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Het laatste clubblad voor de zomer. 

We kunnen als vereniging terugkijken op een goed 
seizoen. De dansafdeling gaat heel lekker. De lessen 
zijn aardig vol en er wordt voor na de zomer gezocht 
naar de mogelijkheid van extra uren. 
Als kers op de taart was er natuurlijk dit seizoen de 
deelname van Robbin Gedikink aan Avro’s Junior 
Dance. Uiteindelijk is ze zelfs tot de landelijke TV fi-
nales doorgedrongen.
 
Ook de gym- en turnuren draaien goed. Van Pilates, 
dames- en herentrim, (kleuter/peuter)gymnastiek tot 
selectieturnen. Onze verschillende trainers hebben 
met hun tomeloze inzet er verantwoorde en leuke 
lessen van gemaakt. De vereniging schommelt mede 
door hun inzet momenteel rond de 375 leden.
 
Waar het minder mee gaat (ging) is beschikbare 
mensen voor kleine en grote klussen in de vereni-
ging. Van verzamelen info clubblad, juryleden t/m 
bestuursleden. Om die reden zijn Greta Blakborn en 
Bianca van Raaij een actie gestart om meer vrijwilli-
gers te vinden voor de vereniging. Met een aankon-
digingsbrief, video, artikel op onze website en uit-
eindelijk nabellen van alle leden zijn veel mensen 
bereikt. 
Er werd positief gereageerd en er is ondertussen – 
tussen het schrijven van dit voorwoord en het uit-
komen van dit clubblad - een avond georganiseerd 
met de mensen die zich hebben aangemeld. We 
hebben er vertrouwen in dat we het werk voor de 
vereniging over meer mensen kunnen gaan verde-
len.

De Beukers heeft op zaterdag 8 juni het convenant 
‘Alcohol en Sport’ ondertekend met de gemeente, 
samen met veel andere sportverenigingen. 
Doelstellingen van het convenant zijn: Geen alco-
hol onder de 18 jaar, matigen van alcohol boven 
de 18 jaar, geen alcohol bij jeugdtoernooien en dat 
sportverenigingen samen staan voor cultuurveran-
dering. 

Wij vinden het een goede zaak dat dit breed on-
derschreven wordt en dat we dit ook uitdragen als 
sportgemeenschap. Binnen en buiten onze vereni-
ging.

Van de voorzitter

In dit clubblad:

3 van de voorzitter
4 de pen van Lisa van der Spek
5 mijn AVRO-junior dance-avontuur
6/7 clubkampioenschappen
8 Mijntje Reurs rayonkampioen
9 mevr. Rossenaar 80 jaar
 meer vrijwilligers in kortere tijd
10/11 zomerkamp & danskamp
13 verslagen selectie meisjes/jongens
17 waarom perfect-pilates
 streetdance-nieuws
 het pennetje van Laura Sier
15 prikbord

Piet

         Reijers
Voorzitter en zo

Vakanties (er wordt dan geen les gegeven)

Zomervakantie 6 juli t/m 18 augustus
Herfstvakantie 19 t/m 27 oktober
Kerstvakantie  21 december t/m 5 januari

Alvast in de agenda
Woensdag 19 juni Strandwandeling 
   Bergen > Egmond
Donderdag 20 juni Vrijwilligersavond 
Zaterdag 29 juni Springfestijn in Monnickendam 
Zaterdag 29 juni Dansoptredens in Het Bolwerck, 
   aanwezig 14.30 uur, start 15.00 uur
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**
Maandag 19 aug. Start seizoen 2013-2014 
   (voor lesrooster zie 
   www.debeukers.nl)

** zie elders in dit clubblad
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De pen van Lisa van der Spek
1. Wie ben je en waar kom je vandaan?
Mijn naam is Lisa van der Spek, ben 20 jaar en ik 
woon in Edam. Daar heb ik tot nu toe heel mijn leven 
al gewoond met mijn ouders Jaap en Carla en broer-
tje Jasper.

2. Wat is jouw functie binnen De Beukers?
Op 8 jarige leeftijd ben ik mijn turncarrière begonnen 
bij de Beukers. Ik was toen nog niet erg goed, maar 
heb wel met veel plezier een aantal jaren getraind 
onder leiding van Sandra Rein-Siebeling. Toen ik 12 
jaar was ben ik overgestapt naar St. Mauritius in Vo-
lendam omdat ik daar hoger en vaker kon turnen.

