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Voor zorg en 
verpleging thuis! 

Giethoorn
T (0521) 36 14 31 

E info@zorggroep-onl.nl 
www.zorggroep-onl.nl

Betrokken zorg, zoals u dat wilt.
Vertrouwd, dichtbij, 24 uur per dag.

Word ook lid van onze ledenvereniging via T (0521) 53 98 93

Schildersbedrijf
Jaap Driezen

Bergsteinlaan 1
8334 MH Tuk
telefoon:  0521 51 7957
fax: 0521 52 4017
mobiel:  06 531 59255

altijd sportief
geschilderd

Werk en sport kleding 
bedrukken doe je bij

Koematen 2a • 8331 TK  Steenwijk • 0521-854988 
info@promomakerij.nl • facebook.com/Promomakerij

www.promomakerij.nl

Wij doen ook:
- Spandoeken + frames
- Autobelettering
- Sponsorborden

- Textielbedrukking
- Gevelreclame
- Werkkleding en 
  veligheidsschoenen
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SV GIETHOORN SE  - opgericht 15 juni 1930

inhoud
03COLOFON

colofon
Clubkleuren:  rood-wit
Aangesloten bij: KNVB, KNGU, NEVOBO & KNLTB
 
ACCOMMODATIE:
 
Sportpark Giethoorn 
Kerkweg 36b | Voetbal & Tennis |  
telefoon 0521 361828
 
Kulturhus “De Eendracht” 
Eendrachtsplein 1 | Gymnastiek & Volleybal |  
telefoon 0521 360063 
 
Dorpshuis “De Wanne” 
Dorpshuistraat 2 | Wanneperveen | Gymnastiek | 
telefoon 0522 281051  
OVERIGE GEGEVENS:
Bank:  NL38 RABO 0322 0040 63
Postadres: Postbus 2204 | 8355 ZJ | Giethoorn
Website: www.svgiethoornse.nl

0 7VAN DE VOORZITTER

09SPONSORCOMMISSIE

15AFDELING VOETBAL

29 

AFDELING VOLLEYBAL

35AFDELING TENNIS

De Sportkroniek wordt in Giethoorn en Wanneperveen huis-aan-
huis verspreid.  We hopen dat ook de (nog) niet-leden veel leesplezier 
beleven aan ons clubblad.

21 

AFDELING GYMNASTIEK

43DE OUDE DOOS



city marketing - bookingmonster - google & Meer  - present it - reclameborden  
spandoeken vlaggen - drukwerk - belettering - kleding - autoreclame - stickers - huisstijl 
internet - presentatie - relatiegeschenken - city marketing - bookingmonster - google & 
Meer - present it - reclameborden - spandoeken - vlaggen - drukwerk - belettering   
kleding autoreclame - stickers - huisstijl - internet - presentatie - relatiegeschenken -  city 
marketing - bookingmonster - google & Meer  - present it - reclameborden - spandoeken 
vlaggen - drukwerk - belettering - kleding - autoreclame - stickers - huisstijl - internet 
presentatie - relatiegeschenken - city marketing - bookingmonster - google & Meer 
present it - reclameborden - spandoeken - vlaggen - drukwerk - belettering - kleding 
autoreclame - stickers - huisstijl - internet - presentatie - relatiegeschenken - city 
marketing - bookingmonster - google & Meer  - present it - reclameborden - spandoeken

WWW.RECLAMEBEDRIJF.COM
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BESTUUR

DAGELIJKS BESTUUR
Jan Mol | Voorzitter omni | 0522 282404
Stefanie van Breukelen | secretaris | 06 290 22 388
Gea Smit | penningmeester | 0521 361340

VOETBAL
voetbal@svgiethoornse.nl  
Aron Stroop | 0629562669 
Ronald de Boer | 0623327265
Bas Smit | 0521850624

VOLLEYBAL
volleybal@svgiethoornse.nl  
Eduard Klaver  
Judith Wienbelt | 0521361018 
Hilma Drogt | 0640054205 
Marleen Dam 
Olen Holz

GYMNASTIEK
gymnastiek@svgiethoornse.nl  
Heita Bakker | 0521371271 
Ina v/d Heuvel | 0521361732
Corien van der Belt | 0612168404
Monica Rumpf | 0522 282980 
Harieke Dam | 0612253758 
Sandra de Jong | 0521852200

TENNIS
tennis@svgiethoornse.nl  
Sylvia Gerards Thesingh | 362786 
Ilja Koppers | 0657590578 
Henry Strijker | 0627074247

Tennisbestuur is op zoek  
naar versterking

SPONSORCOMMISSIE  | sponsorcommisie@svgiethoornse.nl  
REDACTIECOMMISIE | sportkroniek@svgiethoornse.nl 
DRUKWERK & ONTWERP | Reclamebedrijf Giethoorn

Bestuur



UIT DE BESTUURSKAMER
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KOFFIE MET GEBAK

LUNCH 

À LA CARTE RESTAURANT

TERRAS

RONDVAARTEN/BOOTVERHUUR

Hotel Brasserie De Pergola
Ds.T.O.Hylkemaweg 6-7, 
8355 CD Giethoorn
tel: 0521-361321
www.depergola.nl info@depergola.nl

VRIJ. ONBEPERKT SPARERIBS

ZA.  ALL-YOU-CAN-TASTE
 maak uw eigen proeverij

   TAFELBUFFET 
 voor kleine groepen

    BRASSERIE

KOFFIE MET GEBAK

LUNCH 

À LA CARTE RESTAURANT

TERRAS

RONDVAARTEN/BOOTVERHUUR

Hotel Brasserie De Pergola
Ds.T.O.Hylkemaweg 6-7, 
8355 CD Giethoorn
tel: 0521-361321
www.depergola.nl info@depergola.nl

VRIJ. ONBEPERKT SPARERIBS

ZA.  ALL-YOU-CAN-TASTE
 maak uw eigen proeverij

   TAFELBUFFET 
 voor kleine groepen

    BRASSERIE

KOFFIE MET GEBAK

LUNCH 

À LA CARTE RESTAURANT

TERRAS

RONDVAARTEN/BOOTVERHUUR

Hotel Brasserie De Pergola
Ds.T.O.Hylkemaweg 6-7, 
8355 CD Giethoorn
tel: 0521-361321
www.depergola.nl info@depergola.nl

