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Van boven naar beneden:
Ayonne van Oort 

Amber Oudkerk Pool 
Rianne Bertens

op de zeephelling
tijdens het zomergymkamp
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Van de voorzitter

Een clubblad in kleur is niet te beta-
len. Zonde, want alles zou er fleuriger 
uitzien, met name natuurlijk de foto’s.

Toch kunt u vanaf nu het blad geheel 
in kleur bekijken en wel via de web-
site: www.debeukers.nl

Clubgenoten,

Zo aan het beging van een nieuw seizoen moeten er 
allerlei zaken geregeld worden. De lessen beginnen 
allemaal weer en de patronen moeten nog wat inslij-
pen. 
Maar ook ontstaan er nieuwe kansen. Een van die 
kansen was dat Susan Koning ons pad kruiste. Susan is 
een enthousiaste jonge meid die veel weet van Zumba 
en Streetdance. Na enige overleg bleek dat er vol-
doende vertrouwen was om dit op korte termijn van 
de grond te krijgen. In eerste instantie werden er 2 
try-outs georganiseerd in Het Bolwerck, maar al snel 
bleek dat het aantal deelnemers overweldigend was en 
de ruimte niet op alle tijden beschikbaar. Daarop heeft 
bestuurslid Jacqueline (die al dit regelwerk verzorgd 
heeft en waar wij allemaal erg blij mee zijn) contact 
gezocht met de Stichting Welzijn Edam om eea in De 
Singel te kunnen organiseren. Dit bleek een schot in de 
roos. Afspraken werden snel gemaakt en alles stond op 
poten. ‘Wat goed is komt snel’ is een spreekwoord wat 
hier zeker op z'n plaats is. 
Twee weken ervaring rijker leert dat de uren enorm 
druk worden bezocht en dat zich al rond de 50 nieuwe 
leden hebben ingeschreven. Een enorm succesnummer 
dus. We zijn blij dat we de mensen dit plezier kunnen 
aanbieden, want dat is toch uiteindelijk waar de club 
op en voor draait!

En dat brengt me op een tweede belangrijk onder-
werp. De club die wij met elkaar zijn en waarvoor we 
allemaal ons steentje moeten bijdragen. De club van 
vrijwilligers waar alles nu op draait (bestuur, trainers 
en regelaars) heeft uitbreiding nodig. Het komt nu te 
veel op een klein clubje mensen aan. Op zich vallen de 
werkzaamheden per taak mee, maar het moet wel ge-
beuren. Daarom zijn we op korte termijn op zoek naar 
ca 10 ouders die willen jureren bij wedstrijden van hun 
kinderen. Een opleiding in begrijpelijke "Jip en Jan-
neke" taal zal eind oktober worden gegeven. Dit mag 
dus geen drempel zijn.
Ook zijn we op zoek naar een Dames Selectie Re-
gelneef, iemand die de communicatie onderling en 

het bestuur verzorgt en contact onderhoud met het 
wedstrijdsecretariaat. Als derde zoeken we nog 2 
bestuursleden die ook wat regeltaken op zich willen 
nemen, maar dan weer met name naar de recreatie toe. 
Met elkaar maken we het werk wat lichter. Het totale 
tijdsbeslag van bovenstaande functies is beperkt. Er is 
maar een beperkt aantal wedstrijden per jaar en de trai-
ners bij onze club kennen hun verantwoordelijkheid. 
Financieel staat de club er goed voor en het aantal 
leden groeit als een raket. Bij zo'n club wil je toch mee 
sturen? Even bellen!

We zijn nu in voorbereiding voor de Lokkemientje 
Trofee, de springwedstrijd voor teams in November. 
Het aantal deelnemers belooft een record te worden en 
ik kan u verklappen dat we daar reuze trots op zijn. In 
1 jaar tijd zijn uren voor recreatie vergroot van 3 naar 5 
uur. Eea laat zien hoe onstuimig de groei zich ontwik-
keld. Vanaf deze plek hopen wij  dat deze groei zich 
nog verder doorzet, zodat wij ons doel, sportplezier 
voor iedereen, kunnen bereiken. Daarbij hebben wij 
zowel de breedte-sport, als ook voor de diepte-sport 
voor ogen, waarbij wij ons tot doel hebben gesteld het 
niveau en de structuur van de selectie te verhogen. 
Kortom een club in beweging, komt u helpen?