3. Vertel iets over je leven en loopbaan.
In Hoorn op het Copernicus heb ik mijn VWO diplo-
ma gehaald. Daarna heb ik een jaar bewegingswe-
tenschappen gestudeerd op de VU in Amsterdam. Dit 
bleek toch niet te zijn wat ik wilde en hier ben ik dan 
ook mee gestopt. Omdat ik werd uitgeloot voor Ge-
neeskunde heb ik besloten om een jaar niet te gaan 
studeren en mij op het turnen te richten. Dit jaar heb 
ik dan ook veel getraind en niet gestudeerd. Begin ju-
ni heb ik weer meegedaan aan de decentrale selectie 
van Geneeskunde aan de Erasmus universiteit in Rot-
terdam. Ik moet hier nog de uitslag van horen, dus 
het is nog niet helemaal bekend wat ik volgend jaar 
ga doen. 
Qua betreft is er wel het een en ander veranderd 
sinds ik bij De Beukers ben begonnen! 
Nadat ik ben overgestapt naar Mauritius ben ik in 
2009 in de 3e divisie Nederlands kampioen gewor-
den. Het jaar daarna heb ik de 2e divisie overgesla-
gen en heb ik in de 1e divisie wedstrijden gedaan. 
Nadat ik 3 jaar in de 1e divisie wedstrijden heb ge-
daan voor Mauritius zijn we met 10 turnsters en 2 
trainsters overgestapt naar Turning-Spirit in Amster-
dam omdat hier de mogelijkheden net wat groter 
zijn om door te groeien. Dit was een beslissing waar 
ik nog geen seconde spijt van heb gehad! We noe-
men ons Turnz Volendam en rijden iedere dag met 
een busje, waar ik nu meestal in rijd, op en neer naar 
Amsterdam-West. In 2012 werd ik met de NKcup in 
Ahoy 2e op vloer en 1e op balk. Misschien wel de 
mooiste dag van mijn leven, het was zo ontzettend 

gaaf! Dit 
jaar 
werd ik 
3e in de 
meer-
kamp 
en 2e op 
balk op 
het NK 
1e divi-
sie. De 
NKcup 
moet 
nog ko-
men op 
het mo-
ment dat 

ik dit schrijf, maar dat wordt vast weer net zo’n gewel-
dig weekend als vorig jaar!

4. Wie/wat zou je meenemen naar een onbe-
woond eiland?
Als je mij dit 8 jaar geleden had gevraagd had ik ‘een 
trampoline’ geantwoord. Nu zou ik mijn gezin mee-
nemen en een spannend boek.

5. Als je de minister-president van Nederland zou 
zijn, wat zou je dan veranderen?
Het geld in de sport beter verdelen. Ik vind het nog 
steeds oneerlijk dat voetballers ontzettend veel geld 
verdienen en turnsters helemaal niets, terwijl er heel 
wat meer trainingsuren in het turnen zitten. 

6. Wat is volgens jou het mooiste plekje in Neder-
land en waarom?
Het strand op een warme zomerdag als de zon net 
onder gaat. Iets mooiers bestaat toch niet?

7. Wat zou je doen met een miljoen?
Als ik gestopt was met turnen zou ik een wereld-
reis maken. Er zijn nog heel wat landen die ik op mijn 
bucket list heb staan!

8. Wat wil je nog kwijt?
Ik heb ook een zelfgemaakte website: 

http://lisa.vd-spek.nl 

Tot slot geef ik de pen door aan: 
Cindy van Bruggen

omdat zij ook een aantal jaar mijn trainster is ge-
weest.
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Mijn Avro Junior Dance Avontuur
Het begin
Het begon allemaal op de eerste audi-
tiedag in Den Haag. Jammer genoeg 
was ik die dag niet meteen door, maar 
er was een wildcard, mensen moesten 
op jouw filmpje stemmen en door mid-
del van die wildcard mocht je toch door 
naar ‘het’ movecamp van Junior Dance. 
Dat was mijn doel, ik wou dat movecamp 
bereiken daar leer je veel  soorten dans-
stijlen.  Ik ging er van uit dat de wildcard 
niet door mij gewonnen was , maar ik 
werd ‘s ochtends gebeld met het goede 
nieuws! Op naar het movecamp dus, de 
binnenkomst was supergezellig. We had-
den meteen lol, de eerste workshop was 
van Shaker, we kregen Hiphop. Ook kre-
gen we van Anna Alicia een moderne workshop 
waarin je met iemand anders de dans moest uit-
voeren.  Aan het einde van de dag was het weer 
even spannend. Of je mocht blijven slapen of niet, 
groen licht is door, rood licht is naar huis. Ik stond 
voor een doek en ik kreeg GROEN licht! Ik was su-
perblij en best wel trots. De 2e dag kregen we een 
Emotieworkshop van Ingrid, dat was heel erg hef-
tig, iedereen ze emoties kwamen eruit . Als verras-
sing kregen we ook nog Breakdance van Juvat (So 
you think you can dance).  We kregen binnen 2 we-
ken te horen of we door waren naar de halve fina-
les. Superspannend dus!..

De overval
Ik moest zogenaamd naar de tandarts op een 
woensdagmiddag, maar de tandarts had ons ver-
keerd gepland. Ik moet op woensdagmiddag altijd 
lesgeven aan kids van 3+, die dag ook, dus ik geef 
mijn dansje . En Juf Susan Koning zegt kom kin-
deren nu even mijn dansje! Dus ze gaan allemaal 
op een rijtje staan en ze draaien zich om, doen 
hun vestje open en wat staat er?! FINALIST JUNIOR 
DANCE.
Ik dacht huh?! Is dit een grapje? Maar nee, Kim-Li-

an komt binnenlopen met allemaal cameraploe-
gen. En een poster, ze feliciteerde me en gaf me 
een poster met mij erop en de tekst finalist Junior 
Dance, ik was zooooooooo blij!!! Kon het niet gelo-
ven. 