VRIJ. ONBEPERKT SPARERIBS

ZA.  ALL-YOU-CAN-TASTE
 maak uw eigen proeverij

   TAFELBUFFET 
 voor kleine groepen

    BRASSERIE

Openingstijden
dinsdag  9.00 - 18.00 uur
woensdag  9.00 - 21.00 uur
donderdag  9.00 - 18.00 uur
vrijdag:  9.00 - 18.00 uur
zaterdag  9.00 - 13.00 uur

Beulakerweg 129b - 8355 AE Giethoorn
Telefoon 0521 36 24 58

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254

mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl
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VAN DE VOORZITTERUIT DE BESTUURSKAMER
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing 
en dat betekent dat vanaf die datum in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving 
geldt. Dit betekent ook voor sportverenigingen veel extra werk. De sportverenigingen worden 
daarbij ondersteund door de bonden waarbij ze zijn aangesloten. Voor ons zijn dit de KNGU, 
de KNVB, de KNLTB en de NEVOBO. Al deze bonden hebben voor hun verenigingen een 
stappenplan ontworpen om te helpen bij het aanpassen van de organisatie aan de nieuwe 
regelgeving. Om er voor te zorgen dat de wettelijke bepalingen ook daadwerkelijk worden 
nageleefd is er de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), dit is een zelfstandig bestuursorgaan 
dat is aangesteld voor het houden van toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. 
Sommigen vinden dat de bepalingen om de privacy van mensen te waarborgen wel erg ver 
gaan. Onze vereniging wil zich echter hoe dan ook houden aan de wet, dit te meer omdat 
de Autoriteit Persoonsgegevens hoge boetes kan opleggen. We hebben dan ook dankbaar 
gebruik gemaakt van de aanwijzingen van de bonden. “AVG-proof” zijn is één, het gaat er 
echter om dit te blijven!

Wie schetst mijn verbazing als blijkt dat bij de grootste sportbonden, de KNVB en de KNLTB 
al ernstige tekortkomingen zijn geconstateerd in het omgaan met persoonsgegevens van de 
leden. Beide bonden verkopen namen, adresgegevens en telefoonnummers aan sponsoren. 
Leden worden vervolgens benaderd met aanbiedingen, zowel per post als telefonisch. De AP 
doet inmiddels onderzoek bij de bonden. Conclusie: niet alleen de privacy maar het totale 
randgebeuren, denk bijvoorbeeld ook handhaven van integriteit, vraagt veel aandacht van 
bestuurders. Het is bepaald niet eenvoudig om aan alle wettelijke voorschriften te voldoen.

De afdeling voetbal is aan de slag gegaan met een nieuwe trainingssystematiek, een 
systematiek die ontwikkeld is door een in Heerenveen gevestigde bedrijf VTON. Dat staat voor 
Voetbaltechnische Ontwikkeling Nederland, zij helpen ons om de training van onze jeugdleden 
op een hoger niveau te brengen. Er wordt gebruik gemaakt van een digitaal programma dat 
meer dan 900 kant en klare trainingen aanbiedt. Via een jaarplanning wordt gewerkt aan de 
technische, tactische, fysieke en mentale vaardigheden van de spelers. Door het downloaden 
van een app op smartphone of tablet hebben de jeugdtrainers toegang tot de aangeboden 
trainingen.

Nu heeft elk team zijn eigen trainer en daarmee zijn eigen oefenstof. Met de nieuwe 
systematiek ontstaat er meer structuur en gelijkheid in het niveau van trainen. Elk team krijgt 
elke week dezelfde oefenstof aangeboden met dien verstande dat het steeds is aangepast 
aan het ontwikkelingsniveau van de groep. Kan een trainer, door welke omstandigheid dan 
ook, een oefening niet voordoen of wordt de oefening niet helemaal begrepen, dan kijken de 
spelers mee op tablet of smartphone.

Meer over deze nieuwe methodiek kunt u lezen op pagina13 van deze Kroniek.

Jan Mol, voorzitter.



SPONSORCOMMISSIE
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RESTAURANT EN AFHAAL 

iedere dag geopend van 12.00 - 22.00 uur 

WOKKEN (ALL YOU CAN EAT)  

vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen  

van 17.00 - 22.00 uur 

CATERING  OP LOCATIE  

vanaf  minimaal 10 personen 

Chinees Indisch  

Specialiteiten Restaurant 

Paardenmarkt 4  

8331 JW Steenwijk  

Tel. 0521-512176 

WWW.RESTAURANT-SHANGHAI.NL 

UW DA GJE  GIETHOORN BEGINT HIER 
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SPONSORCOMMISSIESPONSORCOMMISSIE

BELANGRIJK NIEUWS VOOR ONZE SPONSOREN!

Gezellige sponsoravond op vrijdag 22 maart 20.00 in de kantine Kerkweg. Houd deze 
avond vrij en noteer alvast in uw agenda! Het belooft een mooie avond te worden met een 
gastspreker en muziek. Natuurlijk veel ruimte om te netwerken! 

Definitieve programma volgt !! Wij verheugen ons op uw komst.

  

WELKOM AAN ONZE NIEUWE OMNISPONSOR:

Bianca Kroeze praktijk In Balans voor :     

Shiatsu therapie - Do-In Yoga –  
Voetreflexologie gevestigd in Zuidveen Schoolstraat 19. 

Yoga lessen in het Kulturhus Giethoorn 
en dorpshuis Dwarsgracht. 

 

VERLENGING CONTRACTEN.

De volgende drie sponsoren hebben allen hun bestaande contract met drie jaar verlengd:

- Bouwbedrijf Bart Smit

- Astrid de Leeuw Bewegen zonder pijn , op haar nieuwe adres: Beulakerweg 145a

Alle sponsoren zijn we zeer erkentelijk voor hun vertrouwen en ondersteuning.

Wilt u ook een bijdrage verlenen aan onze vereniging,  
neem dan contact op met de sponsorcommissie.



SPONSORCOMMISSIE
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Bestel je
boodschappen 
op plus.nl

plus.nl

ter Schure / Eendrachtsplein 4 // 8355 DL Giethoorn // T: 0521-361234

Openingstijden: ma t/m za 8:00 - 20:00 zo 9:00 - 19:00
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SPONSORCOMMISSIESPONSORCOMMISSIE

NIEUWE HOOFDSPONSOR DAMES 1 VOLLEYBAL!!

Giethoorn Reclame & Promotie is de trotse hoofdsponsor van het dames 1 team volleybal. 
De dames spelen nu in een prachtig tenue van het bedrijf van Ronald de Boer. 
Sponsorcommissie en bestuur zijn zeer verguld met deze sponsor die een flinke bijdrage 
levert aan onze vereniging waarvoor hartelijk dank.

