NIEUWSBRIEF augustus 2016

1.Begin van het nieuwe seizoen
We zitten nog midden in de schoolvakanties maar we kijken toch
al vooruit naar de start van het nieuwe sportseizoen.
Vanaf het nieuwe seizoen gaan we óók op zaterdag starten met
jongensrecreatie groepen! Daarnaast beginnen we op dinsdag
met een B-selectie voor de heren, om aankomend talent de kans
te geven om in de selectie te mogen gaan turnen.
Van de twee kleutergroepen wordt één groep gemaakt zodat we
op zaterdag 4 meisjes recreatiegroepen kunnen gaan trainen.
Ook de free run wordt uitgebreid naar 4 groepen.
Daarnaast gaat de damesselectie weer terug naar de
zaterdagochtend i.p.v. de dinsdagavond.
Kortom voor elk wat wils.
Seizoen 2016-2017
Nieuwe trainingsdata
Jongens/herenrecreatie: maandag
zaterdag

Herenselectie :
Kleuters
Meisjes/dames

17.30-18.30 6-10 jaar
18.30-19.30 vanaf 11 jaar
10.00-11.00 6-10 jaar
11.00-12.00 vanaf 11 jaar

dinsdag/donderdag 17.00-20.00 A selectie
dinsdag
17.00-18.30 B selectie
zaterdag
9.00-10.00 4-6 jaar
zaterdag
10.00-11.00 6- 8 jaar
11.00-12.00 7- 10 jaar
12.00-13.00 vanaf 10 jaar
woensdag
16.00-17.00 6 - 9 jaar
17.00-18.00 vanaf 9 jaar

Damesselectie :
Free runnen :

donderdag
zaterdag
zaterdag

17.00-20.00
9.00-12.00
9.30-10.30
10.30-11.30
11.30 12.30
12.30-13.30

De lessen beginnen weer vanaf dinsdag 6 september, Tom begint
vanaf 12 september ( dus 10 september is nog geen les).

2.Zilver en Brons op de Toestelfinales NK

In het weekend van 11 en 12 juni waren de finales van de
Nederlandse Kampioenschapen
turnen in Alphen aan den Rijn. Olympia had zich daarbij met twee
turners geplaatst.
Tom Taal voor zowel allround, als op het toestel ringen in de
toestelfinales. Stef Rietra ook allround en op de toestellen
sprong, brug en vloer.

Voor Tom was dit weekend heel speciaal, dit zouden namelijk zijn
laatste wedstrijden zijn, hierna gaat hij zoals hij zelf zegt “met
pensioen”. Hij was dan ook erg gebrand op een goed resultaat.
Op de zaterdag ging het in de allround wedstrijd erg goed, met
name door een sterke voltige oefening waarbij hij een score
behaalde van 11,20. In totaal haalde hij over alle toestellen 66,00
punten, wat goed was voor een 6de plaats.
Op de tweede dag (de toestelfinales) was Tom voor aanvang erg
zelfverzekerd, want op ringen gaat het bij hem maar zelden mis.
De spanning sloeg echter toe nadat hij de oefeningen van zijn
tegenstanders zag, er waren namelijk echte toestelspecialisten
bij, die je in het allround circuit bijna niet tegen komt.
Deze jongens deden stuk voor stuk een oefening met dezelfde
bonus waarde of hoger. Tom moest dus echt zijn beste oefening
tonen, wilde hij een kans maken op een podiumplaats.
Tijdens zijn oefening: achteropzet tot breedtehang, plank en
hoeksteun,
( allen ruim 2 seconden vastgehouden). Eindigend met een
streksalto met ½ draai gevolgd door een perfecte landing.
Kortom een van zijn beste oefeningen van het seizoen werd
beloond met een 11,85, goed voor het zilver.
Waar het voor Tom zijn laatste finales waren, zijn dit voor Stef
zijn eerste.
In de allround finale ging het niet helemaal vlekkeloos, maar op
sprong (11,35), brug (11,65) en vloer (11,85) liet hij wel zien dat
hij zeker een finaleplek had verdiend.
In totaal behaalde hij 63,45 en dat is goed voor een 12de plaats.
Stef behaalde de dag erna op de toestelfinales de 5e plaats op
sprong en de 6e plaats op brug. Op vloer, waar de verwachtingen
minder hoog lagen als bij de eerder genoemde toestellen, viel de
spanning van hem af. Met bijzondere gevolgen: Stef turnde zijn
beste vloer oefening van het seizoen, wat door de jury beloond
werd met een 12,15. Dit leverde hem de bronzen medaille op.

