Voorwoord van de redactie
Hallo clubgenoten,
Voor jullie ligt alweer boekje nummer 28, september 2018.
De zomervakantie zit er alweer op en dat betekent dat het nieuwe
seizoen weer is begonnen. Dit is een mooi moment om even terug te
blikken op vorig seizoen.
Voor de selectiemeiden was het in ieder geval een topseizoen. Er is
een recordaantal medailles binnengehaald! Er zijn in totaal wel 48
medailles mee naar Beek genomen. Dit is echt fantastisch!
Daarnaast hebben we weer de Rabo Clubkasactie gehad. Jullie hebben
ons ontzettend geholpen en daardoor hebben we € 566,06 gekregen.
Bij deze willen we de Rabobank Graafschap hartelijk bedanken voor
het mooie bedrag en de geweldige actie die ze elk jaar weer opzetten.
Bedankt dat jullie het plaatselijke verenigingsleven een warm hart
toedragen en onze leden super bedankt voor het stemmen.
We willen hierbij ook onze kersverse clubkampioenen Jill Verheij en
Tanja van Haeren feliciteren met hun titel. Wat was het weer een
succes en wat hebben de leden goed geturnd.
Het nieuwe seizoen begint al goed, want binnenkort gaan we op kamp!
Op 7, 8 en 9 september is het kamp met het thema “Op vakantie met
’t Peeske”. Wij hebben er in ieder geval al ontzettend veel zin in!!
We willen ook graag alle leden en sponsoren bedanken die bijgedragen
hebben aan dit clubblad. Het is weer een mooie uitgave geworden.
De redactie:
Henk Horst, Miranda Scholten, Maaike Horst

Even voorstellen… Ria Hendricksen
1. Kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ben Ria Hendricksen, 60 jaar jong en
ben geboren in Loerbeek. Ik ben 38 jaar
getrouwd en woon dus al 38 jaar met
Gerard aan de Kasteellaan. Wij hebben 2
kinderen, een zoon van 34 en een dochter
van 31. Meer soorten waren er niet.
2. Hoe ben je in aanraking gekomen met onze vereniging?
Er waren toen niet zoveel verenigingen waar je bij kon,
meisjesgilde of de gym. Dus mijn keus was de gym. Waar ik ook
al vele jaren bij zit. Heb 40 jaar geleden ook in het bestuur
gezeten, en doe nu nog vrijwilligers werk voor de gym
3. Turn je zelf nog steeds?
Ja, met veel plezier op donderdagmorgen bij Larissa. Een leuke,
gezellige en sociale groep
4. Wat vind je naast turnen nog meer leuk om te doen?
Ik hou van wandelen, fietsen (leg)puzzels, lezen en sporten.
5. Ben je afgelopen zomervakantie nog op vakantie geweest?
Wij zijn met de caravan naar Kroatië geweest. Het was heel
erg mooi en we hadden ook erg mooi weer.

Topjaar voor de selectie van ‘t Peeske
In november 2017 begon, na de overweldigende uitvoering, het
wedstrijdseizoen voor de turnsters van de selectie. De clubteam werd
gehouden in Winterswijk en de turnsters waren verdeeld over 2
wedstrijddagen. Altijd een fijne wedstrijd ter voorbereiding op de
voorrondes. En dat lieten de meiden ook zien! Er werden dat weekend maar
liefst 3 bronzen en 1 gouden beker gewonnen! Een goed begin dus.
Binnen de 4e divisie (hoogste divisie van ons afgelopen seizoen) hebben de
meiden laten zien dat zij goed gestegen zijn in hun niveau.
Niet alleen de jongste meiden, maar ook de meiden die gepromoveerd waren
deden er alles aan om zo goed mogelijk te presteren.
Dit resulteerde binnen deze divisie tot 2 finalisten die door mochten tot de
districtsfinale District Oost.
Larissa Keurntjes, uitkomende in Pupil 1 D1, deed afgelopen seizoen nog
6e divisie en wist nu de districtsfinale te behalen.
Tanja van Haeren, eerstejaars junior supplement E, deed het zelfs zo goed
dat zij een 2e plaats wist te behalen.
Hierdoor moet zij volgend seizoen promoveren naar de 3e divisie, wat dus een
nieuwe uitdaging zal zijn!
Ook in de 5e divisie hadden wij een grote groep meiden die meededen. Met
name in de onderbouw was ’t Peeske in elke categorie te vinden.
Ook hierbij lieten de meiden zien goed gegroeid te zijn, niet alleen voor de
wedstrijden, maar ook tijdens het seizoen.
Deze divisie heeft in totaal 4 medailles weten te behalen. Binnen de finale
deden maar liefst 11 meiden mee van ’t Peeske!
Sedi van Hal wist hierbij zelfs 2e te worden bij de Instap D2. Zij zal volgend
seizoen een divisie hoger gaan turnen voor meer uitdaging.
Dan de topper van dit seizoen, de 6e divisie. Nog nooit heeft ’t Peeske zoveel
medailles binnen 1 divisie weten te behalen.
Het niveau en de gedrevenheid van die turnsters was zo groot. Dit
resulteerde zelfs 1 wedstrijd in een volledig rood podium met alleen maar
meiden van onze vereniging.
Totaal zijn er 18 medailles behaald in deze divisie. In totaal waren er ook 13
meiden doorgestroomd naar de finale.