VideoClip&Fotoshoot&Coaches
We mochten verder nog een videoclip maken! Op 
het nummer Junior Dance van Kim-Lian. Het was 
echt supertof! De hele dag lekker dansen! Ook 
moesten wij een fotoshoot doen, voor het promo-
tie materiaal en voor op de website. Het spannend-
ste van alles vond ik, Welke coach zouden we krij-
gen? Mijn coach is Ingrid Jansen, ze is echt een 
topcoach, de allerliefste! Ze geeft je een goed ge-
voel en is superlief!! Team Ingrid <3 Love it.

De halve finale
Mijn act was eindelijk af, na 133826 x repeteren! 
Hij is héééél vet geworden. Die dag, 18 mei, was 
het zover. Voor al die mensen mijn verhaal vertel-
len! Mijn act is heel mysterieus, het is een beetje 
modern en hiphop.  In de visagie, kleren aan, ge-
nerale gehad, de mensen kwamen binnen. De ze-
nuwen kwamen op!! We gingen met alle finalisten 

naar de GreenRoom! Ik was bijna aan de 
beurt, mijn zenuwen waren gemiddeld. Ik 
ging vooral genieten en plezier hebben! 
Ik deed mijn act en de jury was heel erg 
enthousiast, maar jammer genoeg was ik 
niet door naar de finale. Maar ik heb echt 
een toptijd gehad! Dit ga ik nooit meer 
vergeten en kan niemand mij meer afpak-
ken! Avro Junior Dance 2013! En ieder-
een die dansen leuk vindt: SCHRIJF JE IN!! 
Want het is geweldig !! Ook om gewoon 
te proberen!

Robbin Gedikink

De 3 foto’s van Robbin zijn gemaakt 
door 

Martine de Groot 
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Clubkampioenschappen
Eva gymwedstrijd
Hoi, ik ben Eva Louise Nibbe-
ring. 
Ik ben 6 jaar en zit sinds een 
paar maanden op gym.
Ik woon in Rotterdam bij ma-
ma en in Edam bij papa, daarom 
kom ik niet elke week.
Het is superleuk om op gym te 
zitten.
De mat vind ik het leukst, maar 
split en spagaat vind ik niet zo 
leuk, dat doet pijn aan je benen. 

De Bouwes-wedstrijd was mijn 
eerste wedstrijd en dat was best 
spannend. 

Het was niet zo moeilijk en alles 
was leuk. 
Toen ik hoorde dat ik eerste 
werd was ik erg blij. 

En toen ik daarna ook nog de 
grote beker won was ik heel ver-
baasd. 
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Uitslagen

Voor véél meer foto’s: zie website

Clubkampioen 2013 
Eva Louise Nibbering

D1 meisjes groep 3A
1 Lisanne Stam
2 Helene Knijn
3 Indy Collet 
3 Lian v.d. Nes

D2 meisjes groep 3B
1 Vive Klouwer
2 Mare Evertsz
3 Marlies Everaars
4 Laura Rol 

D3 meisjes groep 4
1 Kris Huber 
2 Nicole van der Laan 
3 Brechtje van der Sluis
3 Imke Swier

D4 meisjes groep 5
1 Faye Suurmond 
2 Rody Karregat 
3 Emma Breed
4 Rosa Alcaide Romero

D5 meisjes groep 6
1 Inge Schouten
2 Linette Koopmans

D6 meisjes Plus 1
1 Eva Louise Nibbering
2 Noortje Rijswijk
3 Julia Schuitemaker
4 Anouk Breed
5 Amber Schouten
6 Eva Heuser
7 Morena de Boer

D7 meisjes Plus 2
1 Vienna van der Meer
2 Britt van Riesen
3 Nina Lamghari
4 Senna Hillaert
5 Hannah van der Meer
6 Marit Springer

D8 meisjes Plus 3
1 Tessa Bertens
2 Indy Reijers
3 Jasmijn Stam
4 Iris Breed
5 Lotte Kemper
6 Daphne Buikman

HA Jongens I
1 Koen Willems
2 Jesse Joosten
3 Lean de Waart
4 Wout Willems
5 Kenzo Jonkman

HB Jongens II
1 Deejay Bout

HC Jongens Plus
1 Leon Atherton
2 Bram de Boer
3 Patrick Wissels
4 Bram Klaassens
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Mijntje Reurs Rayonkampioen voor De Beukers
Op 16 maart 2013 waren er rayonkampioen-
schappen. Marenne en ik hebben meegedaan 
voor De Beukers, samen met Anouk van St. 
Mauritius. Juf Marieke was onze trainer.