Sportieve groeten,
Jaap van der Spek
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We hebben dringend iemand nodig 
die als tussenpersoon 

de communicatie verzorgt 
tussen de Dames Selectiegroep, 

het bestuur en 
het wedstrijdsecretariaat.

We hebben dringend 
2 nieuwe bestuursleden nodig 
die enkele regeltaken op zich 

willen nemen met betrekking tot de 
recreatiegroepen.

Toen u uw kind opgaf bij De Beukers was het toch de bedoeling dat 
hij of zij het zo goed mogelijk ging doen. 
De trainers en trainsters doen vervolgens hun uiterste best om alles 
uit uw kind te halen.

Dat kan betekenen dat er na verloop van tijd meegedaan kan wor-
den aan wedstrijden. Erg leuk natuurlijk, maar er is een door de 

Bond gestelde voorwaarde: 

“een vereniging moet bij wedstrijden
per 5 kinderen één jurylid leveren”

en als dat niet lukt 
mogen die kinderen niet meedoen!

Op dit moment hebben we slechts ‘n 3-tal juryleden
en bovendien kunnen die ook niet altijd. 

Er ontstaat dus een dreigende situatie!
En dat wilde u toch niet toen u uw kind inschreef!

Vandaar onze oproep: 

GEEF U OP VOOR DE JURYCURSUS
(eind deze maand is er een korte cursus) 

Voor inlichtingen:
Tonia Reijers
0299 351686
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Na alle positieve verhalen over het zomerkamp af-
gelopen jaar van mijn zoontje Alwin, heb ik beslo-
ten ditmaal als begeleider mee te gaan. 

Ook mijn dochtertje Selma was net oud genoeg 
om deel te nemen aan de sjoka’s (kinderen 
van 6 tot 8 jaar in het super jongeren kamp) 
waardoor we met z’n drieën de eerste week 
van de grote vakantie richting Beekbergen 
afreisden. 
In de Veluwse bossen is het grote zomer-
kampterrein van de gymnastiekbond ver-
deeld in verschillende dorpen en nadat wij 
ons dorp 2a gevonden hadden konden we ons 
installeren in de gereedstaande tenten. Elke 
tent biedt tien slaapplaatsen (voor 8 kinderen en 2 
begeleiders), alleen ik had in m’n eentje een tent met 
6 meiden. 
Meteen konden we kennis maken met de andere 
sjoka’s, leiding (meestal bestaande uit ouders of gym-
juffen) en onze staf, de twee leidinggevenden in ons 
dorp. 
Nadat er afscheid genomen was van de ouders begon 
het grote avontuur.  Wat erna allemaal gebeurde is 
teveel om op te noemen en het is ongelofelijk hoe 
snel vier dagen en drie nachten voorbij kunnen vlie-
gen! 

De belangrijkste dingen die mij bijgebleven zijn zal 
ik toch voor jullie opnoemen: 
*gezellig samenzijn 
*veel en keihard zingen totdat je schor bent 
*kampvuur 
*spelletjes in het bos 
*minidisco 
*bonte avond (alle tenten doen een mini-voorstelling                
  naar eigen keuze) 
*verkleden
*eten van tafel zonder borden 
*knutselen 
*discipline en competitie (ivm tent opruimen) 
*zelfstandige kinderen die kunnen tafeldekken, afwassen,    
  bed opmaken (wat ze thuis meteen weer vergeten zijn!) 
*buitenleven 
*speurtocht voor de leiding die om 23:30! begint 
*adh = achter de heuvel = bar/disco voor leiding en   
  staf 
*heeeeeel weinig slaap

Al met al was het echt vakantie voor mij en mijn 
kinderen en ik kan het iedereen aanraden ook eens 
mee te gaan naar deze goed georganiseerde hap-
pening die eerlijk vertier biedt aan honderden deel-
nemers, zonder dat het te massaal aanvoelt, in een 
prachtige natuurlijke omgeving. Het samenzijn met 
de kinderen is fantastisch en hun spontaniteit onge-
evenaard. Na één dag vonden ‘mijn’ meiden al dat ze 
de leukste juf hadden ...  

