hoogeveen C.G.V. Olympia

15-12-2018 1 plaatsingswedstrijd 3e divisie Assen Omnigym

12-01-2019 1e wedstrijd RWS B Zuid Dalen TVC

19-01-2019 1e voorwedstrijd GR/Dr A groep 2 N.N.B. N.N.B.

19-01-2019
Heren 1e Plaatsingswedstrijd Noord 1e 
tot en met 6e divisie

Joure  CSC Joure

26-01-2019
Heren 1e Plaatsingswedstrijd Groningen/
Drenthe niveau 17-21

Beilen  FIT

09-02-2019
Heren 2e Plaatsingswedstrijd Noord 1e 
tot en met 6e divisie

Groningen N.N.B.

09-02-2019 2e plaatsingswedstrijd 3e divisie Groningen N.N.B.

02-03-2019
Heren 2e Plaatsingswedstrijd Groningen/
Drenthe niveau 17-21

Hollandscheveld C.G.V. Olympia

09-03-2019 2e wedstrijd RWS B Zuid Dwingeloo DOS

23-03-2019 1e wedstrijd RWS C Slagharen SGV en L

06-04-2019 2e voorwedstrijd GR/Dr A groep 2 Hollandscheveld Eugenia

06-04-2019 Heren Noord-Oost finale en districtfinale Lemmer Pegasus

13-04-2019 P.K. RWS B Assen Omnigym

11-05-2019 Toestelfinale RWS  A en B Hoogeveen C.G.V. Olympia

18-05-2019 2e wedstrijd RWS C Smilde SSS

25-05-2019 P.K. Gr/Dr A Beilen FIT

06-07-2019 Toestelwedstrijden C.G.V. Olympia Hoogeveen C.G.V. Olympia

Datum Activiteit Plaats Org. vereniging

Wedstrijdschema turnen

* Onder voorbehoud van toewijzen sporthallen
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Acrogym

Acrogym is nog een vrij nieuwe en onbekende 
sport binnen C.G.V. Olympia. Een belangrijk 
kenmerk van acrogym is dat je het niet alleen 
beoefent. 

Bij acrogym werk je in een team dat bestaat uit 1 
of 2 grotere partners die dan een kleinere partner 
tillen. Er zijn verschillende teamsamenstellingen 
mogelijk van 2 – 4 personen. Met je team voer 
je de oefeningen uit op muziek. De muziek mag 
het team zelf kiezen, wel moet het aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. Zo mag de muziek niet 
langer duren dan 2.30 minuten. De oefening is 
een combinatie van dans, gezamenlijke elementen 
zoals piramides en individuele elementen. 
Het team kan ook meedoen aan wedstrijden. 
Tijdens de wedstrijd wordt de oefening aan een 
jury getoond. De oefening wordt beoordeeld op 
moeilijkheid, techniek, artisticiteit en het geheel. Er 
zijn verschillende niveaus bij acrogym. De E lijn is 
het laagste niveau en is voor iedereen toegankelijk. 
Dan zijn er nog de D-, C-, B- en A-lijnen. De A-lijn 
is het hoogste niveau en dan beoefen je topsport. 
Kijk voor de lesdag en tijden in het lesrooster op 
de website.

26-01 Acrocompetitiewedstrijd 1 

plaats nader te bepalen

02-03 Acrocompetitiewedstrijd 2 te Rouveen

23-03 Districtsfinale te Gramsbergen

5 of 13 april Provinciale Kampioenschappen  

te Tweede Exloërmond

Wedstrijdrooster:

* Onder voorbehoud van wijzigingen 
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Leiding

Adrie Verhage (Hoofdleider) 
adrieverhage@olympiahoogeveen.nl

Yvonne Verhage
yvonneverhage@olympiahoogeveen.nl

Lonneke Verhage   
lonneke@olympiahoogeveen.nl

 
Nettie Buist 

nettiebuist@olympiahoogeveen.nl

Trudy Dijkstra   
trudydijkstra@olympiahoogeveen.nl

Ferdinand Kampman
fkampman@olympiahoogeveen.nl

Nelleke van der Zwaard  
nelleke@olympiahoogeveen.nl

Grietje van den Hof
grietjevandenhof@olympiahoogeveen.nl

Jolanda van der Woude  
jolandavdwoude@olympiahoogeveen.nl

Angela Profijt
angelaprofijt@olympiahoogeveen.nl

Rudolf ten Buur
rudolftenbuur@olympiahoogeveen.nl
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Jolien Boer    
jolienboer@olympiahoogeveen.nl

