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Oeps, iets later….
 
En dat slaat dan op dit clubblad. Normaal begin ja-
nuari op de mat. Nu dus ruim een maand later. 

Met slechts 4 mensen in het bestuur komen we 
gewoon simpelweg handen tekort. We zijn drin-
gend op zoek naar mensen die wat kunnen be-
tekenen voor: redactie clubblad, kledingcom-
missie, juryleden, beheer website. Hopelijk baalt 
u genoeg van het feit dat het clubblad te laat is 
en voelt u zich geroepen daar wat aan te doen. 
Of misschien een van de andere rollen? Ik ben 24 
uur per dag bereikbaar…….per e-mail: piet@de-
beukers.nl of 06 22424828.
 
Genoeg gemopperd. Leuke dingen zijn er zeker 
ook te melden. Zo leest u in dit clubblad de resul-
taten van de recente wedstrijden van de selec-
tieleden, de springwedstrijd en natuurlijk niet te 
vergeten ons demo dansteams. 
We hadden zelfs een 2e plaats op het NK. En als 
we het over dansen hebben, vergeet dan niet dat 
er ook een danskamp is van De Beukers. Dat hou-
den we in de tweede week van de zomervakantie 
in De Singel in Edam.
 
En dan is er natuurlijk ook nog het jaarlijkse KN-
GU Zomerkamp in Beekbergen. We bieden dit 
jaar de mogelijkheid om mee te gaan in 3 ver-
schillende weken. De 1e, 3e en laatste week van 
de zomervakantie. 
Lid zijn van De Beukers is niet verplicht, dus 
vrienden en vriendinnen mogen ook mee. KNGU 

Zomerkampen is een beleving die een leven lang 
mee gaat.
 
Binnenkort ook weer de jaarlijkse jaarvergade-
ring op 20 maart en de Clubkampioenschappen 
op 14 april in Het Bolwerck. Ik hoop velen van jul-
lie daar weer te zien.

Het maken van foto’s
Het maken van een mooie foto van uw zoon/
dochter tijdens het turnen of met een prijs 
in de hand is erg leuk. Nog leuker is het als je 
dat doet met een goede camera. Enkele tips:

-altijd flitsen
-zo dicht mogelijk bij het onderwerp komen
-houd het toestel stil
-let op of iedereen jouw kant op kijkt (als het 
een groepje is met de prijzen)
-liever geen foto’s met een mobiel, omdat je 
een echt toestel beter stil kunt houden

Van harte beterschap!

Jack v.d. Made heeft een grote operatie moe-
ten ondergaan.
Jack: vanaf deze plek van harte beterschap 
en we duimen allemaal voor een voorspoe-
dig herstel!
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De pen van Piet Reijers
1. Wie ben je en waar kom je vandaan?
 
Ik ben         , getrouwd met Tonia en vader van 4 
kinderen. Woon sinds mijn 21-ste in Edam-Volen-
dam toen ik in eerste instantie bij mijn schoon-
moeder ben ingetrokken. Daarvoor woonde ik in 
Purmerend waar ik ben opgegroeid in de Bloe-
menbuurt bij het Hertenkamp.
 
2. Wat is jouw functie binnen De Beukers?
 Meestal word ik aan het werk gezet op 
wedstrijden. In het verleden toen je vroeger nog 
met een lange ‘oe’ schreef ook les gegeven. Maar 
daar ben ik mee gestopt omdat de lessen te ge-
zellig werden en meer een praattraining werden 
dan een turntraining. Daarnaast in het verleden 
ook voorzitter geweest en dat ben ik sinds kort – 
tijdelijk - weer. Ik ben aan boord gekomen van het 
bestuur na het vertrek van Jaap van der Spek met 
als belangrijk aandachtspunt de nieuwe turnhal die 
we samen met St. Mauritius en de gemeente gaan 
realiseren.
  Verder draai ik als begeleiding al een paar jaar mee 
met de jaarlijkse Zomerkampen. En dat is echt het 
meest supergave leukste fantastische wat er is. Zie 
het inschrijfformulier elders in dit clubblad. Vergeet 
je niet op te geven, we gaan meerdere weken dus 
je kan vast wel een keer mee.
 
3. Vertel iets over je leven en loopbaan
  Mijn leven is één met dat van Tonia sinds 
we verkering kregen nu bijna 35 jaar geleden. Na 
de HTS ben ik gaan werken in de ICT. Daarnaast dus 
actief in het verenigingsleven en heb ook bijna 12 
jaar in de gemeenteraad van Edam-Volendam geze-
ten. Momenteel ben ik verantwoordelijk voor ken-
nis en innovatie voor alle waterschappen en rijks-
waterstaat. Hoe kunnen we dingen slimmer doen 
en beter samenwerken zijn daar belangrijke uit-
gangspunten bij. Momenteel probeer ik de moge-
lijkheden van de modernste ruimtetechnologie in 
te zetten voor slimme oplossingen voor water- en 
crisisbeheer.
  Ik ben ook betrokken bij de Moedige Moeders in 
Edam-Volendam als woordvoerder. En ben de be-
heerder van de website www.edam.volendam.nl 
(echte aanrader).
 
4. Wie/wat zou je meenemen naar een onbe-
woond eiland?
  Ons huis met iedereen daarin. Thuis met 
mijn gezin om me heen is toch de fijnste plek die er 
is op de hele wereld.
 

5. Als je de minister-president van Nederland 
zou zijn, wat zou je dan veranderen?
 Pfff dit vind ik de moeilijkste vraag uit het 
rijtje. Ik denk eigenlijk dat als je iets wilt veranderen 
niet moet wachten tot je minister-president bent 
maar dat je daar meteen mee moet beginnen. Wat 
ik graag anders zou zien is dat de duizend miljoen 
regeltjes die we hebben in Nederland maar ook in 
onze gemeente, heel veel minder gaan worden.
 