Wenzela Wassenaar
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Voor mij was het de tweede keer op zomer-
kamp, maar de eerste keer op zomergym-
kamp. Ik vond het heel leuk!
Bij aankomst vroeg ik mijn tentnummer 
en ging meteen naar mijn tent, daar was 
iedereen al.
Ons dorp heette MOL: Milieu  Onder-
zoek  Laboratorium, want elke dag 
deden we een testje. 
Alle ouders konden koffie kopen en 
daarna naar het amfitheater (een hele 
grote witte tent). De hele week gingen  
we leuke spelletjes doen, zoals levend 
stratego. We zijn naar een zwembad ge-
weest en we moesten een speurtocht doen en 
onderweg allemaal mini spelletjes doen. 
Het heette niet voor niets Zomergymkamp, want 
we 
moesten elke dag wel twee uur gymmen. Maar dat was mis-
schien 
soms wel vermoeiend maar super, super, super leuk, want er waren 
veel dingen die je niet op je eigen vereniging hebt.
Als je zit te twijfelen “ga ik volgend jaar ook mee”, ik zou het doen!

Groetjes Sophie Klouwer
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Noor Vrind instap 10
Josephine Pauws instap 10
Floor Huber instap 10
Esmee Dijkman instap 10
Lienemijn Tijs instap 10
Sanne de Boer instap 10
Isa Bos instap 10
Anne Kooijenga instap 10
Bobbie Klein pup 1   9
Rosieta Pronk pup 1   9
Robbin Gedikink pup 1   9
Merel Masselink pup 1   9
Puck van Maanen pup 1   9
Mascha Bertens pup 2   9
Annemijn Westerneng pup 2   9
Cindy Hardebol pup 2   9
Babette Out jeugd   7
Milou de Boer jeugd   8
Rianne Bertens jeugd   8
Ilona Out junior   6
Simone Steijger junior   6

Overlijdensbericht
Schoenmaker Nico Greuter, 

sponsor van het eerste uur 
(augustus 1988), 

is overleden.

Wij wensen zijn familie veel 
sterkte toe.

g.v. De Beukers

Hallo allemaal

Janneke Jonk (moeder van Simone Steijger) 
gaat op het verenigingsnummer kaarten 
bestellen voor het W.K. van 2010.
Dit kan dan met korting.

Haar mailadres: janneke@mijnmail.nl

Meer informatie op www.kngu.nl

Volgende clubblad

Kopij inleveren bij

tonia@debeukers.nl

D. Gerritszstraat 22 Edam

kopij:

half jan

verschijnt:

begin febr
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Zaterdag 19 en 26 september waren er gratis intro-
ductielessen Zumba en Streetdance in sporthal ’t 
Bolwerck in Edam. 

De lessen werden verzorgd door Susan Koning uit 
Volendam. Susan heeft een brede ervaring in het 
geven van lessen van allerlei dansvormen. Van Street-
dance, Hiphop, Zumba, noem maar op.

De opkomst was naar tevredenheid: de eerste zater-
dag 18 en de tweede zaterdag zelfs 42 mensen! 

Bij het verschijnen van dit clubblad zijn de eerste 
echte lessen al gestart, dus als u nieuwsgierig bent: u 
bent van harte welkom!

e zie volgende pagina’s

Mijn naam is Susan Koning. Ik ben 19 jaar oud en woon 
in Volendam.