Ik begon bij het onderdeel brug. En daarna kwa-
men balk, vloer en sprong. 
 Brug ging niet supergoed en niet super-
slecht, maar normaal. Maar wat ik bij brug nog het 
leukste vond was kijken naar mijn twee teamge-
nootjes, Anouk en Marenne. Die kunnen het name-
lijk heel goed.  
 Bij balk ging het ook wel goed. Toen gingen 
we naar vloer. Ik begon en ik vond dat ik het best 
goed gedaan had. Ik was wel opgelucht toen alles 
geweest was hoor! 
 Maar toen dacht ik weer aan sprong - wat 
een ramp zeg. Sprong is namelijk mijn slechtste on-
derdeel. Bij de wissel naar sprong had ik wel heel 
veel kriebels in mijn buik. Anouk mocht beginnen. 
Daarna ging ik. Ik was wel heel  zenuwachtig hoor. 
Maar toen de jury haar hand opstak en ik gegroet 
had, waren de slechte zenuwen weg. 
 Toen sprong voorbij was rende ik naar mijn 
juf Marieke, Anouk en Marenne toe. Ik dacht toen, 
Yes, de wedstrijd is weer voorbij, maar toen dacht 
ik o ja natuurlijk het belangrijkste moet nog ko-
men. De PRIJSUITREIKING. 
 Toen we allemaal onze trainingspakken aan 
hadden gingen we in de rij staan voor het afmar-
cheren. Op de muziek liepen we weer terug de zaal 
in. We gingen allemaal rondom de grote rode mat 
staan. Er waren drie plaatsen, de eerste plaats, de 
tweede plaats en de derde plaats. Eerst kwam een 
niveau lager dan ons. En toen zei de mevrouw, en 
nu divisie D1. Daarna zei ze, op de derde plaats is 
geëindigd Marenne Meulemans van de Beukers 
uit Edam. En daarna zei ze: op de tweede plaats 
is geëindigd Anouk Tol van Mauritius. Ja dacht 
ik toen, nu is Marenne derde geworden,  Anouk 
tweede en heb ik niks En op de eerste plaats, 
hoorde ik toen,  Annemijne Reurs van de Beukers 
uit Edam. 

Toen ik mijn naam hoorde rende ik meteen naar 
het middelste podiumpje waar een 1 op stond en 
ging ik dus tussen Anouk en Marenne staan. Ik was 
heel blij en ik vond het vooral ook leuk dat Maren-
ne, Anouk en ik alle drie een medaille hadden. 

We renden, nadat alle foto’s gemaakt waren, naar 
het plekje waar we daarvoor ook stonden in de cir-

kel aan de zijkant op de rode mat. 
Nu, zei de mevrouw, is er nog iemand die alle sco-
res bij elkaar opgeteld de hoogste score had en 
dat is… (Toen de mevrouw dat zei was ik nog een 
beetje met Marenne aan het kletsen (wat dus niet 
mag hè) En toen hoorde ik weer mijn naam. 

Ik dacht eerst dat ik moest komen omdat ik mijn 
medaille weer in moest leveren omdat het een ver-
gissing was maar toen ik naar voren liep en de me-
neer die me ook mijn medaille had gegeven met 
een beker in zijn handen zag werd ik weer blij. 

Ik liep naar het podiumpje waar ik net was afge-
stapt. En ik kreeg een diploma en een gouden be-
ker. Toen was ik Rayonkampioen. En ik wil Marieke 
bedanken en Marenne en Anouk dat we zo’n leuk 
team hebben!!

Door Mijntje Reurs (9 jaar)
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Mevrouw Rossenaar 80 jaar!!

Meer vrijwilligers in kortere tijd!

Mevrouw Rossenaar is op 24 februari 
2013 80 jaar geworden. Zij gymt nog 
steeds bij De Beukers op dinsdagoch-
tend bij Chiel.

Ze woont in Volendam, maar elke dins-
dagochtend gaat zij op de fiets naar 
Edam voor haar gymuurtje. Ze heeft 
daar een gezellige club en ze blijft er 
jong bij, zegt ze.
Kort na haar verjaardag ging zij met va-
kantie naar Spanje. Terug van vakantie 
ging zij weer naar haar gymclub en daar 
hebben we haar verrast met een bos 
bloemen. Zij vond het een leuke verras-
sing en was er erg blij mee. 
Je kunt dus op hoge leeftijd blijven 
gymmen.
De bloemen gingen in de fietstas en 
mevrouw Rossenaar ging weer naar Vo-
lendam.

Op 17 oktober 2012 zijn wij (Greta Blakborn en 
Bianca van Raaij) naar een informatiebijeen-
komst geweest van Sportservice Noord-Hol-
land in samenwerking met de KNGU en daar 
werd ons een cursus aangeboden: "meer vrij-
willigers in kortere tijd". 

Omdat het bestuur van De Beukers al een aan-
tal jaar een krappe bezetting kent en inmiddels 
de meeste klussen ook door de bestuursleden 
worden uitgevoerd in plaats van de daarvoor be-
stemde commissies, hebben wij besloten ons aan 
te melden voor deze cursus.

Op 25 februari 2013 hadden wij de eerste bijeen-
komst in Haarlem bij Sportservice Noord-Holland, 
samen met nog een aantal andere gymnastiek-
verenigingen uit Noord-Holland. Wij zijn in totaal 
3x bij elkaar gekomen in Haarlem.

De eerste avond kregen we de opdracht het hui-
dige bestuur en vrijwilligers in kaart te brengen 
en alle werkzaamheden van deze personen te in-
ventariseren en te omschrijven. U zult begrij-
pen dat dit best een flinke klus was, maar geluk-
kig hebben we alle medewerking van het bestuur 
gekregen.