6. Wat is volgens jou het mooiste plekje in Ne-
derland en waarom?
  Sommige vragen hoef je niet over na te 
denken. Het fijnste plekje is thuis. Het mooiste plek-
je is het kampterrein van de KNGU Zomerkam-
pen in Beekbergen. Elke keer wanneer ik daar ben 
wordt mijn hart wat groter.
 
7. Wat zou je doen met een miljoen?
  Heel veel leuke dingen gaan doen met het 
gezin, zoals wintersport- en zonvakanties. Vooral le-
ven in het hier en het nu en genieten van leuke din-
gen doen. En de tuin moet nodig opgeknapt want 
de schutting is omgewaaid.
 
8. Wat wil je nog kwijt?
  Dat ik waarschijnlijk te veel tekst heb aan-
geleverd en dat Jan Vlak zijn handen weer vol heeft 
om dat een net plekkie te geven in dit clubblad. 
Maar als je dit leest blijkt het hem toch weer gelukt 
te zijn.
                 
Tot slot geef ik de pen door aan Lisa van der Spek. 
Vroeger turnster van De Beukers en nu topturnster 
bij Turnz Volendam. Lisa hoe gaat het nu in de turn-
sport?

Piet
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ZZZooommmeeerrrkkkaaammmppp 222000111333::: ’’’ttt ssspppeeetttttteeerrrttt eeerrr vvvaaannnaaafff!!!
Gymnastiek-, turn- en dansvereniging De Beukers uit Edam organiseert al jaren Zomerkampen 
samen met de landelijke bond KNGU. Een onvergetelijke week in Beekbergen, op het KNGU 
terrein (voor 6-8 jarigen een ½ week). Niet alleen voor de eigen leden maar voor iedereen die 
mee wil!!!

Lekker lachen, keten, (weinig) slapen in tenten en met zijn allen eten aan grote tafels. Survival of 
the fittest, speurtochten, bosspellen, kampvuur, knutselen, zeskamp, bonte avond, zwemmen, 
turninstuif, disco en nog heel veel meer. 

Wanneer
 Zomerkamp in de eerste week van de zomervakantie (7-13 juli) 
 Zomerkamp of Zomerkamp + extra gym in de derde week van de zomervakantie: 21-27 juli 
 Zomerkamp of Zomerkamp + extra gym of dans in de laatste week van de zomervakantie 

(11-17 augustus).  

Voor iedereen wat passends 
Naast de ‘gewone’ Zomerkampweken is er in bepaalde weken 
extra tijd voor gym of dans. En het maakt niet uit hoe goed je 
bent! Het verschil met het ‘gewone’ Zomerkamp is dat je 4 
dagdelen in de week gaat gymmen of dansen. Maar verder draai 
je gewoon mee in het ‘gewone’ Zomerkampprogramma. 

Iedereen mag mee!!! 
Heb je een vriend of vriendin die ook mee wil naar het Zomerkamp 
maar die geen lid is van De Beukers: geen enkel probleem. 
Iedereen mag mee!!! (voor hen is het alleen € 10,-- duurder). 
           www.zoka.nl 
En .......... al zin gekregen? Vul dan onderstaand inschrijfformulier in en lever het z.s.m. (want 
vol=vol), samen met een aanbetaling *) van € 20,-- (6-8 jr. € 10,--) in bij:  
Tonia Reijers, D. Gerritszstraat 22, 1135 GX  Edam, tel: 35 16 86. 
*) gelijk aan eventuele annuleringskosten; wordt niet terugbetaald. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam:……………………………….jongen/meisje  Geboortedatum:………………….. 

Adres:……………………………………………...  Telefoon:…………………………. 

Postcode/Woonplaats:…………………………….  e-mail:………………………….…

Ik ga mee met: Zomerkamp / Zomerkamp + gym / Zomerkamp + dans 2013 
(doorhalen wat niet van toepassing is)
          7-13 juli   21-27 juli            11-17 augustus
In de week van:     (zomerkamp)   (zomerkamp)        (zomerkamp) 
           (zomer + gym)     (zomer + gym) 
                  (zomer + dans) 
Superjongerenkamp (Sjoka)   6 t/m   8 jaar  O             O     O 
Jongerenkamp (Joka)      8 t/m 10 jaar  O             O     O 
Tienerkamp (Tika)  10 t/m 12 jaar  O             O     O 
Middenkamp (Mika)  13 t/m 15 jaar  O             O     O 
Ouderenkamp (Ouka)  15 t/m 18 jaar  O             O     O 
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ZZZooommmeeerrrkkkaaammmppp 222000111333::: ’’’ttt ssspppeeetttttteeerrrttt eeerrr vvvaaannnaaafff!!!
Kampvoorzieningen 
De deelnemers worden ondergebracht in tenten met een betonnen vloer. Per leeftijdscategorie 
zijn vijf tot tien tenten zo gerangschikt, dat ze een dorp vormen. Bij de Sjoka’s slaapt de 
leiding bij de kinderen in de tent. 

Ontbijt, lunch en avondeten worden in het dorp aan grote tafels genuttigd. Het eten wordt 
bereid door professionele koks van een extern bedrijf. Midden op het kampterrein staat de 
Blokhut waar men limonade, frisdank, ijsjes, snoep, ansichtkaarten, fotomuntjes en souvenirs 
kan kopen. Andere belangrijke locaties op het terrein zijn het amfitheater, de administratie, 
sporthal, outdoor terrein, EHBO-ruimte met ziekenboeg en een toilet/douchegebouw.

Iedere week is er ook een staflid die foto’s maakt. Deze foto’s kunnen de kinderen tijdens de 
week tegen betaling bestellen. Tijdens de opening en de sluiting kunnen souvenirs, zoals het 
speciale kamp T-shirt of sweater van dit jaar gekocht worden bij de promostand. 

Bijzondere doktersbepaling / EHBO 
In de kampweek is de EHBO-post op verantwoorde wijze 
bezet. Wanneer één van de deelnemers meer dan normale 
medische of verpleegkundige zorg nodig heeft (bijv. in het 
geval van epilepsie, astma, diabetes), kan dit dus geboden 
worden. Ook deze kinderen kunnen dus mee op kamp! 