Ik geef al 4 jaar Streetdance bij Club & Buurthuis te 
Volendam en ik ben 2 jaar geleden begonnen met een 
dansopleiding in Amsterdam, waar ik in februari 2009 mee 
gestopt ben.
Vanaf toen werkte ik als invalkracht in Sportcentrum Atlas 
te Volendam.
In Juni 2009 heb ik een opleiding behaald genaamd Kids-
Fit. Deze opleiding is gespecialiseerd in lessen voor kinde-
ren met overgewicht en diabetes.
Verder heb ik in Augustus 2009 mijn Zumba Instructor 
diploma behaald.
En vanaf begin September 2009 ben ik bezig met mijn 
diploma's voor aerobics, bodyshape & steps.
En nu geef ik hier en daar les in Ilpendam, Monnicken-
dam, Volendam en nu dan ook in Edam.

Mijn verdere hobby's buiten dansen zijn; eten, feesten, 
zingen, winkelen & lekker films kijken op de bank.

Maar mijn grootste hobby blijft en is DANSEN. 

Za 7-11-2009      1e competitie                           plaats: Wormer
Zo 14-2-2010      2e competitie                            plaats: Beverwijk
Zo 14-3-2010      3e competitie                            plaats: Wormer
Za 27-3-2010      Finale Noord 4e divisie          plaats: Heerhugowaard
Za 10-4-2010      Regiokampioenschappen 5e divisie   plaats: Amsterdam
Za 17-4-2010      Regiokampioenschappen 4e divisie   plaats: Beverwijk
Za 29-5-2010      Districtkampioenschappen 5e divisie   plaats: Amersfoort
Za   5-6-2010      Districtkampioenschappen 4e divisie   plaats: Beverwijk
Za 12-6-2010      Rayonteamwedstrijden 4e divisie  plaats: Beverwijk

Sandra Rein
Tel: 361725 / 0634516672     Tel: Gymstuif: 369693
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Zumba Fitness is dé fitness-hype van 2009.Wereldwijd  nemen al miljoe-nen mensen zumba-lessen. Het is kennelijk DE manier om af te vallen. En laten we eerlijk zijn, afvallen door middel van dansen is leuker dan dat je je zit te vervelen bij de sportschool op een cardio-apparaat!!

De afgelopen weken zijn er al diverse lessen geweest. 
De tijden waarop die plaatsvonden zijn inmiddels 

veranderd door de enorme belangstelling!(zie volgende pagina)

Susan Koning
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Lesrooster 2009/2010

Dinsdag
08.30 - 09.30 Conditietraining Dames 1  Chiel  Langemeerstraat - Edam
09.30 - 10.30 Conditietraining Dames 2  Chiel  Langemeerstraat - Edam
16.00 - 18.00 Selectie Meisjes Pupillen  Chantal  Gymstuif - Volendam
16.00 - 17.00 Jongens 4 t/m 6 jaar   Lasse  Langemeerstraat - Edam
17.00 - 18.00 Jongens 7 en 8 jaar   Lasse  Langemeerstraat - Edam
18.00 - 19.00  Jongens 9 jaar en ouder   Lasse   Langemeerstraat - Edam 
19.00 - 20.00 Country Line Dance   Erika  Langemeerstraat - Edam
20.00 - 21.00 Dames Trimmen   Frieda  Langemeerstraat - Edam
21.00 - 22.00 Heren Trimmen   Frieda  Langemeerstraat - Edam
.       
Woensdag
14.30 - 15.30 Kleutermeisjes 4 t/m 6 jaar  Greta  Het Bolwerck - Edam
15.30 - 16.15 Peutergym 2½ en 3 jaar  Greta  Het Bolwerck - Edam
16.30 - 18.00 Selectie Meisjes Instap  Sophie  Gymstuif - Volendam
18.00 - 19.30 Selectie Meisjes Jeugd & Junior Sophie  Gymstuif - Volendam 
17.00 - 20.00 Selectie Jongens   Walter   Gymstuif - Volendam
.       
Donderdag
16.00 - 17.30 Selectie Meisjes Pupillen  Sandra  Gymstuif - Volendam
17.30 - 19.00 Selectie Meisjes Jeugd & Junior Kristy  Gymstuif – Volendam
*19.30 - 20.30 Zumba 15 jaar en ouder NIEUW! Susan Koning De Singel - Edam
*20.45 – 21.45 Zumba 15 jaar en ouder NIEUW! Susan Koning De Singel - Edam
       