Tamara Zantingh
tamara@olympiahoogeveen.nl

Marjoleine Kruizinga  
marjoleine@olympiahoogeveen.nl

Anita Koster-Mersman
anitamersman@olympiahoogeveen.nl

Marleen Winters   
marleen@olympiahoogeveen.nl

Sabine de Bruin
sabinedebruin@olympiahoogeveen.nl

Selma Pekel    
selmapekel@olympiahoogeveen.nl

Binnen C.G.V. Olympia hebben we een grote groep leiding. Iedereen geeft les op een vaste 
groep/groepen. Op deze pagina zie je alle namen, foto’s en mailadressen van de leiding die 
actief zijn bij aanvang van het seizoen 2018-2019. Voor de leiding is het fijn om te weten of 
je de les wel of niet aanwezig bent. Dit kan je een week van te voren doorgeven, maar ook 
even via een mailtje. 

Het kan zijn dat de vaste leiding een keer verhinderd is om de les te geven. Deze lessen worden 
dan vaak door iemand uit de vaste groep leiding gegeven.

Op de groepen zie je ook een aantal van onze assistenten lopen, dat kan vanaf 12 jaar. Je hebt dan 
wel je assistenten diploma nodig. Lijkt je dat leuk? Neem dan even contact op met je eigen leiding.
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Industrieweg 9 - Hoogeveen 
Bel: 0528 - 26 25 57

www.meppelink-thuisinwarmte.nl

DUURZAMe eNeRGIe 
VeRWARMING 

HAARDeN & KACHelS

alles
over & 

voor:

 

Elsbeth Verhage-Drogt 
Praktijk eigenaresse 

06-49655135 
 
www.voetreflexelsbethdrogt.com 

 
 

 
 

 

JKlastechniek 
het meubel dat altijd past!

• Industriële meubels op maat
• Las klussen op locatie
• Kleine las klussen werkplaats
• Reparatie klussen 

Facebook: jklastechniek
E-mail: jklastechniek@gmail.com
Telnr: 0615691766

Hoofdstraat 90, 7901 JT Hoogeveen
http://fotokado-hoogeveen.nl/

Schutstraat 49
7907 CA Hoogeveen
0528-274534
info@deterp.nl
www.deterp.nl

Nummer:......................................

Ter waarde van:

...............................................................................................................................

Afgifte datum:

.......................................

Van:

.......................................

de Terp
Beauty Center

inimini
Inbrengwinkel voor gebruikte actuele MERK kleding.

Wij verkopen moderne, hippe kinder en dames kleding.
ook verhuren wij thema kleding voor jong en oud!

Voor meer informatie, neem een kijkje op onze website:
WWW.INIMINIHOOGEVEEN.NL

Like ons op
Adres: 
Vos van Steenwijklaan 61
7902 NP Hoogeveen

Openingstijden:
Dinsdag en woensdag    09.00-11.30
Vrijdag                            13.30-20.00
Schoolvakanties             gesloten

like ons op :

naai- en lockmachines 
en héél veel fournituren

Dealer van o.a. SINGER  PFAFF  HUSQVARNA - ELNA

Tamboerpassage 26, Hoogeveen - Tel.: 0528 - 264 626



Senioren

Bij C.G.V. Olympia sporten is niet alleen voor jongeren. Ook ouderen kunnen bij ons in beweging 
blijven. Dat kan op het gebied van dans, sport en spel. 

In de ‘dans’ groep wordt de hele les op muziek gewerkt. De les start altijd met twee oefeningen om 
warm te worden, de warming-up. Daarna wordt er een aantal danspassen aangeleerd. Die worden 
langzaam achter elkaar geplakt zodat er een mooie dans ontstaat. Er wordt in verschillende richtingen 
gedanst, tegenover elkaar, naast elkaar of met z’n tweeën.  

Er zijn veel variaties te verzinnen. Deze passen worden een aantal weken achter elkaar herhaald. 
Wanneer je het op alle manieren kunt, wordt er een nieuwe passencombinatie verzonnen. Aan het 
einde van de les worden er nog oefeningen voor bepaalde spiergroepen gedaan, zoals bijvoorbeeld 
buikspieroefeningen. Ook oefeningen voor de balans en de coördinatie komen aan de orde. Zo houden 
we onszelf fit, maar de gezelligheid staat zeker voorop! 