 

 

 

 

 

WELKOM AAN PLUS TER SCHURE,

PLUS ter Schure heeft zich als omnisponsor verbonden aan onze club. Wij wensen Willem en 
zijn team veel succes in hun nieuwe supermarkt!



SPONSORCOMMISSIE
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Beulakerweg 145A - 8355 AG - Giethoorn

 Gezellig uit eten
 Feestelijke evenementen
 Arrangementen op maat 

Dorn Therapie | Breuss Massage | Medical Taping
Spier- en Sportmassage | Blessurepreventie

Bindweefselmassage

Behandeling volgens afspraak | Tel. 06 253 25 557
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SPONSORCOMMISSIESPONSORCOMMISSIE

TASSEN VOOR HET TWEEDE TEAM SVGSE

Het tweede elftal van svGIETHOORNse heeft nieuwe tassen gekregen van  
Jachthaven Kroon & Giethoorn Reclame & Promotie

 

 

 

A JUNIOREN IN HET NIEUW

De A-junioren van svGIETHOORNse hebben van  
vakantiepark GIETHOORN trainingspakken aangeboden gekregen.



VOETBAL
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Mondzorgcentrum Giethoorn is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een toonaangevende tandartspraktijk.

Door ons deskundige team van meerdere tandartsen, een mondhygiëniste, preventie-assistentes en een 
klinisch-prothese technicus kunt u bij ons terecht voor alle verschillende tandheelkundige behandelin-
gen. Van beugel tot kunstgebit, van kronen tot bleken.

Bij ons wordt u op tijd geholpen, kunt u buiten kantooruren terecht, kunt u al uw wensen bespreken, 
wordt er rekening gehouden met uw angst en is het ook nog mogelijk gratis voor de deur te parkeren. 
U wordt bij ons geholpen met een welgemeende glimlach. 

Onze praktijk is zeer innovatief. Wij werken met de nieuwste apparatuur volgens de laatste inzichten 
en technieken. Zo maakten wij als eersten in Nederland digitale afdrukken voor het maken van kronen, 
hebben wij apparatuur voor pijnloze verdoving, maken wij digitale röntgenfoto’s en voldoen wij aan de 
meest recente regelgeving op gebied van hygiëne. 

Op www.mzcg.nl kunt u terecht voor een eerste kennismaking.

Het is ons doel dromen uit te laten komen, keer op keer te verrassen en mensen beter te maken.

Beulakerweg 119a - Giethoorn 0521-362115 www.mzcg.nlBeulakerweg 119a Giethoorn 0521-362115 www.mzcg.nl

KAASHANDEL WESTERBEEK

Wekelijks bij u aan huis...
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VOETBALVOETBAL

 

Bedankt voor jullie inzet
 van afgelopen jaar!

Wij wensen iedereen een gelukkig, sportief 
en een gezond nieuwjaar!



VOETBAL
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Restaurant de Rietstulp
ook ùw sfeervolle locatie voor o.a.:

à la carte dineren

plate service

menu’s

buffetten (warm/koud)

combi-arrangementen

high-tea

brunch

koffietafels

rondvaarten

bootverhuur

catering

elektrische TukTuk

Tevens sfeervol vakantiehuis in Giethoorn 
voor groepen tot max. 20 personen

www.vakantiehuis-giethoorn.nl

Ds.T.O. Hylkemaweg 15 • Giethoorn

tel. 0521 36 18 33
info@rietstulp.nl 
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VOETBALVOETBAL

JEUGDOPLEIDINGSPLAN – VTON 
 
De afgelopen jaren hebben we meer geïnvesteerd in de jeugd, met name in het opleiden van 
trainers en materiaal. Samen met Auke Take hebben we een nieuw jeugdplan opgesteld, 
waarbij de  VTON  (Voetbal Technische Ontwikkeling Nederland) voetbalmethode ons gaat 
helpen om onze jeugdafdeling verder te ontwikkelen. Wat houdt VTON in?
VTON biedt o.a. een doorlopende leerlijn van 5 tot en met 19 jaar. Trainers werken met vaste 
jaarplanningen aan concrete doelen voor elke leeftijd. Ze trainen hun spelers gedurende het 
jaar gericht naar deze doelen toe. Zo werken ze stap-
voor-stap aan hun ontwikkeling. Trainers, leiders en 
spelers hebben digitaal toegang tot de oefenstof, op 
de PC thuis, tot mobiele telefoon of tablet. Als de stof 
eenmaal is gedownload, wat nooit grote bestanden zijn, 
is deze stof ook offline goed beschikbaar. 

De voetbalmethode ontwikkelt breed op: techniek, 
tactiek, fysiek en mentaal. De onderdelen komen vanaf 
de jongste groepen in alle trainingen terug. Bij de jongste 
spelers ligt de nadruk op technische basisvaardigheden. In 
de hogere teams verschuift dit naar fysieke en mentale ontwikkeling.  Door deze methode te 
gebruiken wordt het voor trainers en leiders makkelijker om trainingen te geven en de spelers 
te begeleiden. We hopen dan ook dat we met behulp van nieuwe en bestaande vrijwilligers 
(ouders, trainers, leiders en spe(e)l(st)ers) , invulling aan dit jeugdplan kunnen geven. We 
hopen dat we samen de jeugdafdeling binnen Giethoorn naar een hoger niveau kunnen tillen, 
zonder dat we daarbij plezier vergeten.

Bij de VTON leerlijn staat plezier voorop, zonder plezier 
is er ook geen ontwikkeling. Foppe de Haan is een 
van de aanjagers van deze leerlijn! Wij zijn erg blij dat 
we deze leerlijn mogen gebruiken en we hebben de 
officiële kick-off al gehad en hopen dat we de eerste 
resultaten al snel zien. 



VOETBAL
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Café/restaurant DE OTTERSKOOI
Dwarsgracht 54 - 8355 CW Giethoorn - Tel: 0521 361474  | fax: 0521-361715 

www.otterskooi.nl | info@otterskooi.nl

CAFE/RESTAURANT DE ‘OTTERSKOOI’



SV GIETHOORN SE 19

VOETBALVOETBAL

KAMPIOENEN

Afgelopen najaar-competitie hebben we ook nog een kampioen mogen huldigen, de JO11-1!  
Nog van harte gefeliciteerd!!