Vrijdag
16.00 - 17.00 Meisjes groep 3    Chantal Konijn Het Bolwerck - Edam
17.00 - 18.00 Meisjes groep 4 en 5    Chantal Konijn Het Bolwerck - Edam
18.00 - 19.00 Meisjes groep 6 en ouder   Chantal Konijn Het Bolwerck - Edam
*20.00 - 21.00 Streetdance 11 - 15 jaar NIEUW! Susan Koning De Singel - Edam
*21.00 - 22.00 Zumba 11 - 15 jaar  NIEUW! Susan Koning De Singel - Edam
.       
Zaterdag       
10.00 - 11:00  Meisjes wedstrijd div5    Chantal Konijn Het Bolwerck - Edam
11.00 - 12.00 Meisjes wedstrijd div5 + 6 en ouder  Chantal Konijn Het Bolwerck - Edam 
*13.00 - 14.00 Zumba 15 jaar en ouder NIEUW! Susan Koning De Singel - Edam
*14.00 - 15.00 Streetdance 15 jaar en ouder NIEUW! Susan Koning De Singel - Edam
15.30 - 17.30 Selectie Jongens   Heiko en Richard Gymstuif - Volendam

*Let op! De nieuwe lessen Zumba en Streetdance op de vrijdagavond 
gaan pas na de herfstvakantie van start,
in samenwerking met Stichting Welzijn. 

Voor meer info of voor aanmeldingen: jacqueline@debeukers.nl of bel: 372677



Gymnastiekvereniging De Beukers 10

Wij vonden zomerkamp superleuk, omdat de 
sfeer daar heel gezellig is en je doet veel 
leuke dingen in de natuur. 

Ik denk dat het vooral het leukste is dat 
je lekker een weekje in het bos kan 
spelen. Je gaat ook lekker zwem-
men en turnen natuurlijk. 
We gingen ook ’s avonds 
naar de gymzaal in het 
donker, dat was heel erg 
eng, maar ook heel erg 
grappig. Wij zaten met 7 
meiden in de tent(gezellig).   
En er was echt heel veel te doen. 
In het bos hebben we spellen zoals levend 
stratego en levend cluedo gedaan. En 
aan het eind van de week  gingen 
we van de zeephelling. 
Als wij alles op zouden moeten 
noemen zijn we nog wel even 
bezig, dus dat doen we maar 
niet. 

Het is daar wel heel groot, maar 
verdwalen doe je niet.   Groetjes 
Rianne en Ayonne
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Onderstaande 

foto’s betreffen  

het gymnastiekfeest 

uit 1910, waarbij vele 

verenigingen uit de omge-

ving waren uitgenodigd om 

deel te nemen. 

De extra toestellen die 

nodig waren kwamen 

per trekschuit aan!
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Recreatiegympakjes zijn te koop bij

Sporthuis De Bierkaai.

Alle maten zijn verkrijgbaar.

Abonneren op de Nieuwsbrief??

www.debeukers.nl, in linker kolom
“Nieuwsbrief ” aanklikken

Nogmaals onze oproep:

meld u aan als bestuurslid!
We hebben u hard nodig en wat u no-dig heeft is slechts betrokkenheid bij de club van uw kind!

Speelt u al mee met de
Sponsorbingoloterij?

En voor welk goed doel?Het is namelijk mogelijk om voorDe Beukers mee te spelen!U kunt uw huidige lot(en) omzetten naar De Beukers op de website:www.sponsorbingoloterij.nlHet kost u niets extra en de verenigingontvangt per jaar per lot 39 euro.

Houdt u wel van een gokje, 
zo nu en dan?

Dan is het wellicht een idee om via
DE BEUKERS

mee te gaan doen aan de 
Lotto en/of de Toto.

Zonder extra kosten voor u krijgt
de vereniging per deelnemer/deelneemster

een aardig bedrag.

Nieuwe C.V. ketel nodig?
Beslis niet voordat u ons heeft gesproken!