Bewegen ouder 50+   
Voor dames en heren

Speciaal voor u zijn er bewegingslessen.
Niet van dat flauwe gedoe, waar je na een uurtje 
onvoldaan van terug komt!

Nee!
Er wordt bij u uitgehaald wat er in zit. 
Er wordt serieus getraind en gekeken naar uw 
mogelijkheden.
Er worden oefeningen en houdingsadviezen gegeven. 
Er wordt samen met u naar gymnastiek- en 
spelvormen gezocht om lichamelijk fit te blijven. 

Tijdens een uur lichaamsbeweging, komt ook de 
gezelligheid om de hoek kijken. Samen bewegen is 
samen aan gymnastiek doen.

        Met zo’n lesuur
in het verschiet ?...
    Is ouder zijn zo  
  kwaad nog niet !!!!
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Jazzdans

In 1976 is de dansafdeling gestart binnen 
C.G.V. Olympia met twee groepen. Nu zijn er 
14 dansgroepen. Er kan binnen C.G.V. Olympia 
gedanst worden van 4 jaar tot aan 60 plus. En 
van recreatief tot op wedstrijdniveau.

Kleuterdans
Voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar die niet stil 
kunnen zitten, is er kleuterdans. In deze groep 
worden spelenderwijs de beginselen van het 
dansen aangeleerd. We werken aan basispassen, 
expressie, tellen van muziek, houding en 
improvisatie. In de les wordt veel gebruik gemaakt 
van attributen. Er wordt vanuit de fantasie 
gewerkt. Ook werken we aan een dans die de 
kinderen kunnen laten zien aan de ouder(s) en/of 
verzorger(s).

Kids Dance
Kinderen van 6 jaar en ouder kunnen in de 
kidsdance groepen dansen. In deze groepen wordt 
gewerkt aan moeilijkere basispassen, expressie, 
tellen van muziek, houding en improvisatie. 
Daarnaast worden oefeningen gedaan om het 
lichaam sterker en leniger te maken.

Jazzdans
Vanaf 9 jaar worden de 
basispassen verder uitgebreid. 
Ook wordt er gewerkt aan verschillende 
danstechnieken. Je leert bijvoorbeeld hoe je 
een goede pirouette draait. Natuurlijk blijf je ook 
oefeningen doen om je lichaam sterker en leniger 
te maken zodat je steeds beter kunt dansen. In 
de dansen worden ook invloeden toegevoegd uit 
moderne dans, hiphop en streetdance.

12-16 jaar
Bij deze leeftijdsgroep worden de technieken 
extra verdiept. We werken aan lenigheid, kracht, 
houding, muzikaliteit en inlevingsvermogen. 
Regelmatig maken we een dans in een andere stijl, 
zoals hiphop of modern.

16-25 jaar
In deze groep maken we meestal dansen 
in de moderne stijl. Er wordt gewerkt aan 
inlevingsvermogen en interpretatie van de muziek.
Daarnaast werken we natuurlijk ook nog steeds 
aan lenigheid, kracht en verschillende technieken.

Jessie Danst
Als je begint met dansen bij C.G.V. Olympia werken we volgens de principes 
van “Jessie Danst”. Dit zijn werkboekjes voor kinderen van 4 – 12 jaar waarin 
opdrachten staan in vijf verschillende categorieën. Als je deze opdrachten 
goed uitvoert, verdien je een sticker. Wanneer het boekje vol is, ontvang je een 
diploma. Zo leer je op een leuke manier verschillende danstechnieken. Voor de 
jongens die het dansen leuk vinden is er een aangepast programma, speciaal door 
C.G.V. Olympia ontwikkeld: “Jesse Danst”.
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25+
Ben je 25 jaar of ouder en vind je het leuk om 
te dansen? Er zijn binnen C.G.V. Olympia vier 
groepen voor dames en heren ouder dan 25 jaar. 
De beginnersgroep start met de warming-up zodat 
de spieren lekker warm worden. Daarna worden 
oefeningen voor lenigheid en kracht gedaan en 
daarna leren we een dans aan op muziek. De 
gevorderde groep begint met een warming up, 
een scholingsdeel voor de lenigheid en techniek 
en gaat dan aan de slag met een dans. Het zijn 
twee heel gezellige groepen waarbij plezier in 
dansen voorop staat. Ook laten deze groepen 
hun dansen graag zien tijdens Dance2Demo’s 
en de gevorderde groep soms op wedstrijden. 
Op woensdagochtend is er nog een groep voor 
30+ waar gedanst kan worden en voor dames en 
heren van 50+ is er bewegen op muziek. 
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Op het moment van publiceren van deze presentatiegids is het dansrooster voor de Jazzdans 
wedstrijden nog niet bekend. Dit rooster wordt in november bekend, dus houd de agenda op onze 
website in de gaten.