In de finale werden er maar liefst 5 medailles behaald. Een 3 e plaats voor
Juliette Tiemes bij de Instap D3 en voor Levi van Leeuwen bij Pupil 1 D3.
Een 2e plaats voor Alyssa Janssen bij de Pupil 1 D3. En REGIOKAMPIOENEN
Coco Imade bij de Instap D3 en Laura Schasfoort bij Jeugd 1 D3.
Veel van deze meiden zijn al reeds doorgeschoven naar een andere groep op
volgend seizoen in een hoger niveau uit te komen.
Onze jongste meiden mochten dit seizoen ook hun kunsten vertonen. En wat
zijn ze allemaal goed op weg!
Dycke Dikker wist bij de Instap D1 meteen de 1e plaats te veroveren bij haar
wedstrijd.
Amanda Hellwich, Yfke Jolink en Annelot Reinhoud wisten ook bij hun
1e wedstrijd meteen het podium te bereiken.
De andere meiden zaten er niet ver van af, en zijn goed op weg voor hun
“echte” wedstrijden!
Als afsluiting van het seizoen zijn er voor de oudere meiden
toestelkampioenschappen. Hierbij zijn er medailles te behalen per toestel.
Ook hierbij was ’t Peeske duidelijk aanwezig! Met maar liefst 11 medailles
gingen we huiswaarts. Hiervan waren er 7 gouden, 3 zilveren en 1 bronzen.
Uiteindelijk brengt dit de medaillestand voor dit seizoen op maar liefst 48!!!!
20 gouden, 12 zilveren en 16 bronzen. Uitzonderlijk voor onze vereniging!
Nu maar hopen dat alle meiden dit aankomend seizoen kunnen evenaren, of
zelf kunnen verbeteren!
Wij als leiding zijn supertrots op ieder zijn prestatie. Met of zonder
medaille, want het gaat om de groei!
We hopen dan ook dat we
aankomend seizoen weer een
sportief, succesvol jaar
tegemoet gaan.

Nijntje Beweegfeest
De peuters en de kleuters van onze vereniging hebben het hele jaar
verschillende opdrachten gedaan voor het KNGU Nijntjebeweegdiploma. Totaal werden er 21 opdrachten getoetst in de lessen.
Ze moesten huppelen, hinkelen, balanceren, klimmen, springen, stuiten
en nog veel meer.
Zaterdag 7 juli j.l. was het zover, het Nijntje beweegfeest in de
sporthal in Beek.
Alle ouders, opa’s en oma’s mochten komen kijken wat de kinderen
geleerd hadden.
Het was een gezellig boel met slingers, ballonnen en drinken voor
iedereen.
Aan het einde van de les werden de dikke duimen-diploma’s en Nijntje
diploma’s uitgedeeld door meester Rick.
Het was een geslaagd feestje.