Bent u toe aan vervanging van us cv-ketel, neem dan vrijblij-
vend contact met ons op. Na afspraak wordt de situatie bij u 
ter plaatse bekeken en doen wij u vrijblijvend een prijsopgave 
voor vervanging met een HR-ketel mét of zonder warmwater-
voorziening.

   Scherpe prijsstelling bij:

   MARRON installatiebedrijf b.v.
   

De specialist voor vervanging van CV-ketels
   Roelof Bootstraat 117, Edam
   T: 0299 371902 M: 06 20424026
   M: 06 12977318 E: info@marronedam.nl
   www.marron-edam.nl
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Vanuit het Districtsbestuur technische zaken van de 
turnbond KNGU hebben twee Edamse Beukerstur-
ners een uitnodiging ontvangen om maandelijks op 
het CIOS te Haarlem mee te trainen in de centrale 

“MidWest-trainingsgroep”.

Onder leiding van hoofdcoach Charles Beekes en 
verder met assistentie van alle betrokken clubtrainers 
worden in een drie uur durende training maandelijks 
de puntjes op de “i” gezet. 
In de CIOS-turnzaal zijn werkelijk alle ingrediënten 
aanwezig welke een turner zich maar kan wensen 
om zijn trainingsprogramma en dus zijn wedstrijdni-
veau, op een hoger niveau te brengen. 
Er ligt in deze zaal bijv. een officiële, verende wed-
strijdvloer; een, in de vloer ingebouwde, verende 

tumbling-
baan die 
eindigt 
in een 
landings-
kuil. Zo’n 
landings-
kuil zorgt 
via een 
ca. 1,75m 
dikke 
laag van 
schuim-
blokken, 
dat de 
turners 

vrijwel 
altijd op 
een veilige 
landing 
kunnen 
rekenen. 
Maar 
ook alle 
overige 
toestellen 
en hulpat-
tributen 
zijn in 
deze zaal 
in ruime 
mate aanwezig voor de ontwikkeling van de turners.   

Voor de beide Edamse turners is deze uitnodiging 
een welkome aanvulling op hun reeds bestaande 
trainingsprogramma van 5 uur wekelijks in de 
Gymstuif te Volendam. Hier trainen beiden onder 
leiding van o.a. Walter Dedters met assistentie van 
Rob en Tom Tol en Hijko de Wit met assistentie van 
Richard v.d. Made. 
Ook de beide Volendamse turners van St. Mauritius, 
Jay Pijlman en Don Smit, zijn uitgenodigd voor deze 
maandelijkse centrale trainingsgroep. 

De nu geselecteerde turners hebben de hun selec-
tie te danken aan een zeer goed wedstrijdseizoen 
2008/2009 en op voorspraak van de technische 
leiding van hun club.

Herfstvakantie  19 oktober t/m 25 oktober
Kerstvakantie  21 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 28 februari
Paasweekend    2 t/m 5 april
Koninginnedag 30 april
Meivakantie    3 t/m 9 mei 
Hemelvaart  13 t/m 16 mei 
Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 

Zondag 29 november 

Lokkemientje Springwedstrijden
in ‘t Bolwerck.

Aanvang 14.30 uur.
Voor recreatie jeugd.

Tevens is er dan
een demo van 

Zumba en Streetdance.

Pietengym 
op woensdag 15 november 

in Het Bolwerck. 
Voor de peuters en de kleuters.
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Groep 1: District en rayon (Rick, Mees, Ryan en Friso)

7/8-11  1e Rayon competitie   Wormer
13/14-02 2e Rayon competitie   Beverwijk
13/14-03 Finale Rayon competitie  Wormer
25-04  Rayon toestelkampioenschappen Edam/Volendam (plaats en tijd nog onzeker)
12-06  12e Suzuki toernooi   Purmerend
Mannen, vorig jaar heeft Mauritius het Suzuki toernooi gewonnen, dit jaar gaan we de beker weer terug pakken hoor!