 De 8-jarigen hebben een keuzemogelijkheid om in te 
schrijven als Sjoka of als Joka. Dit is omdat niet elke 8-
jarige er al aan toe is om een hele week op Zomerkamp te gaan. 

 Deelnemers van 10 jaar kunnen kiezen tussen Joka of Tika. Het verschil tussen deze twee 
leeftijdsgroepen zit hem zowel in het programma en de manier waarop het aangeboden 
wordt, als in de bedtijden. 

De leeftijdsindeling en de kosten *   Zomerkamp Zomerkamp + gym of dans 
Superjongerenkamp (Sjoka)   6 t/m   8 jaar  €   75,= niet mogelijk   
Jongerenkamp (Joka)      8 t/m 10 jaar  € 140,= € 160,=  
Tienerkamp (Tika)  10 t/m 12 jaar  € 144,= € 164,=  
Middenkamp (Mika)  13 t/m 15 jaar  € 150,= € 172,=  
Ouderenkamp (Ouka)  15 t/m 18 jaar   € 154,= € 176,=  

*) Als er geen eigen leiding wordt gevonden (die gratis mee kunnen), dan komt hier € 17,50 bij. 

Meer info, route en nog veel meer op www.zoka.nl
en ook op …… 

www.youtube.com/knguzomerkampen

www.facebook.com/knguzomerkampen

zoka.hyves.nl

twitter.com/knguzomerkampen
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Danskamp 2013 

Voor de derde keer wordt er een danskamp georganiseerd voor onze jeugdige leden! 
Initiatiefneemster van dit evenement is wederom onze danslerares Susan Koning. Zij heeft “haar” 
kinderen al een beetje warm gemaakt en niet zonder succes. De kinderen staan al in de rij om zich op 
te geven! 

Wanneer? Van 17 t/m 19 juli    
Waar?  In De Singel te Edam 
Voor wie? Alle kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar 
Kosten? € 65,- 

Wat gaan we doen? 
De voornaamste activiteit is natuurlijk dansen! Allerlei soorten dans zullen voorbij komen, zoals: 
streetdance, breakdance, zumba, stepp inn en Michael Jackson. Daarnaast gaan we samen pizza 
maken in de mooie Boretti keuken, doen we veel spelactiviteiten en is er ’s avonds disco! 
Voor jullie veiligheid maar natuurlijk ook voor de gezelligheid is er gezorgd voor voldoende 
kampleiders. 

 
En .......... al zin gekregen? Vul dan onderstaand inschrijfformulier in en lever het vóór  
1 juli , samen met een aanbetaling van *) € 20,- in bij:  
Susan Koning tijdens de danslessen in De Singel of bij Jacqueline van Dijk, Purmerstraat 12, Edam, 
372677, jacqueline@debeukers.nl. 
 
Ps.: Als je je inschrijft krijgen je ouders een informatieboekje met het programma en alle info. 

Let op! Het maximum aantal kinderen die mee kunnen doen is 40 dus wees er snel bij! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) gelijk aan de annuleringskosten; wordt niet terugbetaald.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ik ga mee met het danskamp van 2013!  
 
Naam:……………………………….jongen/meisje  
 
Geboortedatum:…………………..  
 
Adres:……………………………………………... Telefoon:………………………….  
 
Pc/woonplaats:……………………………………. e-mail:………………………….…

Danskamp 2013
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Born2rock 2e op finale NK Streetdance!
Op zondag 11 november ging het demote-
am van de Beukers “Born2Rock” op weg naar 
Steenwijk voor de finale van het NK Street-
dance van ’t HAFF. 
 De dag voorafgaand had danslerares 
Susan Koning al de haren mooi ingevlochten van 
haar team, wat een hele klus was! Er werd verza-
meld bij De Singel waar de bus van de Rijper Ei-
landen voorreed om de meiden en alle suppor-
ters te vervoeren naar Steenwijk. Ondanks het 
vroege tijdstip zat de stemming er al in!
 
Eíndelijk waren onze meiden aan de beurt op het 
podium van Evenementenhal “De Meenthe”.
De uitvoering ging perfect, ze hadden het super 

gedaan! Toen nog afwachten tot alle groepen
in de verschillende categorieën aan de beurt wa-
ren geweest voordat de uitslag werd verteld.
In hun categorie, Cadets B, werd begonnen met 
het vertellen van wie er als laatste was geëindigd 
en vervolgens oplopend. Steeds werd de naam 
van ons team niet genoemd en toen ze ook niet 
bij nummer 4 werden genoemd wisten we dat 
we in de top 3 waren geëindigd!
 
We zijn 2e van Nederland geworden!!!

 Susan, Maaike, Charissa, Floor, Joëlle en Robbin, 
gefeliciteerd met deze prestatie!!!

Het pennetje van Veronika Vygon
Hallo. Mijn naam is Veronika Vygon. Ik ben 
geboren op 24-7-2001.

Ik heb 1 zus en ze heet Polina. Ik heb ook een 
huisdier: een poes. Haar naam is Sofie.

ik zit op de Piramide en mijn hobby's zijn: 
dansen en zingen. Ik doe niet aan andere 
sporten.

Ik ben geboren in Rusland. Ik had vroeger 
vroeger een hond. Dat was een labrador. 

Ik woon hier met mijn moeder, stiefvader en 
mijn zus.