15-09 Hoogeveen sport Hoogeveen

22-12 Tamboer Winter Dance Event Hoogeveen

16-03 Dance2demo Emmen

12-04 Dans Demo Regio Drenthe Smilde

15-06 Dans voorstelling Tamboer Hoogeveen

Wel zijn de data van de volgende demo’s bekend:

Selectie
Naast de reguliere lessen zijn er ook 
selectiegroepen. We kennen een D-, C- en 
B- selectie. Deze letters komen overeen met 
de niveaus waarop tijdens wedstrijden wordt 
gedanst. Voor deze selecties word je uitgenodigd. 
Met de selectiegroep doe je ook mee aan de 
Jazzdans wedstrijden.

Optredens
Wanneer we een dans hebben geleerd, willen we 
die graag laten zien. Daarom zijn er verschillende 
momenten in het jaar waarop we de dansen laten 
zien; tijdens openbare lessen, dance2demo’s en 
elk seizoen een afsluitende show in Theater de 
Tamboer. Sommige groepen doen zelfs mee aan 
het Winter Dance Event in de Tamboer en aan 
danswedstrijden, dit zijn voorrondes voor het NK 
Jazzdans.
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Aerobic

Bij C.G.V. Olympia geven we niet alleen gym, 
turnen en dans. Voor dames van 25+ is er ook 
een aerobic les. De bewegingen zijn eenvoudig 
zodat het voor een grote groep aantrekkelijk 
is. Naast het bewegen staat de gezelligheid 
voorop.

Tijdens een 20 minuten durende aerobic  
work-out werk je aan je uithoudingsvermogen. Op 
swingende, lekker in het gehoor liggende muziek, 
voer je de bewegingen en passen uit. De passen 
zijn niet moeilijk.

Naast aerobic maak je ook gebruik van een step. 
Bij steps zijn er verschillende manieren om op en 
naast de step te bewegen. Dit doen we ongeveer 
15 minuten. De muziek is qua tempo lager dan 
bij aerobic. Aan het eind van de les doen we 
bil-, been- en buikspieroefeningen. Variaties in 
spieroefeningen, rug- en zijspieren en op een 
variërend tempo op muziek.

We sluiten de les af met ontspanningsoefeningen. 
Dit alles op rustige muziek zodat het lichaam zich 
weer kan ontspannen.
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Veel mensen horen of lezen misschien wel 
de term JB en weten niet zo goed wat dit 
betekent. JB betekent jeugdbestuur en in deze 
presentatiegids vertellen we u er graag alles 
over. 

Binnen C.G.V. Olympia is er al heel wat jaren een 
JB actief. Het JB is een groep jonge mensen die 
andere activiteiten organiseert voor de leden. Op 
het moment van schrijven bestaat het JB uit Lieke, 
Nicole en Michelle. Wij zijn 16 jaar oud en 
zetten ons naast het turnen ook in voor 
het jeugdbestuur. Natuurlijk begrijpt 
iedereen dat een jeugdbestuur 
met 3 personen wel heel erg 
klein is, daarom helpen Lonneke 
en Kimberly bij het organiseren 
van de activiteiten en maken 
we graag en veel gebruik van 
hulpleiding. 

Om het JB uit te breiden zijn we 
op zoek naar jongens en meiden die 
het JB willen versterken. Vind je het leuk 
om zaken te regelen en te organiseren, ben 
je minimaal 14 jaar oud en vind je het niet erg 
om naast je werk, je school en je sport je ook 
nog op een andere manier in te zetten voor de 
vereniging? Laat dit dan weten aan Lonneke 
Verhage. We nodigen je graag een keer uit 
om naar een vergadering te komen en mee te 
helpen bij een activiteit. Dan kun je altijd kijken 
of je het leuk vindt of niet. Is dat wel het geval, 
dan ben je van harte welkom! 