Na deze inventarisatie bleek dat er door een aan-
tal bestuursleden ontzettend veel ad hoc klus-
sen worden gedaan die ook eenvoudig door an-
dere mensen opgepakt kunnen worden. En dan 

komt de vraag: door wie? Ook is gebleken dat er 
veel activiteiten niet uitgevoerd worden, omdat 
er niet genoeg "vrijwilligers" voor zijn.

Vandaar dat wij op 21 mei en 23 mei met een 
aantal belvrijwilligers (leden van onze vereniging 
die we gewoon gevraagd hebben ons te helpen) 
een belactie op touw hebben gezet. En niet zon-
der resultaat. Er hebben maar liefst 63 leden (of 
ouders van leden) aangegeven wel iets voor on-
ze vereniging te willen doen en daar zijn wij heel 
blij mee. 

Op donderdag 20 juni gaan we samen met deze 
"vrijwilligers" de activiteiten en werkzaamheden 
afstemmen en nieuwe commissies samenstellen. 
Hierover later meer op de website en/of clubblad.

Heeft u zich tijdens de belavonden niet aange-
meld als vrijwilliger of hebben wij u onverhoopt 
niet aan de telefoon gehad en wilt u toch ook iets 
voor onze vereniging doen, dan mag u mailen 
naar: vrijwilliger@debeukers.nl en dan nemen wij 
contact met u op.

Voor het bellen hebben wij gebruik mogen ma-
ken van een kamer inclusief telefoons op het 
Stadskantoor van de gemeente Edam-Volendam. 
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Zomerkamp 2013: ’t spettert er vanaf! 
        www.zoka.nl 
Er zijn nog enkele plaatsen in Beekbergen (stand 10 juni). Wil je nog mee, vul dan onderstaand 
inschrijfformulier in en lever het, 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 de annuleringskosten; wordt niet terugbetaald. (Je krijgt het natuurlijk wel terug als er toch geen 
 plaats meer is!) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kan ik nog mee met het Zomer(gym)(dans)kamp van 2013 ? 

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

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

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

Ik wil dan met: Zomerkamp / Gymkamp / Danskamp (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 in de periode:         7-13 juli   21-27 juli       11-17 augustus
       (zomerkamp) (zomer+gym) (zomer+gym+dans) 
Superjongerenkamp (Sjoka)   6 t/m   8 jaar  vol         vol  O  
Jongerenkamp (Joka)      8 t/m 10 jaar  O         O   O  
Tienerkamp (Tika)  10 t/m 12 jaar  O         vol  O  
Middenkamp (Mika)  13 t/m 15 jaar  O         vol  vol  
Ouderenkamp (Ouka)  15 t/m 18 jaar  vol         O        O (alleen zomer)

Joey Snijder op plaats 1 (zie pag. 14 voor verslag)
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Inschrijven voor Danskamp De Beukers 2013Danskamp 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:………………………….…
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Zaterdag 20 april vonden de Toestelkampioen-
schappen plaats in Wormer.

In de eerste wedstrijd waren de Pre instappers 
aan de beurt. Sofie de Boer liet vooral een nette 
vloer- en brugoefening zien. Op de brug haalde 
zij de ophurk en daarmee mocht zij het brons in 
ontvangst nemen op dit toestel.
 Bij de Instap meisjes gingen alle gouden 
medailles mee naar Edam-Volendam.
 Mijntje Reurs behaalde goud op balk en 
vloer en mocht voor brug nog een medaille in 
ontvangst nemen voor de vierde plaats.
 Bij de Jeugdmeisjes turnde Josephine 
Pauws vooral netjes op brug en vloer waar zij net 
naast de medailles greep. 
 Puck van Maanen turnde eveneens netjes 
op brug en vloer.
  Bij de pupillen 1 meisjes kampt Kim Over-
mars al een tijdje met een vervelende blessure 
waardoor zij nu niet alles kon geven wat erin zat.

Yinglian Laan daaren-
tegen gaat de laatste 
tijd ontzettend goed. 
Op vloer werd zij keu-
rig vierde en ontving 
hiervoor een medail-
le. Op balk schitterde 
zij en liet alle concur-
rente achter zich. Met 
een geweldige af-
sprong tot stand ont-
ving zij op dit toestel 
de gouden medaille!
 Ilona Out turn-
de bij de seniorturn-
sters. Daar pakte zij 
het zilver op sprong, 
waar zij een nette half 
in half uit turnde.

Toestelkampioenschappen

Turners 3e/4e divisie Finale Rayoncompetitie: 2x goud, 1x zilver, 1x brons

Verslagen selectie meisjes en jongens

Yinglian

In Schagen  werden op 20 april de finales ge-
turnd van de competitie van Rayon West Fries-
land. Na een viertal eerder geturnde wed-
strijden zou duidelijk worden wie zich in de 
verschillende leeftijdsklassen “Rayonkampi-
oen 20120-2013” mocht noemen.