En ik geef de pen over aan Laura Sier
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Naam: Leon Atherton Leeftijd: 6 Jaar. 
School: Groep 3, De Nieuwe School
Eindpositie: Eerste plek...gouden medaille gewon-
nen!
 Favoriete deel van de wedstrijd: de ringen 
...”Die waren heel erg hoog en dat vond ik super 
cool!”.
Moeilijkste deel van de wedstrijd: paardvoltige...
Andere opmerkingen van Leon:
 “Dit was mijn eerste wedstrijd en toen ik 
binnenliep en al die verschillende kinderen en 
toeschouwers zag, vond ik het heel erg spannend 
... maar ook leuk”.
 “Ik ging voor de eerste keer op de aller-
hoogste rekstok – dat vond ik fantastisch”.
“De lange mat vond ik het beste en dat ging ook 
zoals ik had gepland”.
 “De andere 2 jongens van Edam, Bram en 
Bram (Klaassens en de Boer), hebben het ook erg 
goed gedaan en volgens mij hadden ze ook alle-
bei een medaille moeten winnen”.
 “Het was een grote verrassing toen ik op 

het podium moest staan als winnaar, maar ik 
vond het super cool...net als bij de Olympische 
Spelen, met een gouden medaille!!”.
 “Nu heb ik zilver en goud gewonnen en 
wil ik de volgende keer een bronzen medaille 
winnen...dan heb ik de hele set!”

Recreatiewedstrijd in Oostzaan

Turners 3e/4e divisie behalen medailles in 1e rayonwedstrijd
24 November was voor de turners 
uit de 3e/4e divisie een spannend 
moment. Voor de meeste turners 
uit deze groep was het hun eerste 
wedstrijdervaring. 
 Een groot deel van deze groep 
is dit seizoen begonnen met wed-
strijdturnen. Daarom was de verras-
sing ook groot dat de turners met 2 
medailles naar huis kwamen en dat 
maakt deze prestatie bijzonder. 
Jim de Boer werd 1e in de catego-
rie Jeugd. In dezelfde categorie werd 
Thomas Klein 3e. 
In de categorie Instap 2 turnde Nor-
din Schneider. Met kleine verschil-
len turnde Nordin zich naar een 6e 
plaats. 
Yassine Schneider en Joey Snijder 
turnden in categorie Pupil niveau 11. Ook in deze 
categorie waren de verschillen heel klein. Yassine 
werd 5e en Joey 7e. 
Jelke Hoogzaad, Peter Jonk en Pascal Smit zijn 
ook goed op weg. Zij turnden in de categorie Pu-
pil niv 10 en mogen dus al meer zelf hun oefen-
stof bepalen. Jelke was de enige turner met al 
wedstrijdervaring. Dit was mooi te zien. Hij werd 
5e. Peter en Pascal werden  9e en 10e. 

De wedstrijd leerde dat de vormspanning en net-
heid nog veel aandacht nodig heeft, maar met 
meer trainingsuren kun je dat leren. Voor trainers 
Walter Dedters en Tom Tol al met al een mooie 
wedstrijd met voldoende aanknopingspunten 
voor mooie resultaten bij de volgende wedstrij-
den.
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Competitiewedstrijd 17 november en 19 januari in Wormer
De gymwedstrijd in de Wormer was heel leuk. 
We moesten wel vroeg opstaan. De wedstrijd 
deed ik samen met Indy. 

Het ging bij mij beter dan de eerste wedstrijd, 
bij Indy ging het ongeveer even goed als vorige 
keer. 
Haar brug ging niet zo goed, maar de rest ging 

top. Vorige keer ging bij mij de vloer niet zo 
goed, maar nu deze keer wel. Vorige keer ging 
mijn balk goed en deze keer juist weer niet. 

We hebben allebei geen medaille gewonnen 
maar we hebben wel veel lol gehad.

Jinke Stijvers

Divisie Niveau 17 nov 19-jan

Liza van der Werf 6 Instap D2-a *3   *4

Neline van den Hoff D2-b *4   *3

Frances Brevé D2-b 6   *2

Indy Reijers 5 9 Pupil 2 *4 6

Jinke Stijvers 19 14

Marenne Meulemans 4 Instap D1 *1  *3

Mijntje Reurs *3   *2

Belinda de Kock 5 10 Pupil 1 12 13

Tessa Bertens 11 11

Lotte Kemper 6 10 Pupil 2 *4 6

Josephine Pauws 4 7 Jeugd *1   *5

Puck van Maanen 23 20

Samira de Boer 6 7 Senior 9   *4

Kim Overmars 4 9 Pupil 1 *3 5

Yinglian Laan *5 7

Ilona Out 4 5 Senior 9 7

*= medaille

Hey, ik ben Belinda de Kock 
en ik heb mee gedaan aan 
de twee competities.

Het was heel  leuk.
Ik was samen met Tessa en 
Lotte. De eerste wedstrijd 
ben ik 12de geworden en 
de tweede wedstrijd werd 
ik 13de van de 24. Maar het 
was supergezellig. En daar 
gaat het om.

Groetjes Belinda
vlnr:

Lotte Kemper, Belinda de Kock en Tessa Bertens

Alvast in de agenda

Woensdag 20 maart Algemene Ledenvergadering, 20.00 uur
Vrijdag 29 maart Paaseieren zoeken ‘s middags
Zondag 14 april Clubkampioenschappen recreatie, ‘s middags
Juli+augustus Zomer(gym/dans)kamp 7-13 en 21-27 juli, 11-17 aug.,Beekbergen
17 t/m 19 juli  Danskamp in De Singel
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Dames 4e divisie 2e competitiewedstrijd 2013
Negen medailles voor St. Mauritius en de Beu-
kers bij tweede competitiewedstrijd.
Zaterdag 19 januari vond de tweede competitie-
wedstrijd plaats in Wormer.