GYMNASTIEK
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U bent van harte welkom in onze winkel vol bloemen, planten 
en decoraties voor binnen en buiten. 

 

KDV  BSO  24/7

Betaalbaar en flexibel
kinderopvang alle uren van
de dag voor elk kind van
0 tot 12 jaar.

Binnenpad 25
8355 BP Giethoorn
tel. 0521 361108
b.g.g. 06-38514764

www.kinderopvang-marlot.nl
info@kinderopvang-marlot.nl
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GYMNASTIEKGYMNASTIEK
MOOIE START WEDSTRIJDSEIZOEN TURNSTERS 
Onze turnsters zijn het seizoen begonnen met springwedstrijden. Zij laten als groep op een 
verschillende toestellen diverse sprongen per toestel  zien om van de jury zo hoog mogelijke 
punten  te krijgen.
In Oldemarkt sprongen de junioren in de C-lijn. 
Sophia, Britta, Emily, Anke, Deli en Lieke behaalden een 11e plaats op airtrack (een mat gevuld 
met lucht).  Pegasus/minitramp en minitramp waren beide goed voor een 14e plaats.
Een week later was het de beurt aan 2 jeugdgroepen in de E-lijn in Steenwijk. 
Groep 1, bestaande uit Marly, Laura, Sharell, Lynn, Noa, Robine en Siènna werd 11e op de 
minitramp, de minitramp/kast combinatie leverde een 12e plaats op en ze werden 14e op de 
airtrack.
Er was een prachtige 7e plaats op de airtrack voor groep 2. De turnsters uit groep 2, Lieke, 
Siènna, Rachel, Isa, Ruth en Linn,  behaalden ook een mooie 9e plaats op minitramp, de 
combinatie minitramp/kast was nog eens goed voor een 10e plaats.

De twee jeugdgroepen turnend in de E-lijn.
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tel. 0521 - 361261
www.prinsengiethoorn.nl

Fietsverhuur
Bediend tankstation

voor weg- en waterverkeer
Diverse flessen gas

Klein Warenhuis

K.J. Otter 

www.otter-elektro.nl
Bartus Warnersweg 7 - 8355 CZ - Giethoorn

elektro service

Installatie
werkzaamheden

Verkoop & reparatie

van audio, tv en video
Installatie 

werkzaamheden

Verkoop & Installatie 

van zonnepanelen
Alles voor wassen, 

drogen en koelen

telefoon 0521 36 2048 - Mobiel 06 5192 1718 

Lekker  D ineren

Lekker Lunchen

Lekker Lounchen

Gewoon Lekker Gezel l ig

D s  T. O .  H y l ke m a we g  4 3       
8 3 5 5  C E  G i e t h o o r n      
Te l e fo o n  0 5 2 1  3 6  1 6 74      
w w w. a c h te r h u u s . n l       

i n fo @a c h te r h u u s . n l  

Ds. T.O. Hylkemaweg 8
8355CD   Giethoorn

        0521 36 1343
info@zeilmakerijboer.nl

D e k z e i l e n  |  B o o t k a p p e n  |  R e p a r a t i e s 
V e r a n d a z e i l e n  |  K u s s e n s  |  H o e z e n 
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GYMNASTIEKGYMNASTIEK

ACRO TEAMPRESENTATIE

Op 12 november hield Suzanne de teampresentatie van de afdeling  acro. Hierbij lieten alle 
duo’s en trio’s hun wedstrijd- oefeningen alvast zien aan ouders, opa’s en oma’s, broers en 
zussen en andere belangstellenden. 

Dit werd alvast gedaan 
ter voorbereiding op het 
wedstrijdseizoen.

 
 
 
PODIUM VOOR ACRO DUO’S 

Drie duo’s en één trio vertrokken met trainsters Suzanne en Jindra naar Dinxperlo voor de 
eerste acrowedstrijd E-niveau van het seizoen

In de categorie E-niveau damespaar senior lieten de duo’s Lieke & Britta en Sarah & Nathaly 
hun oefeningen zien. Met een puntentotaal van 22.980 kregen Lieke en Britta de zilveren 
medaille omgehangen en 22.380 punten leverde brons op voor Sarah en Nathaly.

Rena en Sharell deden voor het eerst mee dit jaar en werden in de categorie damespaar 
E-junior heel mooi 4e.

Trio Sereza, Emily en Marly liet een mooie speelse oefening aan de jury zien. In hun 
categorie, damesgroep E-junior, was dit goed voor een prachtige 4e plaats. Leuk detail: 
Marly is de jongste deelnemer van het wedstrijdseizoen.

In februari is de volgende plaatsingswedstrijd waarna gekeken wordt wie er naar de Oost 
Nederlandse kampioenschappen mag die eind maart gehouden worden.

Voor foto en verder verslag van de plaatsingswedstrijden zie pagina achterop



GYMNASTIEK

SV GIETHOORN SE 24

MULDER
WATERSPORT

Beulakerweg 94, Giethoorn
0521-361 500

Dealer van:
• Mercury en Yamaha buitenboordmotoren

• Combi Motorguide elektromotoren
• Topcraft vis-, toer- en consoleboten

• Oudhuijzer sloepen

Tevens:
• Ruime keuze in gebruikte

buitenboordmotoren en boten
• Eigen werkplaats en magazijn

• (winter) stalling

Naamloos-4   1 27-10-14   13:30

16

 

Beulakerweg 129 | 8355 AE | Giethoorn 
T: 06 54 27 11 49 | www.boermultidiensten.nl

KAPSALON
JENNEKE SMID

Dames- & Herenkapsalon

Aan de markt in Steenwijk.

Openingstijden
dinsdag  9.00  - 17.00 uur
woensdag      9.00  - 17.00 uur
donderdag     9.00  - 20.30 uur 
vrijdag            9.00  - 17.00 uur
zaterdag      9.00  - 14.00 uur  
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GYMNASTIEKGYMNASTIEK

ACTIES

In het najaar van 2018 zijn er verschillende actie gehouden ten 
behoeve van de clubkas. 

In september was er natuurlijk de Grote Clubactie waar de hele 
vereniging aan meegedaan heeft. De winnende lotnummers van de 
Grote Clubactie 2018 zijn op 13 december 2018 bekend gemaakt. 
Op de site www.clubactie.nl kunnen jullie checken of je een winnend 
lot in handen hebt.

In oktober hebben de leden van de gymnastiek in Giethoorn 
kalenders aan de man gebracht. 