Het JB organiseert geen wedstrijden of 
dansdemonstraties, maar activiteiten waarbij 
leden elkaar op een andere manier kunnen leren 
kennen. Zo organiseerden we in juni van 2018 
voor het eerst een zeskamp. Een leuke activiteit 
waarbij teams in zes verschillende spellen tegen 
elkaar streden voor de eerste plaats. Zo werd er 
bijvoorbeeld water doorgegeven in bekers of via 
helmen op het hoofd. Moesten ze zo vaak mogelijk 

over een stormbaan rennen en probeerden 
de teams van de ene naar de andere 

kant te komen via houten 
planken. 

Om de zoveel jaar wordt er 
een kamp georganiseerd. 
Voor twee nachten 
vertrekken we met z’n 
allen met de auto naar 
een kampeerboerderij. Om 

daar vervolgens met elkaar 
leuke spellen te doen en 

natuurlijk weinig te slapen. 

Zo zijn er meer activiteiten die jaarlijks 
terugkomen, bijvoorbeeld: de kerstactiviteit, 
filmavond, Sinterklaas en de cupcakemiddag. Het 
huidige JB probeert elk jaar een nieuwe activiteit te 
bedenken, zodat er wat verandering in het aanbod 
komt. Het doel is ook om elk seizoen voor alle 
leeftijden een activiteit te organiseren. Zo is er voor 
iedereen de mogelijkheid om aan de activiteiten 
van het jeugdbestuur mee te doen! Zien wij je ook 
op een van onze activiteiten?

Jeugdbestuur

6 oktober 2018 Cupcakemiddag

24 november 2018 Sinterklaas (peuters en kleuters)

15 december 2018 Kerst activiteit (6-9 jaar)

26 januari 2019 Filmavond (8-12 jaar)

16 maart 2019 Spooktocht (10 jaar en ouder)

15 juni 2019 Buitenspeelactiviteit (peuters, kleuters, 6-7 jaar en hun ouders)

28 t/m 30 juni 2019 Kamp

Data activiteiten 2018/2019: 
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Kleding

Bij elke sport wordt er speciale kleding 
gedragen, denk maar aan voetbal, judo of 
zwemmen. Dat is ook het geval bij gymnastiek, 
turnen en dans. Het is niet alleen mooi dat 
we als vereniging een uniforme uitstraling 
laten zien tijdens wedstrijden en optredens, 
voor gymnastiek is het ook belangrijk dat de 
leiding gemakkelijk een persoon kan vangen of 
helpen op de toestellen zonder dat er allemaal 
loshangende kleding in de weg zit. 

Gymnastiek
De meiden en dames dragen een gymnastiekpakje 
(leotard). Het ‘nieuwe’ gymnastiekpakje voor 
meiden en dames wordt gedragen sinds de 
uitvoering in oktober 2016. Op dit moment zijn 
er twee gympakjes die gebruikt worden. Het 
‘nieuwe’ pakje is verplicht tijdens wedstrijden om 
als vereniging een uniforme uitstraling te laten 
zien. Het ‘oude’ pakje mag nog steeds gedragen 
worden in de les en door leden die (nog) niet 
meedoen aan wedstrijden. De jongens dragen 
een korte broek en een unitard. Daarnaast dragen 
we tijdens wedstrijden een trainingspak. Dit is 
voor leden vanaf 9 jaar en ouder. Het trainingspak 
wordt voor een deel gesponsord door Intersport 
Jan Bols, daarom is ook het logo van de winkel 
erop te zien. Het dragen van een trainingspak 
tijdens wedstrijden zorgt weer voor uniformiteit als 
vereniging. Daarnaast houdt het ook de spieren 
warm als er gewacht moet worden bij het toestel. 

Jazzkleding 
De jazzdansgroepen dragen een jazzpakje. Voor 
de jongere meiden is er een zwart pakje met 
broekje en hoge neksluiting. De oudere meiden  
en de damesgroep hebben sinds kort een nieuw 
pakje. Tijdens wedstrijden dragen de groepen hun 
jazzdanspakje, de oudere groepen dragen hier een 
lange, zwarte dansbroek bij. Om de spieren warm 

te houden tussen de dansen door, is er een warm 
vest. Bij demonstraties en optredens wordt er vaak 
gekozen voor kleding die bij de dans past. Dit 
bedenkt de leiding voorafgaand aan alle optredens 
en zal kenbaar worden gemaakt aan de groep. In 
veel gevallen wordt de kleding zelf gemaakt.