In de ochtend waren Neline, Liza en Frances aan 
de beurt. Dit keer begonnen zij op sprong waar 
vooral Neline en Frances lieten zien dat ze voor-
uit zijn gegaan. Op brug liet Liza een mooie oefe-
ning zien. Frances schitterde vooral op vloer. Ne-
line liet een hele nette balkoefening zien. Frances 
werd uiteindelijk verrassend 2e, Neline 3e en Li-
za 4e.
 In de tweede wedstrijd waren Maren-
ne, Anouk en Mijntje aan de beurt. De vorige 
wedstrijd werden zij 1,2,3 dus was het erg span-
nend wat vandaag zou brengen. Marenne begon 
met een hoge salto en mooie handstandplat-
val. Anouk schitterde op brug en ook balk turnde 
zij erg netjes en alles erop. Mijntje was flink ziek 
geweest en net op tijd weer een beetje fit. Des-
ondanks turnde zij een goede wedstrijd waarbij 
vooral vloer erg netjes was. Uiteindelijk eindigde 
de meiden weer met z’n drieën op het podium. 
Marenne werd dit keer 3e, Mijntje 2e en Anouk 
1e. Wederom een mooi podium en een punt ver-
schil met de concurrentie.
 In de derde wedstrijd kwamen Puck, Sop-
hie, Robine en Josephine in actie. Josephine was 
de eerste wedstrijd als eerste geëindigd en dus 
was het de uitdaging dit deze keer te evenaren. 
In een stabiele wedstrijd verliep helaas de balk-
oefening iets minder stabiel waardoor zij kostba-

re punten liet liggen. Sophie schitterde juist wel 
op dit onderdeel, zij slaagde erin op de balk te 
blijven staan. Puck heeft een hele nette vloer- en 
brugoefening laten zien waarbij zij liet zien goed 
mee te kunnen komen met de tegenstand. Ro-
bine turnde vandaag voor het eerst de kip op de 
brug en arabier-flikflak-salto op vloer, helaas viel 
ze hierbij wat haar een kostbaar punt kostte. Jo-
sephine eindigde vandaag als 5e, Robine werd 6e 
en viel dus net buiten de medailles, Sophie ein-
digde als 10e en Puck als 20e.
 Ook Samira kwam in deze wedstrijd in ac-
tie. Met een huizenhoge arabier-salto behaalde 
zij het 2e cijfer van de wedstrijd. Op balk turnde 
zij een strakke oefening maar helaas moest zij de 
balk toch 1 keer verlaten. Samira eindigde op de 
4e plaats.
 De laatste wedstrijd was het de beurt aan 
Ilona Out, Ilona Bond, Kim en Yinglian. Het be-
gin op brug was wat minder, maar op balk lieten 
de meiden zien wat zij waard zijn: hele mooie en 
ruime oefeningen resulteerden is goede scores. 
Toen was de toon gezet en gingen de meiden 
door op vloer waar zij ook nette oefeningen lie-
ten zien. Ilona Bond eindigde als 2e, Kim viel net 
buiten de medailles op de 5e plaats en Yinglian 
eindigde als 7e. Ilona Out eindigde in de catego-
rie senioren als 7e. 
 Met deze resultaten waren het weer ge-
slaagde wedstrijden en kunnen we met een goed 
gevoel terugkijken op deze dag. Via deze weg 
willen we teamsponsor Succes Schoonmaak en 
selectiesponsor JSC Sport hartelijk bedanken!

Bose springwedstrijden
categorie 3
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Springwedstrijden zondag 25 november 2012
Ik ben Anouk Breed en wil 
graag iets schrijven over de 
Springwedstrijden.

Ik zit al een tijdje bij de Beukers en 
deed al voor de derde keer mee.
We begonnen eerst met de war-
ming-up. Deze werd door onze 
leraar Lasse  voorgedaan.
We moesten 3 onderdelen 
doen. Ik zat in het groepje met 

Fleur, Sophie, Isabella en Noor-
tje en
Ilona was onze begeleidster.
We begonnen met de kast, 
daarna de mini trampoline en 
we eindigden met de lange 
mat. 
We hadden goed geoefend en 
het ging daarom ook erg goed. 
Ook het presenteren voor de ju-
ry ging meestal gelijk.

Ik vond de mini trampoline het 
leukste.  
In de pauze deed ik ook nog 
mee aan de demonstratie van 
streetdance.
Toen was de prijsuitreiking. Joe-
pie, we hadden de eerste prijs 
gewonnen!
Ik vond het erg leuk. 

Groetjes van Anouk

Uitslag Bose Springwedstrijden 2012

Categorie I (groep 3)
1. Groep A: Helene Knijn, Indy Collet, Eva Heuser, Lyan v.d. Nes, Marlies Everaars, Laura Rol

Categorie II (groep 4 en 5)
1. Groep B: Isabella Helsloot, Sofie Nieuweboer, Fleur Karregat, Anouk Breed, Noortje Rijswijk
2. Groep C: Bram Klaassens, Leon Atherton, Fabian van Rijn, Patrick Wissels
3. Groep D: Valesca Stallenberg, Morena de Boer, Hannah van der Meer, Fleur Usadel, 
 Vienna van der Meer

Categorie III (groep 6 en ouder)
1. Groep E: Faye Suurmond, Rody Karregat, Anne Klouwer, Rosa Alcaide Romero
2. Groep I: Senna Hillaert, Tessa Bertens, Belinda de Kock
3. Groep H: Esmee Dijkman, Daphne Buikman, Lotte Kemper, Nina Lamghari, Indy Reijers
4. Groep G: Nordin Schneider, Max de Wildt, Yassine Schneider
5. Groep F: Liz Kemper, Holly van Berkel, Linette Koopmans, Summer Collier, Inge Schouten, 
 Danica van Rijn



13 Gymnastiek, dans- en turnvereniging De Beukers

Ik ben Eva Heuser en ik ben 7 jaar. Sinds sep-
tember zit ik op gym. Ik vind het helemaal ge-
weldig!. Wij gymen op vrijdag om 16.00 uur bij 
de meisjes groep 3.

Zondag 25 november hadden we dan onze al-
lereerste groepswedstrijd; de springwedstrijden. 
Een aantal weken hiervoor zijn we al begonnen 
met oefenen in de les. De dag zelf was best wel 
spannend, we wisten natuurlijk niet precies wat 
er ging gebeuren.
 Allereerst begonnen we met de Opmars, 
met z’n allen in een rij kwamen we de sporthal 
binnen. Er zat behoorlijk veel publiek op de tribu-
ne die allemaal gingen klappen. 