Stukje ingezonden door leden

Contributie 2018
Basiscontributie Bondsbijdrage

Afschrijving
per maand

Junioren

t/m 15 jaar €9,60

€2,15

€11,75

Senioren

16 t/m 59
jaar

€11,60

€2,62

€14,22

Senioren

Vanaf 60
jaar

€9,60

€2,62

€12,22

Inschrijfgeld

Allen,
eenmalig

€7,50

Toeslag 2e en volgende uren: 80% van de basiscontributie
De contributie inclusief bondsbijdrage wordt per maand door middel
van een automatische incasso van de bankrekening afgeschreven. In de
maanden juli en augustus wordt er niet geïncasseerd. Het inschrijfgeld
wordt eenmalig afgehouden bij de 1e contributie inning.
Opzeggen Lidmaatschap:
Het lidmaatschap moet bij de ledenadministratie schriftelijk of per
e-mail worden opgezegd: ledenadministratie@gvpeeske.nl
Opzegtermijn is één maand.
Opzeggingen bij de leiding worden niet geaccepteerd.

Stukjes van de leden
Hallo allemaal,
Zaterdag 30 juni en zondag 1 juli hadden we slapen in de zaal. Het was
heel erg leuk! We gingen ‘s- Middags gingen we eerst zwemmen, dat
was heel erg leuk ze hadden daar ook nog trampolines dus daar hebben
we ook nog op gesprongen. Toen we klaar waren met zwemmen gingen
we terug naar de zaal, daar gingen we het eten klaarzetten, want
iedereen had eten meegenomen. Toen het eten klaarstond gingen we
eten. Na het eten gingen we onze slaapplekken klaarmaken. Toen we
dat klaar hadden, hadden we nog een beetje vrije tijd.
Daarna gingen we naar buiten, daar gingen we een soort slagbal doen
alleen dan met een voetbal. Dat was heel erg leuk, we hebben daarna
ook nog tikkertje gespeelt. Toen gingen we weer terug naar binnen en
hadden we weer even vrije tijd. We gingen ook nog tien tellen in de
rimboe doen en daarna mocht je gewoon weer doen wat je zelf wou.
Daarna gingen we slapen, ik ben rond 1 uur gaan slapen. De volgende
morgen gingen we eerst ontbijten en daarna gingen we alle spullen
opruimen. Toen we alle spullen hadden opgeruimd gingen we nog een
spel doen dat je alle onderdelen naar de overkant moesten brengen en
nog een matten race. En daarna gingen we weer naar huis. Het was
superleuk!
Van Nienke Maandag

Vakantierooster/bijzondere data
Kamp groep 3 t/m 6

7 en 8 september

Kamp groep 7 en ouder

8 en 9 september

Informatieavond ouders selectie

17 september

Herfstvakantie

22 t/m 28 oktober

Turngala Den Bosch

10 november

Kerstvakantie

24 december t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie

4 t/m 10 maart 2019

Wijzigingen voorbehouden

Lesrooster 2017- 2018
Dag:

Tijd:

Groep:

Leiding:

Maandag

16.00-18.00

Selectie

Meike/Larissa

Dinsdag

16.00-18.00

Selectie

Gabriëlle/Larissa

Dinsdag

18.00-20.00

Selectie

Gabriëlle/Larissa

Woensdag

08.30-09.30

Dames recreatief

Riny

Donderdag

08.45-09.45

Keepfit dames

Larissa

Donderdag

09.45-10.45

Ouder/Kind gym

Larissa

Donderdag

16.00-18.00

Selectie

Gabriëlle/Larissa

Donderdag

18.00-20.00

Selectie

Gabriëlle/Larissa

Vrijdag

08.45-09.45

Ouder/Kind gym ’s-Heerenberg

Larissa

Vrijdag

18.00-19.00

Sport en Spel v.a. groep 3 jongens/meisjes

Vrijdag

18.00-19.00

Springgroep 1: groep 3 t/m 8

Larissa/Inge

Vrijdag

19.00-20.00

Springgroep 2: V.O.