Groep 2: Nationaal (Mike en Torn)

13-12  District kerstballentoernooi Stedebroek
30-01  Districtsfinales individueel Beverwijk
6/7-03  1e Kwart finale NK  Zutphen
27/28-03 2e Kwart finale NK  Hellendoorn
17/18-04 Halve finale NK  Volendam  (na plaatsing)
29/30-05 Play Offs NK   Waalwijk (na plaatsing) 
5/6-06  Finale NK   Emmen  (na plaatsing)
Mike en Torn, we rekenen er minimaal op om jullie 
in Volendam aan te kunnen moedigen.

Na een zeer succesvol verlopen seizoen en een wel-
verdiende vakantie, zijn de trainingen inmiddels weer 
volop begonnen.  

Alle jongens zijn dit jaar minimaal 1 maar vaak zelfs 
meerdere niveaus omhoog gegaan, waardoor er allemaal 
nieuwe oefeningen geleerd moeten worden. Er is dus weer 
volop reden om flink te gaan trainen. De zaterdagmid-
dagtraining is met een half uur verlengd, zodat kracht en 

lenigheid, volgens de trainers niet onze sterkste punten, 
extra aandacht kunnen krijgen.
Inmiddels is het voorlopige wedstrijdprogramma ook 
bekend. 
Twee jongens van onze selectie, namelijk Mike en Torn, 
gaan het dit jaar op nationaal niveau proberen, de andere 
jongens gaan verder op rayon en districtsniveau. 
Het voorlopige wedstrijdprogramma ziet er dan als volgt 
uit:

Tenslotte nog ons jongste en 
nieuwste selectielid, Victor Vlugt. 
Na een goed begin op de trainin-
gen is Victor helaas getroffen door 
de ziekte van Pfeiffer. Hierdoor kan 
hij helaas de komende tijd niet trai-
nen en niet meedoen aan wedstrij-
den. Victor, vanaf deze plek wensen 
we je van harte beterschap, en als je 
helemaal hersteld bent hopen we je 
weer snel op de trainingen te zien.
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November
 
 1 Robbin Gedekink
 1 Anouk  v.d. Valk
 1 Anna Vrind
 2 Anouk Regterschot
 4 Max De Wildt
 5 Nelke Besseling
 6 Dariya Dierdorp
 8 Lienemijn Thys
11 Lenke Duyvendak
13 Julius Azoumi
15 Tijn Azoumi
16 Isa Bos
17 Dhr. Jan Ettema
18 Bobbie Kleijn
19 Mw. M. Hilbers
19 Josephine Pauws
20 Indy Reijers
24 Anna Laagland
27 Hr. N. Van Straalen
27 Kayleigh Keijzer
29 Mw. E. Hylkema

December
 
  2  Dylan Laan
  3  Jasmijn  Stam
  5  Hr. J. Voordewind  
  7  Mw. A. De Haan
  8  Maaike Dijk
  9  Sanne De Boer
9  Luc Schaik
10  Babette Out 
10  Koen Berends 
14  Mevr. Ria Mol
15 Iris Breed
16  Jade Helsloot
23  Dhr. Willem Visser
24  Mevr. N. Van Rijn
25  Femke Wijnandts
26  Mevr. Marijke Everaars
26  Ryan Meekel
27  Siem Pauws
28  Mevr. E. Klaver
29  Hannah v.d. Meer
30  Rachelle Van Zijl
30  Lucas Meekel

Januari

  3  Anouk Breed
 9  Gerben v.d. Hoff
11  Marcha Bertens
13  Mevr. Nel De Graaf
14  Mevr. Janneke Jonk
15  Caya De Graaf
15  Jaella Beckersmidt
20 Mayra Bleeker
25  Mw. I. Van Dijk

Leon Atherton
Jolanda Bakker
Linda Beets
Mayra Bleeker
Margo De Boer
Ilse De Boer
Koen De Boer
Amazigh Founti
Lwiza Founti
Angelique De Graaf
Samantha Hartog
Max Hof 
Nino Hillaert
Jelle Hooiberg
Emma Hoogland

Celine Janssen
Ineke Kappers
Roy Karregat
Mandy Keijzer
Ivanna v.d. Kwast
Anna Laagland
Sanne Laan
Hilda v.d. Lee
M.C Man
Elina v.d. Meer
Nora Molenaar
Lisa Molenaar
Anna Naaten .v.d
Rachel Nieuwkoop

