Technisch jaarverslag 2016 Sport Vereent
Algemeen
Binnen de Technische Commissie is er dit jaar een begin gemaakt om tot een betere overlegstructuur
te komen. Middels meerder sessies, begeleid door Lisette en Erika, is er een weg ingeslagen waar elk
TC lid zijn/haar eigen inbreng kan aangeven. In eerste instantie zijn nu een voorzitter (Anouk) en een
notulist (Laura) benoemd. Deze hebben de taak om de vergadering structuur te geven.
De volgende stap is om te komen tot een werkbare omgeving waarin iedereen zijn/haar
verantwoording neemt en dat waarbij het voor een ieder TC-lid duidelijk is hoe de structuur bij SV is
vastgelegd.

Lessen en leiding :
De lessen op alle locaties waren prima bezet. Er bestonden nog enkele wachtlijsten die maar
langzaam werden weggewerkt omdat de beoogde uitbreidingen in o.a. Leidsche Rijn nog
steeds niet konden worden gerealiseerd vanwege kadergebrek.
De recreatieplus les is in het nieuwe seizoen overgenomen door Vita Bakker ,van Josyn
Zigtermans is afscheid genomen.
Anouk heeft met ingang van het seizoen 2016 – 2017 te kennen gegeven dat het geven van
recreatielessen niet meer te combineren was met haar opleiding en werkzaamheden. Vita
en Isabelle hebben de lessen van Anouk overgenomen. De locatie is gelijk gebleven, maar de
woensdag is nu de dinsdag geworden . Van Anouk is afscheid genomen, maar zij blijft
betrokken bij SV in de vergaderingen van de Technische Commissie.
De jongenslessen van Simone Verdonschot zijn begin dit jaar overgenomen door Maarten
Spoor. Het lukte helaas niet om Maarten binnen het leiderscorps te behouden en hij is
gestopt. Er is geen vervanging gevonden en tot onze spijt zijn de jongenslessen in Zuilen
opgeheven. Mocht er leiding beschikbaar zijn dan zou de les weer opgestart kunnen worden.
Ook Lara Hoekstra is gestopt met lesgeven op de vrijdagavond in de Prof. Bavinckstraat.
Haar lessen zijn overgenomen door Isabelle van Soest die tot juli geassisteerd zal worden
door Tamara van Soest.
Bij de recreatieplus les heeft ook een wisseling van leiding plaats gevonden, Josyn
Zigtermans kon helaas het lesgeven niet meer combineren met haar werk. Vita Bakker is met
ingang van het seizoen 2016 – 2017 deze lessen gaan verzorgen

Overzicht locaties lessen op 31 december 2016.
ZUILEN
Willibrodusstraat – Prof. Bavinckstraat – Pr. Margrietstraat
OVERVECHT
Bangkokdreef – Grote Trekdreef
LEIDSCHE RIJN
Akkrumerraklaan - Musicallaan

Leiding op 31 december 2016.
Ria Cloo
Ans Dirks
Isabelle van Soest
Laura Hofman
Erika van Leusden
Nel de Rooij
Vita Bakker
Richard Ritzer
Bo van Woudenberg
Henri Huijting is 1e contactpersoon van het trainerscorps.

Your Turn :
Cursus Gymnastiek Assistent niveau 1 (KSS 1)
Ceder Visser juni 2016
Cursus Gymnastiek Assistent niveau 2 (KSS 2)
Ceder Visser (geslaagd op 22 jan 2017)
Isabelle van Soest (geslaagd op 22 jan 2017)
Cursus Verenigingsleider(ster) Gymnastiek (KSS 3)
Chantal van Meel-Manten geslaagd in november 2016

Bijscholingen:
Door het technisch kader werden diverse bijscholingen bezocht op het gebied van
gymnastiek/turnen.
Zo probeert iedereen zijn technische kennis up to date te houden en over te dragen op de
leerlingen.

Wedstrijden:
Springkriebels
Op 2 juli 2016 werd het turnseizoen traditioneel afgesloten met de Springkriebels in sporthal
de Dreef. 175 meisjes en jongens vanaf 6 jaar deden hier aan mee en 35 kleuters beleefden
hun eerste wedstrijdmoment tijdens het behalen van hun Nijntje beweegdiploma. De dag
werd ondersteund door 50 kaderleden/vrijwilligers. Allen beleefden een geslaagde dag.
De springploeg van Turn4U onder leiding van Eva gaf een spannende en geslaagde demo op
verschillende springtoestellen waarvan de kinderen en ouders genoten.