In de Instap-2 klasse turnde Yassine Schneider 
(De Beukers Edam) helaas een van zijn minste 
wedstrijden van de gehele competitie. Hij moest 
dan ook genoegen nemen met een 5e plaats.
  Zijn oudere broer Nordin gaf blijk over een 
goede wedstrijdmentaliteit te beschikken, het-
geen zich o.a. bij het onderdeel sprong uitbetaal-
de in een score van 19,60 pnt.  Uiteindelijk bleek 
Nordin in de eindscore een terechte bronzen me-
daille te hebben verdiend.
  Eveneens van De Beukers Edam turnde 
in de Pupillenklasse de 11-jarige Joey Snijder. Hij 
eindigde als 4e doordat hij in eerdere wedstrij-
den wat punten had laten liggen. In deze finale 
turnde hij echter een prima wedstrijd.
  De Edamse Jelke Hoogzaad wist na eer-
dere goede resultaten in de voorwedstrijden nu 
in deze finale het goud te behalen. Ondanks een 
ietwat teleurstellende score op brug ( 14,60 pnt.) 
finishte Jelke met 2,65 pnt. voorsprong op de nr. 
2 op het hoogste schavot van het erepodium.

 In de jeugdklasse liet St. Mauritius-tur-
ner Jim de Boer reeds vanaf de eerste competitie-
wedstrijd blijken een enorme progressie te heb-
ben gemaakt in zijn trainingsprogramma. Vanaf 
wedstrijd nr. 1 heeft de veertienjarige Jim de Boer 
steeds de eerste plaats voor zich kunnen opeisen. 
Ook in Schagen was dit weer zo. De Boer werd 
dan ook met vlag en wimpel de nieuwe kampi-
oen in de Jeugdklasse.
  Ook Thomas Klein (die pas een ½ jaar 
turnt bij St. Mauritius) liet zien dat hij goede vor-
deringen heeft gemaakt. Zijn (terechte) beloning 
was dan ook een 2e plaats en dus een zilveren 
plak, achter clubgenoot Jim de Boer. De beide 
Waterlandse deelnemende clubs kunnen terug-
zien op een geslaagde competitie. 
  
Met dank aan trainers Willem van Wijngaarden, 
Walter Dedters en Tom  Tol en natuurlijk de jury-
leden Wampie Hoogzaad en Jan Mooijer jr



14Gymnastiek-, dans- en turnvereniging De Beukers

Het resultaat van hun inzet en trainingen geeft 
de resultaten van de turners 3e en 4e divisie 
een hele goede sprong vooruit. De meeste tur-
ners van deze groep zijn namelijk dit seizoen 
begonnen met wedstrijdturnen. Met 2 gouden 
medailles, 2 zilveren medailles en 1 bronzen 
medaille was er mooi succes voor deze man-
nen.               
 
De bronzen medaille was voor Yassine Schnei-
der in de categorie Instap nivo 11. Met een goede 
wedstrijd en de hoogste score op voltige turnde 
hij zich naar de 3e plaats. 
 Onverwachts goud was er voor Joey Snij-
der in de categorie Pupil nivo 11. Joey turnde een 
superstrakke wedstrijd; met de hoogste scores op 
vloer, rek, ringen en voltige kreeg hij de gouden 
medaille omgehangen. 
 Nordin Schneider eindigde net naast het 
podium met een 4e plaats. 
 In de categorie Pupil nivo 10 was er een 
zilveren medaille voor Jelke Hoogzaad. Jelke 
maakte het verschil op voltige wat hem de hoog-
ste score opleverde op dit toestel. 
 Pascal Smit eindigde op de 7e plaats. Een 
blessure aan zijn schouder had er voor gezorgd 
dat hij zich niet optimaal kon voorbereiden op 
deze wedstrijd. 

 
Dubbel succes was er voor de turners in de cate-
gorie Jeugd 9. Jim de Boer werd met groot ver-
schil 1e en Thomas Klein lukte het deze keer om 
op de tweede plaats te komen met een zilveren 
medaille. 

Na drie wedstrijden kunnen de turners zich gaan 
opmaken voor de finale, waarbij er zeker kansen 
zijn op goede resultaten, als de turners de lijn van 
afgelopen wedstrijden kunnen doorzetten.

2x goud, 2x zilver en 1x brons voor turners De Beukers en St Mauritius 
3e en 4e divisie tijdens Jokerwedstrijd in Broek op Langedijk   

Joey Snijder

Mijntje Reurs Rayonkampioen!!
 
16 maart werd de derde en laatste competitie-
wedstrijd georganiseerd, waarna in elke cate-
gorie de uiteindelijke rayonkampioen bekend 
werd gemaakt. 

In de vroege ochtend begonnen de Instap D2 
meisjes; Neline v.d. Hoff, Liza v.d. Werf en Fran-
ces Brevé. Op balk lieten zij zien dat ze goed en 
netjes kunnen turnen: alle drie bleven ze op de 
balk staan. Ook vloer werd netjes uitgevoerd. Aan 
sprong hebben we hard gewerkt met alle mei-
den. Dit was te zien! Uiteindelijk zijn Liza en Fran-
ces 5e geworden en Neline 3e.
 