Deze kalender, met allemaal mooie foto’s van Giethoorn van vroeger 
en nu, is nog steeds te verkrijgen voor €5,00 bij de Fa. Prinsen of bij 
Ina v.d. Heuvel 361732. 

November was de maand waar de leden van de afdeling Wanneperveen op pad zijn gegaan 
om pepernoten te verkopen. Deze actie was ook een groot succes.

Al met al leuke acties die de clubkas spekken. Het bestuur is samen met de trainsters aan 
het overleggen welke materialen hiervoor aangeschaft kunnen worden. 

Natuurlijk wil het bestuur alle vrijwilligers, verkopers  en natuurlijk de kopers van de loten, 
kalenders en pepernoten hartelijk bedanken hiervoor.  

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN RIETSTULPCUP TAFELTENNIS

Wie gaat onze clubkampioenen van 2018, Nina en Sophie, verslaan? En zal 
Erik v.d. Haar voor de 10e keer de Rietstulpcup winnen? En Ilja Koppers, zal zij 
weer als beste tafeltennissende dame uit de bus komen?  
 

Goede Vrijdag, 19 april 2019, een mooie dag om een bezoekje te brengen aan het Kulturhus, 
want daar gaat het die dag allemaal plaats vinden. Noteer het alvast in je agenda.



GYMNASTIEK
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parket - laminaat - linoleum - tapijten - gordijnen - zonwering - pvc design vloeren

woondecoratie - verlichting - behang

Postadres Tukseweg 34, 8331 LC Steenwijk

Tapijtwinkel Steenwijkerdiep 6, Steenwijk Tel. 0521 - 51 20 03 fax 0521 - 51 85 74

Magazijn Boterweg 8, Tuk Tel. 0521 - 52 09 95

Gordijnenwinkel Tukseweg 34, Steenwijk Tel. 0521 - 52 36 23

info@kruider.nl - www.kruider.nl

AANNEMERSBEDRIJF G.W.W

Voor alle werkzaamheden
met rups - , mobiele- en minikranen

G.W.W. bes choeiingen - B aggerwerken e.d.

Kolderveense Bovenboer 39
7948 LT Nijeveen
Tel.: (0522) 492003
Fax: (0522) 492543
E
www.henkbijker.nl
-mail: info@henkbijker.nl
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GYMNASTIEKGYMNASTIEK

NIJNTJE BEWEEGDIPLOMA

Het behalen van een zwemdiploma is 
vanzelfsprekend een deel van de opvoeding, het 
Nijntje Beweegdiploma is dat nog niet, maar net zo 
belangrijk! Hiermee wordt de basis gevormd voor alle 
sporten voor uw peuter. Vanaf donderdag 24 januari 
2018  gaat svGIETHOORNse, afd. gymnastiek starten 
met het aanbieden van dit diploma voor kinderen van 
2- 4 jaar. Peuters zullen dan in 15 lessen hun diploma 
halen en spelenderwijs leren bewegen. 

We hebben erg veel zin om met deze peuters aan 
de slag te gaan en ze fundamentele elementen van 
bewegen aan te leren. We hopen daarom ook uw 
peuter te zien in “t Kulturhus” te Giethoorn.

De kosten voor het beweegdiploma zijn:  
15 lessen voor € 90,=.  

Als uw kind lid is van svGIETHOORNse, afd. gymnastiek, is het gratis.

Nijntje Beweegdiploma svGIETHOORNse  in  ’t Kulturhus te Giethoorn

Wanneer?  Donderdag   15.45-16.30 uur 
   24 januari t/m 16 mei 2019

Kosten?   15 lessen € 90,= 
   Bij lidmaatschap svGIETHOORNse,  
   afd. gymnastiek: gratis.

Kleding?   Sportbroek/ legging met strak    
   t-shirt/ hemd of turnpakje 
   Sportschoenen of blote voeten
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VOLLEYBAL

KOEKACTIE 

In week 48 heeft de afdeling volleybal een koekactie gehouden. Alle leden hebben meerdere 
pakken koeken ontvangen om deze in hun omgeving te verkopen. Al met al een zeer 
geslaagde actie, waarbij we de opbrengst goed kunnen gebruiken voor nieuwe volleybal 
materialen. We willen iedereen die mee heeft geholpen om deze actie tot een succes te 
maken hartelijk bedanken voor de hulp. 

NIEUWE SPONSOR DAMES 1

Dames 1 heeft per dit seizoen een 
nieuwe sponsor, t.w. Giethoorn Reclame 
& Promotie (www.giethoorn.com) en 
Booking Monster. We zijn erg blij met deze 
opvolging van sponsoring en willen hierbij 
Mechanisatiebedrijf Evenhuis hartelijk 
danken voor hun sponsoring in de afgelopen 
jaren. 
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Al ruim 30 jAAr 
het vertrouwde 

Adres voor:

Bemiddeling bij:
Verkoop

Aankoop
Huur

Verhuur

Taxaties
Consultancy

Beheer

UW MAKELAAR IN DE REGIO NOORDWEST OVERIJSSEL
De Boer + ten HoeVe, Kornputsingel 12, 8331 Jt  steenwiJK, tel. 0521 515358, www.BoerentenHoeVe.nl

Kwaliteit voor ondernemers!

www.evenhuis.nl | T 0521 361 352 | Giethoorn
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VOLLEYBAL
WINTER VOLLEYBAL TOERNOOI

Het Winter Volleybal Toernooi is weer in volle gang. In februari en maart zullen er nog 
wedstrijden gespeeld gaan worden. Dit jaar is de indeling een beetje aangepast, omdat er 
een team minder meedoet. Ook in het seizoen 2019/ 2020 zijn we voornemens door te gaan 
met het Winter Volleybal Toernooi en hopen dan weer dat we met minimaal 8 teams kunnen 
starten. 