Larissa/Inge

Zaterdag

09.45-10.45

Peuter-/Kleutergym v.a. 3,5 jaar Rick

Zaterdag

09.45-10.45

Groep 3 basisschool

Miranda

Zaterdag

11.00-12.00

Groep 4/5 basisschool

Miranda

Zaterdag

11.00-12.00

Groep 6 basisschool

Meike

Zaterdag

12.00-13.00

Groep 7/8 basisschool

Meike

Zaterdag

12.00-13.00

Groep Voortgezet onderwijs

Miranda

Zaterdag

13.15-14.15

Jongens turnen v.a. groep 3

Rick/Inge

Rick

Voor de selectie worden kinderen uitgenodigd.
Wijzigingen voorbehouden.

Turnsters kunnen niet
alleen goed turnen maar ook
goed knutselen.
Dit is gemaakt door Amanda
Hellwich

Stukjes van de leden
Zaterdag 16 juni in t,peeske beek was er een wedstrijd van turnen. We
waren er en toen begon de muziek. De opmars begon we stonden op
een rij op de airtrack. Nu gaat de wedstrijd echt beginnen. Het eerste
onderdeel was brug de oefening was heel goed gelukt. En daarna gaan
we naar balk Jhelynn gaat als eerst en daarna ben ik. Als balk
afgelopen is gaan we naar vloer. Dat was de airtrack. Ik begon. Ik vond
mijn oefening ook heel goed gelukt.
Als iedereen geweest was gingen we met ons groepje naar sprong ik
was als laatst. Ik had een 9,9 op sprong iedereen mocht 2 keer. Als
iedereen geweest was gingen we naar de kleedkamer voor de opmars
voor de prijsuitreiking. Laura was 3de Eva 2de en ik
1ste!!! Ik was heel erg blij. Die middag om 2 uur moesten
we weer terug voor de clubcampioen. Maar ik was dat
niet Tanja, had gewonen.
Het was super leuk! Van Juliette Tiemes

Klein Interview met Simon Sanders (van de Ledenadministratie)
Ik ben in het bestuur gekomen door mijn moeder.
Ondanks dat ik in Arnhem woon, vind ik het nog steeds leuk om voor de
vereniging iets te kunnen doen. Eén keer in de maand ga ik naar de
sporthal om de ledenlijsten weer up to date te maken.
Zelf heb ik geturnd van mijn 25e jaar tot mijn 45e jaar. Dit heb ik
gedaan bij Wilskracht Kilder, Varsseveld en Thuve Duiven. Hier
hadden ze heren turnen. Dit vond ik erg leuk om te doen. Tijdens de
braderie in Beek hebben wij met het heren team ook als eens een
optreden verzorgt wat erg leuk was. Ook tijdens het kamp heb ik vaak
geholpen. Turnen doe ik niet meer maar ik doe nog wel hardlopen. Ik
hoop dat jullie zo een beetje meer van mij te weten zijn gekomen.

Mijn turn seizoen
Hey allemaal,
In het begin van het turn seizoen was het nog best zwaar. We hadden
3 wetstrijden en als je die 3 wetstrijden had gedaan kon je ook nog in
de finale komen. De 1e wetstrijd was ik best tevreden over hoe ik het
had geturnd ik was uit eindelijk 7de geworden en de 2de wetstrijd
vond ik echt super de super gaan, ik was uiteindelijk 1ste geworden ik
was zo blij. Mij 3de wetstrijd ging wel goed maar het was zo irritant
dat ik 4de was geworden maar ja het kan niet anders en we hoorde ook
of je naar de finale ging ja of nee, ik was door naar de finale ik was zo
blij dat ik door was.
We hadden ook nog clubkampion schappen en als je niet weet wat het
is, dat is alleen voor je eigen club en uiteindelijk was ik 6de geworden
ik was er tevreden mee en we hadden ook nog slapen in zaal dat was zo
gezellig we gingen zwemmen bij Silvolde en het was zo leuk met Nina
Fien en Dycke ik ging bij hun
slapen dat was zo grappig en we
gingen ook nog tien tellen in de
rimboe doen in het donker dat
was ook superleuk.
Groetjess Jasmijn Maandag

Tekening van Nikki Messing:

Clubkampioenschappen
Hallo, ik ben Tanja van Haeren en ik ben 14 jaar. Turn nu bijna 2 jaar
al weer bij ‘t Peeske waar ik onzettend naar me zin heb. Hiervoor
turnde ik bij de Bomgardjes. Vanaf mij 5de jaar ben ik al met gymen
en daarna turnen bezig geweest. Mij grote wens is om een keer een NK
te turnen.
Volgend jaar ga ik turnen in de 3de divisie wat ik heel graag wilde. Het
zal hard werken worden maar lijkt onzettend leuk om weer stapje
hoger op te komen.
Dit jaar hadden we weer clubkampioenschap met onze vereniging, het
was weer goed georganiseerd door onze vrijwilligers en leiding. Met
veel plezier hebben we allemaal weer een mooie wedstrijd laten zien
aan onze ouders,opa’s en oma’s, wat we geleerd hadden afgelopen jaar.
Toen ik te horen kreeg dat ik clubkampioen werd, was echt super blij.
Ik kreeg twee bekers. Een
wisselbeker en een beker om te
houden. Het was dan ook een dag om
weer niet te vergeten.
Elke Dinsdag en Donderdag ga ik
altijd met veel plezier turnen met de
meiden, we werken altijd hard maar
maken ook veel lol en lekker gek doen
met Larissa en Gabrielle.
Ik hoop dat jullie nu beetje iets van
me te weten zijn gekomen.
Groetjes Tanja van Haeren

De clubkampioenschappen waren superleuk! Bij de brug moest ik eerst op de
grote naar het einde schuiven en daarna
eraf springen, op de kleine moest ik
borstwaartsom doen en daarna de
buikdraai.
Bij de balk ging het goed want ik wist
precies wat ik moest doen.
Daarna ging ik naar de vloer daar heb ik
een aanloop radslag gedaan.
En als laatste moest ik bij de sprong
handstand platval doen.
Ik kan nog steeds niet beseffen dat ik
de bekers heb gewonnen.
Groetjes Jill Verheij

Vragen groep 8 en V.O.
Hoe lang bestaat gymnastiekvereniging ’t Peeske?
Yara Loskamp: 53 jaar
Wat is jouw favoriete onderdeel op vloer?
Sanne Bosman: Loopsprong omdat ik die het beste kan.
Wat vind jij leuk aan turnen?
Fleur Verbeten: Omdat je er leuke trucjes leert.
Waarom heb jij voor turnen gekozen?
Anouk Jansen: Mijn vriendinnen zaten destijds ook op turnen maar nu niet
meer. Ik vind het nog steeds leuk.
Wat zou jij graag willen leren?
Laura Fitters, Sanne Bosman & Anouk Jansen: Achteruit salto;
Yara Loskamp: Barani;Fleur Verbeten: Salto
Hoeveel trainer(st)ers zijn er binnen de vereniging?
7 personen
Hoeveel gediplomeerde assistentes heeft de vereniging?
5 personen

Stukjes van de leden
Hallo Sportieve mensen,
Maandag 4 juni zijn we met ons gymclubje, Keep-fit, bestaande uit 11
dames naar Markant Outdoor in Braamt gefietst. Ons jaarlijks uitje!
Na enig oponthoud stapten we daar op de felgekleurde steppen. We
kregen een puzzelroute mee. Genietend van de natuur stepten we
parmantig al puzzelend door ons mooie Montferland. Na twee uurtjes
steppen en lachen bereikten we het eindpunt. Na het nakijken van de
antwoorden wonnen we zowaar een leuk wit bokaaltje in vorm van een
klompje. Onze Dea had lekkere kersen meegebracht uit eigen tuin.
Nou deze hadden we wel verdiend zeg. Toen de fiets weer op naar
Palestra. Daar nuttigden we een kopje koffie met gebak. Lekker buiten
op het terras genietend van de zonsondergang nog een drankje
besteld. Ik vond het een geslaagde avond, vol humor, foto’s, kersen en
……… nee toch geen spierpijn de volgende dag.
Ine