3. ZWEMBADDAG
Het was een leuke activiteit.
Jammer dat het weer zo slecht was, daardoor was alleen het
binnenbad open.
Er waren 38 kinderen van Olympia met Tom Taal , Tom
Bazelmans, Jeanine en Rob als begeleiding. Verder zijn er 4
ouders van kinderen meegegaan omdat hun kind geen
zwemdiploma had.

4.KAMP OLYMPIA
Ondanks de aanwezigheid van de vele teken hebben de leden zich
prima geamuseerd. We hadden super weer en de spelletjes die de
organisatie had bedacht getuigden van veel originaliteit.
We hopen dat volgend jaar weer veel animo is want de plannen
worden al gemaakt.
5. DIPLOMA
Maud Peters en Manuela Lutgens hebben beiden hun niveau 1
diploma gehaald. Proficiat dames!
6.AGENDA
Op de site van Olympia www.olympiaroermond.nl
kunnen jullie de agenda vinden waarop alle belangrijke

activiteiten zijn aangegeven, zoals wedstrijden, vakanties en
binnenkort de kijkmomenten. Het nieuwe seizoen wordt in de
vakantie bijgewerkt.

7.TRAININGSSCHEMA
Het nieuwe trainingsschema zal z.s.m. op de site komen te staan.
De trainers zullen de nieuwe groepen samenstellen en u hierover
berichten. Mocht u niets vernemen dan zal er waarschijnlijk niets
gewijzigd zijn voor uw kind en kunt u op de gebruikelijke tijd naar
de trainingen komen.
8. IN-EN UITSCHRIJVINGEN
Inschrijven moet via het inschrijfformulier dat van onze site
www.olympiaroermond.nl
te downloaden is. U kunt het formulier afgeven aan de train(st)er.
De ledenadministratie stuurt een bevestiging van de inschrijving
met een uitdraai van de gegevens die in ons bestand zijn
opgenomen. Mochten er onjuistheden in staan dan kan dit
kenbaar gemaakt worden.
Uitschrijven moet via het uitschrijfformulier dat ook te
downloaden is via dezelfde site.
Omdat wij een kwartaalcontributie innen is de opzegtermijn 3
maanden.
U kunt het formulier afgeven aan de train( st)er.
Ook dan ontvangt u een bevestiging van de ledenadministratie.
!!!!GEEF WIJZIGINGEN DOOR AAN DE LEDENADMINISTRATIE!!!!!!
o.a. e-mailadres, telefoonnummer, adreswijziging etc.

9. CONTRIBUTIE
Gymnastiekvereniging Olympia werkt met inning van de
contributie per kwartaal. Wij incasseren 10 maanden contributie
en in het derde kwartaal ( juli/augustus/september) wordt er
maar voor één maand contributie geïnd.
In augustus, of anders begin september wordt de contributie

voor het derde kwartaal weer afgeschreven. Bij vragen kunt u
contact opnemen met de ledenadministratie Vanaf oktober en ook
daarna wordt de contributie voor de 10de van de eerste maand
van het nieuwe kwartaal geïncasseerd.
annettewijnands@online.nl
10. JURYCURSUS
Via Olympia is het mogelijk om jurycursussen te volgen. Erg
interessant voor ouders wiens kind meedoet aan de wedstrijden.
Daarnaast bestaat er een nieuwe regel binnen de KNGU dat elke
vereniging die turn(st)ers aan wedstrijden wil laten meedoen ook
juryleden moet leveren. Op zaterdag 1 oktober start in Eindhoven
weer een jurycursus Turnen Dames 1. Alle data op een rijtje: 0110-2016 - 15-10-2016 - 05-11-2016
Tijd: 10.00 - 13.00 uur Voor meer informatie
annettewijnands@online.nl
11. MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR
Trainers, werkgroepleden, vrijwilligers en bestuur werken er hard
aan om van Olympia een topvereniging te maken. Wij willen
iedereen van harte danken voor zijn/haar inzet.
Wij zijn nog op zoek naar mensen die ons bestuur komen
versterken. Wilt u wel helpen maar weet u niet waarmee of heeft
u weinig tijd, schroom niet om eens vrijblijvend te informeren. Er
is altijd wel een taak(je) waar we jullie hulp bij kunnen gebruiken.
Heeft u interesse, neem dan contact op met
annettewijnands@online.nl
12. JAARPLANNING 2016-2017
1-16
28
3

oktober speculaasactie
november herfstkampioenschappen
december Sinterklaas

20
30 juni-2 juli
8 juli

mei zwemmen
kamp
zomerkampioenschappen en afsluiting

Voor meer informatie
Namens het bestuur
GV Olympia
Annette Wijnands
annettewijnands@online.nl
0475-322884