Het programma voor februari en maart ziet er als volgt uit:

Zaterdag 23 februari 2019 
 
Tijd  Team 1     Team 2 
20.00 uur Agro Giethoorn  - Otterskooi 
20.30 uur Otterskooi  - Reclamebedrijf.com 
21.00 uur Camping d’Hof  - Agro Giethoorn 
21.30 uur Bouwbedrijf Scholten - Camping d’Hof 
22.00 uur Reclamebedrijf.com - Bouwbedrijf Scholten

Zaterdag 30 maart 2019

Tijd  Team 1     Team 2 
19.30 uur Maatwerk/ Hoek  - Agro Giethoorn 
20.00 uur Camping d’Hof  - Reclamebedrijf.com 
20.30 uur Reclamebedrijf.com - Maatwerk/ Hoek 
21.00 uur Agro Giethoorn  - Noordeinde 
21.30 uur Noordeinde  - Otterskooi 
22.00 uur Otterskooi  - Camping d’Hof

Zie voor de standen en uitslagen onze website: www.svgiethoornse.nl

 
AFSLUITEND TOERNOOI

De laatste wedstrijden in de verschillende competities worden gespeeld in week 15, waarbij 
onze jeugd hun laatste wedstrijd speelt op zaterdag 13 april. Net als andere jaren willen we 
het seizoen weer afsluiten met een toernooi. Dit willen we organiseren na de meivakantie 
en wel om maandagavond 6 mei. Alle volleyballeden zullen hiervoor t.z.t. bericht via e-mail 
ontvangen. Noteer deze datum dus alvast in jullie agenda.
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ARRANGEMENTEN

BOOTVERHUURHet adres voor een bijzonder lekker uitje!

DE SLOOTHAAK 

Café -Restaurant 

ADRES: Binnenpad 141, 8355 BW Giethoorn 
TEL: 0521- 361 888  MAIL: info@restaurantdesloothaak.nl 

WWW.RESTAURANTDESLOOTHAAK.NL

RECREATIEBEDRIJF GEYTHORN & BROER BOTENVERHUUR 

www.BOOTHURENGIETHOORN.NL 

DAGJE UIT IN GIETHOORN
Het cafetaria en restaurant staan voor kwaliteit. 
Een goed adres voor uw lunch, diner, barbecue, koffietafel 
of take away. Door een unieke ligging aan de dorpsgracht 
en met een groot terras aan het water is het de ideale 
plek voor uw dagje uit, familiedag, schoolreis, 
bedrijfs- of verenigingsuitje.    

VAREN IN GIETHOORN
Broer botenverhuur zit in het hart van Giethoorn aan de 
dorpsgracht. Vanuit hier vaart u direct naar de meren en 
natuurgebieden. Met een ruim assortiment boten voor de 
verhuur bieden wij u kwaliteit ! Wij beschikken over luxe 
sloepen, fluisterboten, (zeil)punters, kano’s, kajaks 
en rondvaartboten.

Binnenpad 42 - 8355 BS - Giethoorn - telefoon 0521 36 1954 Binnenpad 16 - 8355 BR - Giethoorn - telefoon 0521 36 1337
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VOLLEYBAL

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De algemene ledenvergadering van de afdeling volleybal zal 
voorafgaand aan het afsluitende toernooi gehouden worden op 
maandag 6 mei. 

Locatie: Kulturhus “De Eendracht” 
Aanvang: 19.00 uur

Hierbij worden alle leden van harte uitgenodigd. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn 
vernemen wij dat graag per e-mail (volleybal@svgiethoornse.nl). 

OPROEP ENTHOUSIASTE TRAINER/ COACH (M/V)

Dames 1 van volleybalvereniging svGIETHOORNse 
is met spoed op zoek naar een enthousiaste trainer/ 
coach.

Na vorig seizoen kampioen te zijn geworden in de 
4de klasse van de Nevobo competitie komen de 
dames dit seizoen uit in de 3de klasse. 

De training is op maandagavond van 20.00-21.30 uur. De wedstrijden worden op de 
dinsdagavond gespeeld.

Zie je hier een uitdaging in of heb je vragen neem dan contact op met een van de 
bestuursleden of stuur een e-mail naar volleybal@svgiethoornse.nl



TENNISUIT DE BESTUURSKAMER

Tel.: 06-31945439
Kerkweg 37 Giethoorn

www.huismansdakwerken.nl

Binnenpad 22 - 8355 BR Giethoorn

 Aardappelteelt & 
  –verwerking

Pluimvee

Bio-energie

Mestverwerking

www.agrogiethoornenergie.nl 

MET SOUPLESSE STA JE STERKER

&CHI ME

P R E V E N T I E  &  B L E S S U R E H E R S T E L

TU INA  MASSAGE  SY LV IA  G I E THOORN
MASSAGE | CUPPING, GUASHA | ONTZUREN

TER INTRODUCTIE € 5,00 SPORTERSKORTING MET DEZE BON

CHI & ME • SYLVIA GERAERDS THESINGH  • 0636104285

WWW.TUINA-MASSAGEGIETHOORN.NL • SYLVIACHIANDME@GMAIL.COM

Cadeaubon Sylvia Chi Me.indd   1 13-12-18   21:05
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TENNISTENNISUIT DE BESTUURSKAMER

OUDER/KIND & PANNEKOEKEN TOERNOOI

Het ouder kind toernooi was met 
28 deelnemers een succes. Waar 
ouders of opa en oma doorgaans 
langs de kant staan te kijken naar 
de verrichtingen van de jonge 
talenten mochten ze dit maal ook 
zelf aan de bak.

Het leverde veel spannende 
partijen op en een super gezellige 
ochtend! Na afloop was het tijd 
voor pannekoeken.

In de categorie rood won Jip Hetebrij samen met z’n opa en in de categorie oranje eindigde 
jeugdkampioen Marijke Drost samen met haar vader als eerste. 



TENNIS
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Voor al uw Schilderwerken, glas- en wandafwerking

Beulakerweg 129b
8355 AE Giethoorn
Tel. 0521-360914
Fax. 0521-360925

Oort zegt het vOort

Hier kan uw advertentie staan
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TENNISTENNIS

OPEN DAG ZATERDAG 23 MAART 2019
Wil jij nieuwe mensen ontmoeten, leren tennissen of gewoon lekker een balletje slaan? 
Dan ben je van harte welkom tijdens onze open dag op zaterdag 23 maart. Iedereen, 
jong en oud, kan dan vrijblijvend kennismaken met de tennissport. Je hoeft alleen maar je 
sportschoenen aan te trekken. Rackets en ballen zijn op de club aanwezig. Graag tot dan! 

Programma Open Dag
13.30-14:00 Ontvangst met koffie, thee en limonade
14.00- 15:00 Jeugd tennis kids Tennisschool Dallinga 
15:00-16:00 Senioren tennis clinic Tennisschool Dallinga 
15:00-16:00 Informatie en aanmelden Maak-Kennis-
Met-Tennis
Aanmelding en info kan via tennis@svgiethoornse.nl Of je 
komt spontaan langs en doet mee.