Vervolgens was het de beurt aan onze goud-
haantjes: Marenne Meulemans, Anouk Tol (St. 
Mauritius) en Mijntje Reurs. De vorige twee wed-

strijden mochten zij steeds het volledige podium 
bezetten, de uitdaging was om dit deze keer te 
herhalen. De meiden begonnen op brug en turn-
den hier alle drie stabiele oefeningen achter el-
kaar door. Op de vloer en balk behaalden zij met 
afstand de hoogste cijfers. Uiteindelijk is het ook 
vandaag weer gelukt om het gehele podium te 
bezetten.
Mijntje werd 1e, Anouk 2e en Marenne 3e.
Met deze uitslagen is het natuurlijk vanzelfspre-
kend dat ook een van deze meiden Rayonkampi-
oene zou worden.
Uiteindelijk mocht Mijntje het podium nog een 
keer betreden om een mooie beker en oorkonde 
op te halen!
 
De derde wedstrijd kwamen de Jeugd meiden in 
actie: Josephine Pauws en Puck van Maanen. De 
meiden begonnen op balk waar Puck een hele 
stabiele oefening neerzette, zij behaalde hiermee 

3de Competitiewedstrijd
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de hoogste score. Brug is Josephines toestel. Een 
oefening waarin alles lukte en achter elkaar ge-
turnd werd resulteerde in een mooi resultaat.
Josephine mocht uiteindelijk de zilveren medaille 
in ontvangst nemen en Puck werd 22e.

In de vierde wedstrijd kwam onze Yinglian Laan 
in actie en tevens voor de Senioren onder ons Ilo-
na Out.
Yinglian begon op het onderdeel balk en helaas 
moest  zij twee keer het toestel verlaten. Daarna 
turnde zij een schitterende oefening op het on-
derdeel vloer. 
Ilona turnt eigenlijk altijd wel een stabiele wed-
strijd ook dit keer ging het prima en vooral brug 
ging erg goed. Zowel Yinglian als Ilona eindigde 
als 8e.
De resultaten van de recreatie-plusmeiden:

Samira de Boer (6de Divisie, Senior) 1e
Lotte Kemper (6de Divisie, Pupil II) 7de
Jinke Stijvers (5de Divisie, Pupil II) 9de
Indy Reijers (5de Divisie, Pupil II) 17de 
Tessa Bertens (5de Divisie, Pupil I) 18de 

Finale dames wedstrijden 3e en 4e divisie
“DE” wedstrijden van het jaar voor de 3e en 
4e divisie zijn de Competitie Finale en de Dis-
trictsfinale. Het is een hele prestatie wanneer 
je aan deze wedstrijden mag meedoen. Dit be-
tekent namelijk dat je al vele turnsters achter 
je gelaten hebt.

Zaterdag 9 maart vond de Finale Noord plaats in 
Wervershoof. Vanuit De Beukers mochten hier zes 
meisjes aan meedoen.
 
In de eerste wedstrijd was het de beurt aan de In-
stappers en de Jeugd meisjes. Al snel bleek de 
concurrentie bij deze wedstrijd een stuk sterker 
te zijn dan bij de competitiewedstrijden van het 
rayon Zaanstreek Waterland. 
Mijntje Reurs begon met een ontzettend mooie 
vloeroefening, waar zij het tweede hoogste cij-
fer behaalde. Sprong gaat bij Instappers Maren-
ne Meulemans en Mijntje Reurs steeds beter, al 
vraagt dit nog wat meer aandacht. Op balk be-
gon Marenne erg sterk, helaas moest zij de balk 
één keer verlaten. Mijntje haalde alles erop. Bei-
de meiden haalden het tweede hoogste cijfer op 
dit toestel. Uiteindelijk is Mijntje 3e geworden en 
Marenne 11e. Beide turnsters zijn doorgestroomd 
naar de finale van Noord Holland op 7 april. 
Bij de Jeugd meisjes begon Josephine Pauws  
goed op vloer en bij brug liet zij eveneens een 
nette oefening  zien.  Josephine is 16e geworden 
en daarmee eveneens doorgestroomd.
 
In de tweede wedstrijd was het de beurt aan Kim 

Overmars, Yinglian Laan en Ilona Out. Het was 
nog spannend. Kim en Ilona kampten beide met 
een blessure waardoor hun deelname nog onze-
ker was. Gelukkig heeft  fysiotherapeut Bastiaan 
Krul Ilona zover gekregen. Kon zij vorige week 
nog niet lopen nu deed zij alles mee. Ook Kim 
kon gelukkig meedoen. Vooral vloer ging bij de-
ze meiden erg goed. Yinglian zette hier zelfs het 
tweede hoogste cijfer neer. Brug ging vooral bij 
Ilona goed. Kim liet voor het eerst een salto van 
de brug zien.
Uiteindelijk is Ilona, ondanks twee weken niet 
kunnen trainen, 8e geworden en daarmee door-
gestroomd. Helaas bleek de concurrentie voor 
Yinglian en Kim te groot te zijn om door te stro-
men.

Mijntje kwam uit op de Districtfinale instap D1 in 
Beverwijk. Zij turnde vooral een nette balkoefe-
ning,  waarbij zij dit keer met alles erop bleef! 
Neline van den Hoff en Frances Brevé hadden 
zich geplaatst voor de Districtsfinale bij de in-
stappers D2 in Den Helder. Frances liet voor-
al twee mooie sprongen zien, Neline turnde erg 
netjes op balk. Al met al hebben deze meiden het 
seizoen prima afgerond!