S.B Rais
Danica van Rijn
Ismael Schneider
Inge Schouten
Ina Schreuder
Justine Slegt
Sophie Slegt
Jasmijn Stam
Jaelijnn Uiterwaal
Karen v.d. Velde
Eefje Verdonk
Selena Verhoek
Wenzela Wassenaar
Lingling Wu
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Contactadres:
Tonia Reijers D. Gerritszstraat 22 

1135 GX Edam 
tonia@debeukers.nl

BESTUUR
Jaap vd Spek Beltmolen 1
voorzitter 1135 LN Edam

0299 364788
jaap@debeukers.nl

Tonia Reijers D. Gerritszstraat 22
secretaris 1135 GX Edam

0299 351686
tonia@debeukers.nl

Pim Eijlander Gruttoplantsoen 10
penningmeester 1131 ME Volendam

0299 364031
pim@debeukers.nl

Jacqueline van Dijk Purmerstraat 12
lid 1135 EE Edam

0299 372677
jacqueline@debeukers.nl

Jan Meekel Standerdmolen 72
lid 1135 LV Edam 

0299 439126

Henk Voorthuijzen Schermerstraat 75
ledenadministratie 1135 EM Edam

0299 372970
henk@debeukers.nl

Jan Vlak Torenvalkstraat 61
clubblad 1131 MN Volendam

0299 320172
jan@debeukers.nl

Janneke Jonk H. Dirckszstraat 22
distributie clubblad 1135 HL Edam

0299 372661
janneke.jonk@quicknet.nl

Gré Snoek Watermolen 47
distributie clubblad 1135 LH Edam

0299 321865
jjcsnoek@quicknet.nl

TRAINERS
*Selectie meisjes: Sandra Rein-Siebeling

Getijdelant 48 / 1132 EV Volendam
0299 361725 sandra@debeukers.nl

*Selectie meisjes: Chantal van Delft
Maanstraat 20 / 1131 VL Volendam

ChantalvDelft@debeukers.nl

*Assistent Selectie jongens: Richard vd Made
Schoofstraat 68 / 1446 DE Purmerend

0299 642738 jack@debeukers.nl
richard@debeukers.nl

*Conditietraining dinsdagochtend: Chiel Spaan
Dissel 25 / 1141 ZL Monnickendam

0299 657390

*Recreatie jongens: Lasse Bakker
Grevelingenmeer 141 /1447 AM Purmerend

0299 648272

*Recreatie meisjes: Chantal Konijn 
Jan Schriverstraat 5 / 1135 HW Edam 

0299 350317 chantal@debeukers.nl

ASSISTENTEN:
Simone Steijger, Tamara van Dijk, Britt Woudstra,

Lisa Brussel, Lisa v.d. Spek en Celine Vink

*Trimgroepen: Frieda Voorthuijzen 
Schermerstraat 75 / 1135 EM Edam 

0299 372970 frieda@debeukers.nl

*Kleuters en Peuters: Greta Blakbom
Pegasusstraat 19 / 1131 NA Volendam

0299 321322 greta@debeukers.nl

* Zumba en Streetdance: 
Susan Koning
06-11174322     

JEUGDRAAD
Voorzitter:

Chris Reijers
D. Gerritszstraat 22

0299 351686
chris@debeukers.nl

Leden
Mike Goede, Lisette Bosscha, Simone Steijger,

Tamara van Dijk en Laura Ophoff

CONTRIBUTIE
Recreatie

Jeugd t/m 5 jaar € 28,50 per kwartaal
Jeugd 6 t/m 15 jaar € 29,50 per kwartaal

16 jaar en ouder € 30,50 per kwartaal
selectie € 27,00 per uur/per week/per kwartaal

Bondscontributie
t/m 15 jaar € 14,50 per jaar

16 jaar en ouder € 18,50 per jaar

Girorekening 28 99 771
De Beukers

Gruttoplantsoen 10, Volendam