Aanschaffen turn- en danskleding
Een pakje kunt u bij C.G.V. Olympia zelf 
aanschaffen. We hebben pakjes op voorraad 
liggen, zodat we de prijzen laag kunnen houden. 
De verkoop van turnkleding is in handen van 
mevr. Liske Hoogenraad. Voor een afspraak 
kan er telefonisch contact met haar opgenomen 
worden via 0528-230189. Ook is het mogelijk 
om tweedehands kleding te kopen/verkopen, 
maak dit dan kenbaar bij Liske. De verkoop van 
jongenskleding gaat via Rudolf ten Buur. Nieuwe 
trainingspakken zijn te koop via Jan Bols. 
De kleding voor de jazz is te koop via de leiding. 
Voor tweedehands jazzkleding kunt u contact 
opnemen met Trudy Dijkstra via 0528-235602. 
De prijzen van de turn- en jazzkleding vindt u op 
onze website.
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C.G.V. Olympia online

Tegenwoordig is het digitale tijdperk niet meer weg te denken. Ook Olympia maakt gebruik van 
meerdere online middelen om te communiceren met haar leden en overige geïnteresseerden. 
Waar je ons allemaal op de digitale snelweg kunt vinden:
 

Een eigen website, www.olympiahoogeveen.nl, deze is voornamelijk bedoeld om te 
informeren. Onderwerpen die aan bod komen zijn: contributie, lidmaatschap, lesrooster, 
contactgegevens, enz. We proberen deze informatie zoveel mogelijk up-to-date te houden. 
 
Een digitale nieuwsbrief die maandelijks via de e-mail aan alle geadresseerden wordt verstuurd. 
Hierin staan o.a. verslagen van recente activiteiten. (Opgeven voor deze nieuwsbrief als 
geïnteresseerde kan via de website.) Het is daarom van groot belang dat wij uw juiste 
mailadres hebben. Kloppen de gegevens niet meer? Geef het dan zo snel mogelijk door aan 
de leiding of via ledenadministratie@olympiahoogeveen.nl. 

Een Facebookpagina, C.G.V. Olympia Hoogeveen, deze is voor meer actuele berichten en 
foto’s van activiteiten. En een manier waarop leden en andere geïnteresseerden kunnen 
reageren op onze berichtgeving. Wilt u niets missen van onze vereniging? Word dan lid van 
onze Facebookpagina! 
 
Een Twitter account, C.G.V. Olympia Hoogeveen (@olympiahgv). Voor de leden die geen 
Facebook account hebben, verschijnen de berichten die op onze Facebookpagina 
gepubliceerd worden ook op Twitter. 

Dus willen jullie de laatste nieuwtjes niet missen, 
bezoek ons dan regelmatig online.

Drukkerij I Copyshop I Grafische Dienstverlening

Wanneer gaan wij uw                                      
           drukwerk kleur geven?

A.G. Bellstraat 35c
7903 AD  Hoogeveen
Telefoon: 0528 - 33 14 88
E-mail: info@printjob.nl
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Nije Nering 50 - De Weide 28 - HOOGEVEEN - 0528 246 210 - ahofferein.nl
ELKE ZONDAG GEOPEND VAN 13.00 tot 18.00 uur!

Gourmet
Gourmet

Praktijk voor manuele- en fysiotherapie 
 
 

Bas Verhage MSc 
Praktijk eigenaar 

06-38922055 

info.mthoogeveen@gmail.com 
www.mthoogeveen.com 

 

 
 

 
 

 

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

Kinderfysiotherapie, Kinderergotherapie,  
Kinderlogopedie en Kindertherapie

Alle disciplines onder één dak

De beste zorg voor uw kind!

www.kinderpraktijkdeleeuwerik.nl
www.fysiotherapie-hoogeveen.nl



Ook amateursporters gaan voor de top. 
Intersport Jan Bols: 

welke sport je ook beoefent!

www.intersportjanbols.nl  0528 - 26 53 52mariages.nl

MAALTIJDSERVICE
CATERING
GOURMET

BARBECUE

Drent Keurslager
Het Haagje 36
7906 AA Hoogeveen
0528-262683
0528-232945
info@drent.keurslager.nl

www.drent.keurslager.nl