 Toen we allemaal binnen waren kregen 
we een warming up van onze gymleraar Lasse. 
Dit was erg leuk!
 Toen begon de wedstrijd… Eerst hebben  
we de oefeningen op de lange mat gedaan, ver-
volgens de sprong op de kast met de springplank 
en daarna nog de sprongen met de trampoline.   
 We hadden een gezellig groepje met He-
lene, Indy, Lyan, Marlies, Laura en ik.
 Nadat de meiden van de Streetdance nog 
een demo gaven was er de prijsuitreiking. Pfff, 
spannend! Ze begonnen met categorie I, dat wa-
ren wij. En….. ons groepje was 1e geworden!!!
Het was een super leuke dag!
(Op de voorpagina een foto van Eva in actie)

Bose Springwedstrijden – zondag 25 november 2012 – Eva’s eerste gymwedstrijd

categorie 1

categorie 2
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Maandag   
09.00 - 10.00 Zumba dance 16jr en ouder   Susan   Singel - Edam
16.00 - 17.03 Streetdance meisjes 3-5 niveau 1  Susan   Singel - Edam
17.00 - 18.00 Streetdance meisjes 8-10 niveau 4  Susan   Singel - Edam
18.30 - 19.30 Zumba meisjes 12-18   Susan   Singel - Edam
   
Dinsdag   
08.30 - 09.30 Conditietraining Dames 1   Chiel  De Botter - Edam
09.30 - 10.30 Conditietraining Dames 2   Chiel  De Botter - Edam
10.00 - 11.00 Fitness / Aeroshape    Susan   Singel - Edam
16.00 - 17.00 Jongens I: 4 t/m 7 jaar   Lasse  Langemeerstraat - Edam
17.00 - 18.00 Jongens II: 8 t/m 10 jaar   Lasse  Langemeerstraat - Edam
18.00 - 19.00 Jongens plus groep    Lasse  Langemeerstraat - Edam
19.00 - 20.00 Jongens III: 11 jaar en ouder   Lasse  Langemeerstraat - Edam
20.00 - 21.00 Dames Trimmen    Lasse  Langemeerstraat - Edam
21.00 - 22.00 Heren Trimmen    Lasse  Langemeerstraat - Edam
  
Woensdag   
14:00 - 15:00 Streetdance meisjes 5-7 jaar niveau 2 Susan   Singel - Edam
15.00 - 16.00 Streetdance meisjes 7-8 jaar niveau 3 Susan   Singel - Edam
16.00 - 17.00 Breakdance jongens 8-11 jaar  Susan   Singel - Edam
14.30 - 15.30 Kleuter gym 4 t/m 6 jaar   Marco  Het Bolwerck - Edam
15.30 - 16.15 Peuter gym 2½ en 3 jaar   Marco  Het Bolwerck - Edam
   
Donderdag   
14.00 - 15.00 Pilates, 1x in de 2 weken   Bea   De Botter - Edam
18.00 - 19.00 Streetdance 12+    Susan  Singel - Edam
19.30 - 20.30 Zumba dance 15 jaar en ouder  Susan   Singel - Edam
20.45 - 21.45 Zumba dance 15 jaar en ouder  Susan   Singel - Edam
   
Vrijdag   
08.45 - 09.45  Zumba 16 jaar en ouder   Susan   Singel - Edam
16.00 - 17.00 Streetdance meisjes 9-11 niveau 5  Susan   Singel - Edam
16.00 - 17.00 Meisjes groep 3    Lasse  Het Bolwerck - Edam
17.00 - 18.00 Meisjes groep 4    Lasse  Het Bolwerck - Edam
18.00 - 19.00 Meisjes groep 5 t/m 8   Lasse  Het Bolwerck - Edam
   
Zaterdag   
09.30 - 11:30  Meisjes wedstrijd div5, 6 en 7  Chantal Het Bolwerck - Edam
11.30 - 13.30 Voorber Meisjes wedstrijd div5, 6 en 7 Chantal Het Bolwerck - Edam 
13.00 - 14.00 Zumba dance 16 jaar en ouder  Susan   Singel - Edam

Lesrooster

Vakanties (er wordt dan geen les gegeven*)
*de meisjes van de recreatie-plus horen van hun 
trainster welke zaterdag vakantie is

Voorjaarsvakantie 16 t/m 24 februari
Paasweekend  29 maart t/m 1 april
Meivakantie  27 april t/m 12 mei
Pinksterweekend 18 t/m 20 mei
Zomervakantie    6 juli t/m 18 augustus



15 Gymnastiek, dans- en turnvereniging De Beukers

De Beukers De Beukers

--------------------------------------

Dealer van Koga Miyata, Batavus, Giant en Gazelle

Hamerstraat 20
1135 GA  Edam
Telefoon 0299 371829
Fax 0299 372678
E-mail: dehoopenzn@quicknet.nl

M. de Hoop: 06 52308341
P. de Hoop: 06 51384637

•AEGON •  ALGEMENE ZEEUWSE •  AMEV 
•  BOVENMIJ •  DELTA LLOYD •  EERSTE 
HOLLANDSCHE •  GENERAL ACCIDENT • 
GENERALI •  HOOGE HUYS •  NATIONALE 
NEDERLANDEN •  NEDERLANDSE VERZEKE-
RINGSGROEP •  NOG •  RVS •  TIEL UTRECHT 
•UBO •  ZÜRICH

UNIVÉ

• Gratis leenauto bij autoschade

• Rechtstreekse afhandeling met alle   
   verzekeringsmaatschappijen inclusief    
   Univé Verzekeringen

• Wij dragen er zorg voor dat uw 
   schade gegarandeerd 100% hersteld   
   wordt

• 4 jaar garantie op de gehele reparatie

    • Gratis leenauto bij autoschade

    • Rechtstreekse afhandeling met alle                             
       verzekeringsmaatschappijen inclusief
       Univé Verzekeringen

    • Wij dragen er zorg voor dat uw 
       reparatie gegarandeerd 100% 
       hersteld wordt

    • 4 jaar garantie op de gehele 
       reparatie!