KNLTB COMPETITIE
SVGSE heeft 7 competitie teams.
5 senioren teams: 1 dames team op dinsdag, 1 dames team op dinsdag avond,  2 mix 
teams op vrijdagavond en het zondag heren team (4e klasse landelijk).

2 jeugdteams t/m 12 jaar. De jeugdcompetitie start zondagochtend 31 maart. We hopen 
weer op veel toeschouwers. Check voor de speeldata: https://www.svgse.nl

Wil je eens kennismaken met competitie spelen? Probeer dan de nieuwe KNLTB 8&9 
competitie of zomeravond competitie. 
 
TOSS
De toss is op woensdagochtend.  
Meer informatie hierover vind op onze website https://www.svgse.nl/home/index/tossen



TENNIS
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TENNISTENNIS

TENNISKIDS
Sinds kort biedt Tennisschool Dallinga in samenwerking met 
SVGSE afd. tennis naast Tenniskids rood, oranje en groen ook 
Tenniskids BLAUW aan voor de allerjongsten, kinderen van 4 
tot en met 6 jaar. 

De lessen vInden plaats op woensdag van 13.30 tot 14.15 
uur vanaf 10 april. ‘Maak Kennis Met Tennis’ (4x les) kost 15,- 
euro. 

Rackets zijn gratis te gebruiken.

Tenniskids Blauw is speciaal voor de jongste jeugd. In deze 
eerste fase maken kinderen van 4 tot 6 jaar kennis met het 
tennisspel en de vereniging, waarbij plezier centraal staat. 

Met verschillende eenvoudige en speelse oefeningen 
ontwikkelen de kinderen hun eerste bal- en 
racketvaardigheden. De oefeningen, zoals tikspelletjes en balspelletjes met en zonder 
racket, zijn volledig afgestemd op de leeftijd van het kind. Daarbij zijn er vier verschillende 
thema’s ontwikkeld in de belevingswereld van het kind; dierentuin, ridders & prinsessen, 
circus en op vakantie. Na afloop ontvangen de kinderen een diploma. 

SVGSE TENNIS KALENDER VOORJAAR 2019

 
Datum  Activiteit      Wie

do 14 maart Schooltennis Noorderschool   Groep 1-6 
do 21 maart Schooltennis Zuiderschool    Groep 1-6 
za 23 maart Open dag Junioren - Tenniskids (14-15)  Junioren 
za 23 maart Open dag Senioren - Maak kennis met tennis (15-16) Senioren 
di 26 mrt Ledenvergadering + afhalen competitie info  Jr / Sr 
zo 31 maart Start KNLTB Jeugd Competitie Rood, Oranje  Junioren 
za 6 april  Start KNLTB Competitie    Senioren 
wo 10 april Start Zomerlessen    Jr / Sr 
vr 12 april Koningsspelen     Groep 1-8

https://www.svgse.nl/home/index/tennis-rooster-jaarkalender
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VOOR AL 
UW SPORT NAAR

VISSCHER SPORT

STEENWIJKERDIEP 25
8331 LP STEENWIJK

WWW.VISCHERSPORT.NL

0521 - 362022

 

Tegoed bon t.w.v. € 7,50  
Praktijk voor:   

- Shiatsu therapie 
- Do-In Yoga 
- Voetreflexologie 

inbalans@biancakroeze.nl 

www.inbalansbiancakroeze.nl 
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TENNISTENNIS

STEENWIJKERTORENTOERNOOI

Zaterdag 21 januari 2019;  tijd voor het eerste en gezelligste regionale toernooi van het jaar, 
het Steenwijkertorentoernooi, poule A. We gaan op pad met vooral een gezellig team en 
spelen direct voor de winst op de quiz. Er wordt namelijk niet alleen maar getennist.  Elk jaar 
is er ook een quiz met tennisvragen. Hoofdprijs: een schaal bitterballen voor het team met 
de meeste goede antwoorden. 
Bij aankomst in de tennishal wordt ons verteld dat we dit jaar niet kunnen degraderen 
door een uitvallend team. Een last van onze schouders. De dames zijn als eerst paraat en 
wachten op de heren. Ruim 1 minuut voordat we de baan op moeten komt de laatste heer 
(Rinus) binnen. We zijn compleet.
We trappen goed af tegen Nijeveen. Elke ronde (van een half uur) spelen we vier partijen, 
1x heren- en 1x damesdubbel en 2 mixen. 1 winst en 3 gelijkspel zorgen voor de eerste 5 
punten. Dan een half uurtje pauze en daarna tegen Steenwijk en Vledder. Met een totaal van 
13 punten staan we so far op een 2e plek. In finaleronde nemen we het nogmaals op tegen 
Steenwijk. We gooien de koppels wel wat om. 
Degenen die gemixt hebben dubbelen nu en andersom. Regeltje van de chef voor de 
finalerondes. Het is een spannende ronde, maar met 2 winst en 2 verlies houden we het 
puntenverschil gelijk. Steenwijk 
wordt eerste omdat zij de 
punten (3 meer dan Giethoorn) 
uit de voorronden mee nemen 
naar de finale. Maar we hebben 
ons goed geweerd. Dan terug 
naar het belangrijkste van deze 
avond, de quiz. Quizmaster Jan 
Hoeve had weer erg zijn best 
gedaan, maar wij hadden een 
breed assortiment aan kennis. 
Met maar liefst 22 van de 25 
vragen goed eindigden wij 
veruit bovenaan. Eindelijk onze 
welverdiende bitterballen!
 
    Rolanda&Carla, Berend&Rob, Rinus&Ilja, Henri&Karen
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Hier kan uw advertentie staan
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DE OUDE DOOS

UIT DE OUDE DOOS (1980)
 