Trainsters Sandra, Mariëlle, Marianne en Marie-
ke kijken terug op een mooi seizoen bij de 3e/4e 
divisie selectie met veel medailles. Op naar het 
nieuwe seizoen.
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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

hier kan uw advertentie staan
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Waarom Perfect Pilates?

STREETDANCE-NIEUWS

Het pennetje van Laura Sier

Pilates verbetert de lichaamshouding
Pilates draagt bij aan een sterke en soepele wer-     
   velkolom waardoor de kans op rug- en nek-  
   klachten afneemt
Pilates versterkt de buikspieren, ook de dieplig-  
   gende
Pilates versterkt de bilspieren, onderrug en bo-  
   venbenen
Pilates geeft u meer controle over de bekkenbo-        
   demspieren
Pilates verbetert uw bloedcirculatie
Pilates activeert de stofwisseling

We beginnen op donderdag 5 september om 
14.00 uur in De Botter en er wordt 1 x per 2 we-
ken lesgegeven door Bea van Leeuwen.

Finale HAFF op 6 oktober 2013

Onze demoteams Born2Rock & United Fla-
vours hebben zich geplaatst voor het Neder-
landse kampioenschap van ’t Haff!
De finale vindt plaats op zondag 6 oktober in 
Den Haag.

Vorig jaar gingen we er met een bus heen en dat 
willen we dit jaar ook weer doen. Echter, vorig 
jaar was het alleen Born2Rock die meedeed aan 
het NK en toen waren we na de eerste prijsuitrei-
king al klaar. Omdat de categorie van United Fla-
vours pas na de eerste prijsuitreiking begint ben 
je daar vanaf ongeveer 10.15 tot 17.00 uur en 
dan natuurlijk nog de busreis erbij.

We snappen dat jullie nu denken, poeh poeh, 
wat een lange dag! Maar het NK is maar één keer 
per jaar en we willen toch zeker beide teams aan-
moedigen?

Graag willen we weten wie er op 6 oktober mee 
wil met de bus. Dus vraag al je familie, vrien-
den, kennissen en wie nog meer of ze met je mee 
gaan om onze teams aan te moedigen!

Opgeven kan via:
Susan Koning
06-11174322
susan_koning@live.nl

Ik ben Laura Sier. Ik 
woon op het Zoutzie-
dershof 27 in Edam. 

Ik heb twee broertjes: 
Alan en Jelte.

Ik zit nu nog op de Pi-
ramide in groep 8. Vol-
gend jaar ga ik naar Het 
SG Newton in Hoorn. 

Mijn hobby’s zijn dan-
sen en skieen. 

Ik heb een hondje Tom-
my, een gerbil Ger, een 
hamster Pluisje en drie 
vissen.

Ik geef de pen door aan

Rajana Mousaitouva

Groetjes,

Laura Sier
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Volgende clubblad

Kopij inleveren bij

info@debeukers.nl

kopij:
eind sept

verschijnt:
begin okt

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

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

Donderdag 5 september: 
Start Pilates in De Botter, om 14.00 uur

Zaterdag 29 juni: 
Dansoptredens in Het Bolwerck, 

aanwezig 14.30 uur, start 15.00 uur

Maandag 19 augustus: 
Start seizoen 2013-2014 

(voor lesrooster zie www.debeukers.nl)

Nederlands Kampioenschap Streetdance
met Born2Rock en United Flavours!

Zondag 6 oktober in Den Haag.
Als supporter mee met de bus? Zie pag. 17.



20Gymnastiek-, dans- en turnvereniging De Beukers

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!

- Depot Stomerij Zeekant

- Diervoeding

- Sleutels
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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
Papaverstraat 17

Volendam
0299 785541

marco@debeukers.nl

*Recreatie-plus meisjes
Lisette Bosscha

Oorgat 5d
1135 CP Edam

0299 362531
lisette@debeukers.nl

PILATES door Bea van Leeuwen

ASSISTENTEN
Simone Steijger,  

Marsha Bertens, Ilona Out, 
Julia Reukers, Femke Smits 

JEUGDRAAD
Leden

Lisette Bosscha,  Simone Steijger

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

Verenigings- en Bondscontributie 
op basis van automatische incasso

(de bondscontributie wordt per kwartaal geïnd gelijk met de contributie)

Recreatiegym en trimmen

Jeugd t/m 5 jaar € 30,-- +  € 3,75 bondscontributie per kwartaal
Jeugd 6 t/m 15 jaar € 31,-- +  € 3,75 bondscontributie per kwartaal
16 jaar en ouder € 32,-- +  € 4,75 bondscontributie per kwartaal

Selectie € 28,50 per uur/per week per kwartaal

Zumba / Streetdance

Jeugd t/m 15 jaar € 38,00 + € 3,75 bondscontributie per kwartaal
16 jaar en ouder € 39,00 +  € 4,75 bondscontributie per kwartaal

Rekening bij INGBNL2A nr. IBAN: NL79INGB0002899771  
t.n.v. De Beukers - Edam
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