Uitslagen Springkriebels 2016

Uitslagen Springkriebels 2016
Meisjes

Meisjes

Geboortejaar 2010

Geboortejaar 2005

1e Feline Schierbeek
2e Kate de Vos
3e Loïs van Buuren
Geboortejaar 2009

1e
2e
3e
3e

1e Kimbery Versteeg
2e Peaches van Schaik
3e Lisa van Meel

Kleuters
Nijntje
Beweegdiploma
Springkriebeldiploma

27
8

Geboortejaar 2004

Inge Bokdam
Mila Baltussen
Ira Melsen
Yente van Rijn

1e Kaitlyn Roozen
2e Jill Roestenburg
3e Annika Krah

Geboortejaar 2008

1e Aimee vd Brink
2e Loïs Doornaar
3e Roos de Vries

Recreatie Plus

1e Norah Bemer
2e Elize Snijdens
3e Nyssa Ygnacia

Jongens
Geboortejaar 2007

1e Zsanett Roelofsen
2e Malak Moustaghfir
3e Milou Stokking
Geboortejaar 2006

1e Kayley Metten
2e Liza van Rijn
3e Danisha Vonk

Geboortejaar 2005

1e Aymane El Johri
2e Manilo Refos
Geboortejaar 2004 - 2003

1e Luuk de Waard
2e Mike Dogterom
3e Mohammed Essaadi

Clubkampioenschappen.
Op 27 november 2016 vonden de Clubkampioenschappen plaats in sportcentrum
Galgenwaard. Op een zondag ditmaal en in afgeslankte vorm omdat de selectieturnsters en
turners niet meer deelnamen. De opkomst was goed. 174 meisjes en jongens vanaf 6 jaar
turnden hun oefeningen voor een volle tribune.
Ook hier waren weer 50 vrijwilligers actief om de dag tot een succes te maken. Het
noodgedwongen uitwijken naar een zondag als wedstrijddag bleek geen moeilijkheden op te
leveren.
Het bestuur van Sport Vereent heeft middels een brief naar de afd. Vastgoed van de
gemeente Utrecht nog wel laten weten niet gelukkig te zijn met het feit dat er voor het
houden van turnwedstijden zo weinig zaterdagen beschikbaar zijn terwijl het sportcentrum
Galgenwaard toch is ingericht voor het houden daarvan, in tegenstelling tot de andere
sporthallen in de gemeente.
Uitslagen:

Winnaars verenigingsbeker :
Meisjes 6 t/m 9 jaar:

Lize Schalkwijk

Meisjes vanaf 10 jaar: Maryam Aitouidirne
Jongens 6 t/m 9 jaar: Noah Akaribe
Jongens vanaf 10 jaar: Kick van Houten
Meisjes Recreatie Plus: Roos Fokker

Uitslagen Clubkampioenschappen 2016

1e
2e
3e
3e

Meisjes

Meisjes

Geboortejaar 2010 - niveau 16

Geboortejaar 2006 - niveau 14

Lize Schalkwijk
Jasmijn Land
Bo Heine
Indy van Toorn

1e Fien Schaap
2e Danisha Vonk
3e Isa Wils

Geboortejaar 2009 - niveau 16

1e Lois Kersting
2e Joyce Ammerlaan
3e Imke de Rooij

Geboortejaar 2005 - niveau 13

1e Dominique Vinckers
2e Eva de Haan
2e Nobel van de Schoot

Geboortejaar 2005 - niveau 14
Geboortejaar 2008 - niveau 15

1e Isabelle van Dinteren
2e Fiene Colijn
3e Nyssa Ignacia
Geboortejaar 2007 - niveau 15

1e Kira Charlotte Mitchell
2e Malak Moustaghfir
3e Christina Hu
Geboortejaar 2006 - niveau 13

1e Sophie van der Kooij
2e Josephine Bijman

1e
2e
3e
3e

Maryam Aitouidirne
Déja Lepelblad
Eline Huijbreghs
Kimberly Versteeg
Geboortejaar 2002 en ouder

1e Kostadinka Temelkov
2e Kaitlyn Roozen
3e Annika Krah
Recreatie Plus

1e Roos Fokker
2e Elize Snijders
3e Amber Körner

Jongens
Jongens niveau 12 en 13

1e Kick van Houten
2e Luuk de Waard
3e Julius Vinke
Jongens niveau 14 en 15

1e Noah Akaribe
2e Justin Ritzer
3e Ide Hoekstra

Aanschaf materialen:
Magic bloc voor de onderstaande zalen:
Bavinck, Waterwin, Grote Trekdreef en KC Voorn
Plofmatje voor de zaal Bavinckstraat
En diverse materialen uit het BONI-fonds t.b.v. de kleuterlessen om beter te kunnen oefenen
voor het Nijntje beweegdiploma.

P.R. activiteiten:
Patricia Nieuwenhuizen verzorgde de PR en communicatie naar de diverse kranten, hetgeen
enkele leuke verslagen van de wedstrijden opleverde
De Grote Clubactie
Op alle lessen zijn de clubloten weer met veel enthousiasme ontvangen en verkocht, dank
aan onze vrijwilligers Laura Hofman en Thijs Manten voor het halen en verspreiden van de
loten op de lessen en natuurlijk de administratieve klus van Laura Hofman om al de loten te
verwerken.
Het bedrag dat de Nationale Clubactie organisatie aan SV heeft overgemaakt bedraagt 2.400
euro, iets minder dan vorig jaar, maar nog steeds een geweldig resultaat.
Activiteiten:
Het Herfstkamp in Amerongen stond onder leiding van Corrie Arreman, Frank Jansen en
Alphons Sweijen , geassisteerd door nog eens 20 enthousiaste groeps- en spelleiders. 56
kinderen genoten van alle activiteiten.
Tenslotte :
Naast de wekelijkse lessen was 2016 een jaar vol met activiteiten.
Door de inzet van de trainers, de assistenten, alle leden van de diverse commissies en niet te
vergeten de éénmalig inzetbare vrijwilligers en vele ouders werd het een goed seizoen ; het
“alleen” verder gaan van de recreatieafdelingen was voor iedereen wennen maar inmiddels
lijkt de weg hierin gevonden te zijn.
Enig minpunt blijft het tekort aan kader, zowel technisch als bestuurlijk. Uitbreiding van het
lesaanbod, hoewel zeer noodzakelijk, lijkt hierdoor ver weg.
Door het blijven aanbieden van diverse cursussen aan de leden hopen we toch in de
toekomst te kunnen voorzien in de vraag naar leiding.
Wij danken iedereen hartelijk voor zijn/haar inzet!
1e contactpersoon technische commissie,
Henri Huijting