OVERIJSSELSE KAMPIOENSCHAPPEN (1982)
Zaterdag 1 mei j.l. zijn wij om half acht per auto (9 stuks) naar sporthal “De Hooiberg” in Olst 
gereden voor de Provinciale Kampioenschappen Springwedstrijden en Groepsoefeningen. Met 
12 jeugd- en 8 turnsters – vergezeld van een aantal ouders natuurlijk – hebben wij daar op 
het onderdeel langematwerken gestreden om de hoogste Provinciale–eer. Op de voorronden  
wisten wij op de Langemat-werken een 1e (jeugdturnsters) en een 2e plaats (turnsters) te 
behalen. In Olst moesten wij het opnemen tegen Hercules Oldenzaal, SV Dalfsen, Oss Wik B 
Almelo, Sportlust Enschede en Turnlust Zwolle. In de periode van Zwolle tot Olst hebben we 
onder leiding van dhr.  Veneman nog een paar weken hard kunnen trainen, met als resultaat 
dat de jeugdturnsters - Geertje Bakker, Carmen Doze, Ellen Doze, Laura Hendriks, Esther 
Koppers, Lammie Leeuw, Liesbeth Leeuw, Ellen v.d. Molen, Renate Schreur, Dorien de Vries, 
Heita Winter, Carolien Zigterman - een 2e prijs hebben behaald en de turnsters - Janneke 
Bakker, Patricia Groels, René ter Haar, Karen Harsevoort, Paulin Schreur, Anja v.d. Veen, Erika 
v.d. Vegt, Bea de Vries zijn er in geslaagd om als 1e te eindigen, dus als kampioen. 
Riek de Vries, onze voorzitter, heeft ons allemaal een bos prachtige bloemen aangeboden. 
Toen wij om ongeveer halt vijf weer thuis waren konden we zeggen.: “Al met al, was het een 
fUne dag.”                                                                                                Janneke Bakker.
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–  v e e l z i j d i g  –

Koematen 50 • 8331 TK  Steenwijk • Tel. (0521) 51 23 92
Fax (0521) 51 31 89 • info@coelingh.nl • www.coelingh.nl
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Sleedoorn 12 Giethoorn
Tel. 06-295 74 538
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Nieuwbouw en restauratie houten punters, 
schepen en rondvaartboten in  

hout, staal en aluminium 
Zomer- en winterberging ◆ Kraan (10 ton) 

Rondhouten ◆ zwaarden en roeren
Beulakerweg 48, 8355 AJ  Giethoorn

Tel 0521-36 1203 / 06 54 25 85 46    fax 0521-362739   W: www.punterwerf.nl   E: info@punterwerf.nl

Keukens, badkamers, tegelvloeren 
en verbouwingen.

Compleet van A tot Z.

Fam. S. Koen
Kerkweg 56
8355 BM Giethoorn
Tel. 0521-36184 
KOENCO@WXS.NL

* Gezichtsbehandelingen, Acnebehandelingen
* Epileren, Harsen, Verven, ect.
* Bruidsarrangementen, Dag/ glamour make-up
* Nagelstyling, Grimeren
* Cadeaubonnen

Kijk voor meer informatie op www.beautyingiethoorn.nl

Sandra Boer
Heeft u reis- of vakantieplannen en wilt u 

een persoonlijk, deskundig en voordelig reisadvies op maat? 
Weekendje weg, dagtocht, weekje naar de zon, super-kindercamping of prachtige verre reis?

Neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met mij; 
ontdek en ervaar het gemak van een persoonlijk reisadviseur !

M: 06-12082643 | E: sandra.boer@thetravelclub.nl | W: www.thetravelclub.nl/sandraboer

uw persoonlijk reisadviseur
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BOUW
GARANT

Punterbouw
Schreur

Binnenpad 135 - 8355 BW - Giethoorn 
T 0521 36 1285 - E info@punterbouw.nl

Rondvaartboten aluminium, hout & staal - masten & rondhout

www.punterbouw.nl
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FanfareFanfareGRAND CAFÉ

GIETHOORN 

Voor gezelligheid en zoveel meer...
WWW.FANFAREGIETHOORN.NL

•BEDRIJFSUITJE •ARRANGEMENTEN •ACTIEF VERGADEREN •BRUILOFTEN •GEZELLIG TERRAS

Hans Kollen    8355Ca Giethoorn  0521-362011 
Hanskollen@ziggo.nl  Zuiderpad 5 a    0615134449

* IMPREGNERING INJECTERING EN 
   REINIGING VAN GEVEL EN VLOER 
* MOS EN ALG BESTRIJDING VAN RIET  EN DAKPANNEN       
* KRUIPRUIMTE ISOLATIE 
* BESCHOEIING EN TIMMERWERKZAAMHEDEN
   NIEUW KUNSTSTOF BESCHOEIING
* DIENSTVERLENING

Hans Kollen | Zuiderpad 5a | 8355 CA Giethoorn
Telefoon 0521-362011 | Mobiel 0615134449 | email: hanskollen@ziggo.nl
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Het Wapen van Giethoorn
Ds T.O. Hylkemaweg 10c
8355 CD Giethoorn
Telefoon 0521 853 577
Parkeerplaats P1 (rood)

www.hetwapenvangiethoorn.nl

10% DISCOUNT
SHOW THIS COUPON

DE GRACHTHOF 

B INNENPAD 54

8355  BT   G IETHOORN

WWW.GRACHTHOF.NL 

INFO@GRACHTHOF.NL   •  TEL .  0521-361270

OPTIMAAL GENIETEN VAN ONS 
SFEERVOLLE RESTAURANT

DE GRACHTHOF

BINNENPAD 54

8355  BT   G IETHOORN

WWW.GRACHTHOF.NL

ARRANGEMENTEN  - BOTENVERHUUR 
RONDVAARTEN 

 

Hier kan uw advertentie staan
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Zuiderpad 58 | 8355 CC | Giethoorn | 0521 361625

WWW.SMITGIETHOORN.NL

ALLES VOOR EEN  MOOIE DAG  GIETHOORN
Arrangementen
Feesten & Partijen
Groepsuitjes

Personeelsfeesten
Een dagje weg
Lekker uit eten

eigen aanlegsteiger!
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VERHUUR VAN LIGPLAATSEN
Jonenweg 1c | Giethoorn | Harm Kroon | 06 250 98 671

A U T O B E D R I J F

a�er

Autobedrijf Matter bv  Broekslagen 2, Steenwijk   
T 0521 51 03 04 www.matter.nl

Minimaal 80 occasions
op voorraad!

  Iedere dag
koopavond
 op afspraak
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Met een puntentotaal van 22.980 in de categorie E-niveau dames senior  kregen Lieke en Britta de 
zilveren medaille omgehangen en 22.380 punten leverde brons op voor Sarah en Nathaly.

Er zijn in totaal twee plaatsingswedstrijden waarna de acrogymnasten op grond van het 
puntentotaal kunnen doorstromen naar een halve finale  De meiden zijn al voor de zomervakantie 
gestart om een oefening te bedenken waarbij een aantal elementen verplicht zijn, muziek uit te 
zoeken en vervolgens te trainen om hun oefening tijdens de wedstrijden perfect neer te zetten. 

Uiteindelijk is het mogelijk om de landelijke finale in je categorie te halen.  