Hamerstraat 20

1135 GA  Edam

Telefoon 0299 371829

Fax 0299 372678

E-mail: dehoopenzn@quicknet.nl
M. de Hoop: 06 52308341

P. de Hoop: 06 51384637

• AEGON • ALGEMENE ZEEUWSE 

• AMEV • BOVENMIJ • DELTA LLOYD 

• EERSTE HOLLANDSCHE 

• GENERAL ACCIDENT 

• GENERALI • HOOGE HUYS 

• NATIONALE NEDERLANDEN 

• NEDERLANDSE VERZEKERINGSGROEP 

• NOG • RVS • TIEL UTRECHT • UBO 

• UNIVÉ • ZÜRICH •

hier kan uw advertentie staan
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PILATES

Nieuwe leden
GYM

Mare Evertsz
Deejay Bout
Guido Schilder
Maureen de Boer
Kinzo Jonkman
Jesse Joosten
Liam Kok
Veerle Sluis
Lean Waart  
Holly van Berkel
Indy Collet
Marlies Everaars
Eva Heuser
Liz Kemper
Vive Klouwer
Laura Rol
Amber Schouten
Brechtje v.d. Sluis

DANS

Yen H Alagbe
Anneke Buijs
Lynn Emond
Araya Ghebremeskel
Mike Goede
S.J. Greiner
Cindy Greuter
Arturs Grovsteins
Tess Jansen
Celine Jansen
Audrey Koning
Larissa Kroon
Claudia Lagerburg
Lafeurna Peunig
Nikki Pletinckx
Maren Porte
Indy Reijers
Laura Sier

Dit is een foto van de jongste recreatie-plusgroep. 
Zij hebben laatst allemaal een trainingspak gekregen 

en toen is deze foto gemaakt.

Randy Smit
Maarten Smits
Imke Swier
Roos Treuren
Emma Tuip 
Fleur Usadel
Calvin Visscher
Ferentia Wals
Bobby van Wordragen

Sinds november 2012 is er de mogelijkheid 
om 1 x in de 2 weken Pilatus-les te volgen.
De lessen worden gegeven in de Botter school,  
op donderdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur.
 
Wat is Pilatus. Eigenlijk kort gezegd: krachttrai-
ning op de vierkante meter, zonder te springen 
of te dansen.
Het zijn dus statische oefeningen en is te volgen 
voor mannen en vrouwen van alle leeftijden.
 

Perfect Pilates

Een bijna honderd jaar oude trainingsmetho-
de van Joseph Pilates.

Pilates is een oefenmethode die gericht is op het 
versterken van spieren, vergroten van de lenig-
heid en verbeteren van de coördinatie. Training 
van de kernspieren (buik, onderrug en heupbui-
gers) staat centraal en veel aandacht wordt be-
steed aan uw houding waardoor deze training 
ook geschikt is voor mensen met rugklachten.

Waarom Perfect Pilates?
Pilates verbetert de lichaamshouding
Pilates draagt bij aan een sterke en soepele 
  wervelkolom waardoor de kans op rug- en 
  nekklachten afneemt
Pilates versterkt de buikspieren, ook de 
  diepliggende
Pilates versterkt de bilspieren, onderrug en 
  bovenbenen
Pilates geeft u meer controle over de 
  bekkenbodemspieren
Pilates verbetert uw bloedcirculatie
Pilates activeert de stofwisseling

We trainen nu met een groep van ca. 10 dames 
en ik hoop dat het aantal zal groeien.

Tot ziens in De Botter
Bea van Leeuwen
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Volgende clubblad

Kopij inleveren bij

info@debeukers.nl

kopij:
half maart

verschijnt:
begin april

Dans–Choreografie 
Susan Koning

Tel: +31611174322
Email: 
susan_koning@live.nl

Sporthuis De Bierkaai

De schaats- en skeelerspecialist

Bierkade 1
1135 WS Edam
tel/fax 0299 - 371832

‘De Fortuna’
Restaurant Spuistraat 3

1135 AV
Edam

Dagelijks
geopend

voor
lunch

en
diner

Reserveringen: 0299-371671 www.fortuna-edam.nl

- Depot Stomerij Zeekant

- Diervoeding

- Sleutels

Praktijk voor Coaching
Voetreflexzone-therapie

Sport-/ontspannings-/hotstoneMassage
Touch for Health

Numerologie en Familie-opstellingen

Paltrokmolen 6, 1135 KM Edam
www.karenvandervelde.nl 
info@karenvandervelde.nl
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Abonneren op de Nieuwsbrief??

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

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.

Nogmaals onze oproep:

meld u aan als bestuurslid!
We hebben u hard nodig en wat u nodig heeft is slechts betrokkenheid bij de club van uw kind!




Je kunt via De Beukers meespelen met de vriendenloterij.
De prijs per trekking blijft gelijk (€ 10, - per trekking), 
maar de vereniging ontvangt per lot/deelnemer de helft!! van de inleg.

Bij de VriendenLoterij win je nooit alleen. Want als jij wint, winnen je vrien-
den ook! Win je een prijs, dan winnen je vrienden ook. En je mag zelf bepalen 
wie! Zodra je een prijs wint, dan kun je deze beleven met één of meer vrien-
den. Win je een prijs naar keuze? Dan mag je anderen ook blij maken met de-
ze prijs.
Informatie: Tonia reijers: 35 16 86

Het Glazen Huis

Tijdens de Springwedstrijden is op de tribune 
gecollecteerd voor Het Glazen Huis van Edam 
en Volendam. 
Er is toen € 70,50 opgehaald en op de vrijdag, 
na de demo van streetdancers Born2Rock, is dit 
onder grote belangstelling in de kubus in de 
Grote Kerk gegooid.
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FEBRUARI

01 Mare Evertsz
01 Nicole v.d. Laan
01 Jimi Wieferink
04 Zoe Basseleur
07 Larissa Kroon
09 Fiene Kemper
13 Vive Klouwer
13 Helene Knijn
14 mevr. Alie Ettema
14 Jesse Joosten
14 mevr. E.  Overwater
20 Bobby van Wordragen
21 mevr. Tineke Nootenboom
21 mevr. Loes Oudendijk
22 Noa Bitter
22 Wout Willems
24 Daniela de Boer
24 mevr. R.  Rossenaar
24 Veerle Sluis
25 mevr. IJ.M. Cheu
25 Roos Verheij
28 Summer Collier

MAART

01 Marion Hooghiemstra
01 Lisa Kooy
02 mevr. R.v.d. Sluis
03 Sven Eijk
04 Madelief van Montfort
04 Fiene v.d. Sluijs
05 Linda Jonk
06 mevr. C. Duin- v.Drunen
06 mevr. Elly Elshout
06 Mijntje Reurs
07 Silvia Helsloot-Torrent
07 Julia Reukers
08 Calvin Visscher
09 Tini Halm
09 Lisanne Stam
10 dhr. Bob van Dillen
10 Manda de Waart-Eijlander
11 Lyan v.d. Nes
14 Yasmina El Yaakoubi
15 Wenzela Wassenaar
16 Sana Benali
16 Fleur Karregat
18 mevr.W.M. Yeung
20 Susan Kraakman
21 Inge Regter
22 Jelke Hoogzaad
24 Amber Schouten
24 Maarten Stuijt
25 Tessa Bertens
25 dhr. Willem Jonk
25 Mieke van Reede
25 Suzanne Tol
25 Marisa Zeppi
26 Ingrid Sonneveld
27 Marlies Everaars
27 mevr. Dini Vink
28 Maarten Smits
29 mevr. J.  Boonstra
29 Nordin Schneider
30 N. van Buuren
30 Denny Stapel

APRIL

01 Celine Jansen
04 Linette Koopmans
05 Emma Tuip 
06 mevr. C.  Laarman-Vaatstra
06 Laura Sier
08 Danique Rossenaar
08 Roos Treuren
09 Liz Kemper
09 Mijrthe Molenaar
09 Eilis Thewissen
10 mevr. N. Huisink-Ent
11 mevr. M. Hulskemper
12 Monique Dijk-van Strik
12 Marenne Meulemans
13 Mayra Molenaar
13 mevr. T. Mul
20 Clasine v.d. Wal
21 Kinzo Jonkman
23 Reza Lukovic
23 Liza v.d. Werf
24 Mw. L. Himmelbauer
24 Judith Wessels
25 Janoe op ten Berg
25 mevr Dora van Bruggen 
25 Mw. I. van Paassen
26 Mei-Lan Tjoa
27 Isabella Helsloot 
27 Lingling Wu
28 Sophie Nieuweboer
29 Vienna v.d. Meer
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Edam, Hamerstraat 7e    T 0299 37 30 99 
Purmerend, Voltastraat 2  T 0299 82 00 16

frikkee

www.profiletyrecenter.nl

BAnDen • VelGen • ApK • onDerHoUD • repArAtie
Voor alle merken en typen auto’s!
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TRAINERS
*Selectie meisjes: Marieke Schilder, Marianne Zwarthoed,

Christine Plat, Sandra Rein en Mariëlle Schilder

*Selectie jongens: Walter Dedters en 
Willem van Wijngaarden

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

0299 657390
chiel@debeukers.nl

*Recreatie jongens en meisjes, trimgroep dinsdagavond
Lasse Bakker

Grevelingenmeer 141 /1447 AM Purmerend
0299 648272

lasse@debeukers.nl

*Dans-Choreografie Susan Koning
Vestaplantsoen 5

1131 NR Volendam
+31611174322 susan@debeukers.nl

*Kleuters en Peuters: Marco Tol

*Recreatie-plus meisjes
dr. Chantal Konijn

Jan Schriverstraat 5/1135 HW Edam
0299 350317 chantal@debeukers.nl

ASSISTENTEN
Lisette Bosscha (hulptrainster), Simone Steijger,  

Marsha Bertens, Ilona Out, 
Julia Reukers, Femke Smits 

JEUGDRAAD
Leden

Mike Goede, Lisette Bosscha,  Ilona Out,
Simone Steijger, Lisa Brussel, 

Tamara van Dijk en Laura Ophoff

PILATES door Bea van Leeuwen

CONTRIBUTIE gym/trimmen
per 1/1 zit steeds ¼ deel van de bondscontributie bij het 
kwartaalbedrag inbegrepen.

Recreatie
Jeugd t/m 5 jaar € 33,75 per kwartaal
Jeugd 6 t/m 15 jaar € 34,75 per kwartaal
16 jaar en ouder € 36,75 per kwartaal
Selectie € 28,50 per uur/per week/per kwartaal

Girorekening 28 99 771
De Beukers

Gruttoplantsoen 10, Volendam

Contactadres:
Tonia Reijers D. Gerritszstraat 22 

1135 GX Edam 
tonia@debeukers.nl

BESTUUR
Piet Reijers     D. Gerritszstraat
voorzitter 1135 GX Edam

0622424828
piet@debeukers.nl

Greta Blakborn      Pegasusstraat 19
hoofd technische commissie 1131 NA Volendam

0299 321322
greta@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

lid (vacature)
...........................................................................................................................

Henk Voorthuijzen Schermerstraat 75
ledenadministratie 1135 EM Edam

0299 372970
henk@debeukers.nl

Jacqueline van Dijk Purmerstraat 12
commissaris dans    1135 EE Edam

0299  372677
jacqueline@debeukers.nl 

Jan Vlak Torenvalkstraat 61
vormgeving clubblad 1131 MN Volendam

0299 320172
jan@debeukers.nl

                                                    
Redactie clubblad   vacature
Janneke Jonk H. Dirckszstraat 22
distributie clubblad 1135 HL Edam

0299 372661
janneke@debeukers.nl

Gré Snoek Watermolen 47
distributie clubblad 1135 LH Edam

0299 321865
gre@debeukers.nl

Bianca van Raaij   Waardmeerhof 2
wedstrijdsecretariaat   1135 EK  Edam
jurycommissie           0299 372480

bianca@debeukers.nl Zumba/Streetdance
t/m 15 jr € 38,00 per kwartaal
16 jr en ouder € 39,00 per kwartaal
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