Gourmetten en turnen Duiven VO-groep
Op zaterdag 7 april hebben wij met de VO-groep in de turnhal in Duiven
geturnd en hebben we daarna gegourmet. We moesten allemaal rond 5 uur
verzamelen bij de sporthal en ons verdelen in een aantal auto’s zodat we naar
de turnhal in Duiven konden rijden. In Duiven aangekomen te zijn gingen we
eerst omkleden in de kleedkamers en toen kon het turnen beginnen. We
hebben onze oefeningen geoefend en vrij geturnd. Er was een brug, vloer,
rekstok, balken, een trampoline en een blokkenbad. We hebben vooral veel
tijd in het blokkenbad besteed, wat heel leuk was. Ook hebben we nog veel
foto’s gemaakt. Na een uur te hebben geturnd gingen we gourmetten bij de
camping van de ouders van Jennifer.
Voor het gourmetten moest er natuurlijk eerst boodschappen worden gedaan,
dit hebben Laura en Kirsten samen gedaan. We hebben samen met zijn allen
alles klaargezet en al het eten klaargemaakt, ieder had zijn eigen taak. Het
was erg lekker en gezellig. Na het eten hebben we alles opgeruimd en
schoongemaakt en hebben we nog een dobbelspel gedaan waarvoor iedereen
een cadeautje moest meenemen. We sloten de dag af met een ijsje en
iedereen kon toen werden opgehaald. Het was een erg leuke en gezellige dag!
Sara Sorane, VO- groep

Toestelkampioenschappen
Het was zondag 3 juni en ik werd om 07:30 wakker gemaakt. We gingen weg
en ik had er zin in. Ik deed alle 4 de onderdelen. Toen kwamen we bij de zaal.
Jolein was er al, Tess en Celeste moesten nog komen. Toen iedereen er was
liepen we naar de zaal om te warming-uppen. Na de warming-up hadden we de
opmars, nu was het echt begonnen. We begonnen op sprong we hadden 5
minuten om in te turnen. Ik moest springen. Het ging niet super goed maar
dat maakte niet veel uit want ik had nog 3 andere kansen. Daarna gingen we
naar brug. Brug vind ik het leukste onderdeel. Ik begon aan mijn oefening en
voor mijn gevoel ging het wel goed. Nu was de balk. Dat vind ik best lastig
maar het ging super goed. Als laatst was vloer aan de beurt. We mochten voor
het eerst onze eigen oefening bedenken op alle onderdelen dus ik had extra
veel zin in vloer. Ik begon. Ik vond het super leuk en het ging goed, maar het
maakte me niet meer uit of ik iets won want ik vond het leuk. Maar toen
iedereen klaar was, was de prijsuitreiking. Ik begon het toch wel een beetje
spannend te vinden. Ze begonnnen met sprong uit te reiken. Op sprong had ik
niks gewonnen maar dat dacht ik al. Toen was brug aan de beurt. Jammer
genoeg had ik daar ook niks gewonnen maar ik was 4e geworden. Toen was
balk. Ik was geen 3e ook geen 2e maar 1ste jeeee. Maar vloer was er ook nog
en op vloer was ik ook 1ste jeee. Ik vond het super leuk.
Milou Masselink

Wist je dat?:
-

De peuter-/kleuter les op zaterdag van 09.45 uur tot 10.45 uur
is. De ouders kunnen dus iets langer slapen op de
zaterdagochtend.

-

Wij 7 en 8 september met groep 3 t/m 6 op kamp gaan

-

Zaterdag 8 en zondag 9 september de turners van groep 7 en
ouder op kamp gaan, met natuurlijk weer de spokentocht

-

Tijdens de selectietraining hard
wordt gewerkt. Even uitrusten!

-

Uitspraak Julia Verbeten: Au, mijn
oksels stinken!!!

-

Wij er een leuke collega trainster bij
hebben binnen onze vereniging: Inge
Gerritsen is geslaagd voor
gymnastiekleider 3!

-

De springgroepen en het
jongensturnen om de week gegeven
gaan worden door Inge. Wij wensen
Inge heel veel plezier en succes met
het lesgeven.

-

Skiservice Montferland € 100,00 heeft gesponsord voor onze
airtrack. Heel erg bedankt voor deze gulle gift!

-

Er altijd verhaaltjes, tekeningen of leuke raadsels/moppen
ingeleverd kunnen worden voor in het clubblad. Je mag het
mailen naar miranda.gym@live.nl

Telefoonnummers leiding
Miranda Scholten

Hoofdleidster en

Tel: 0314-680278

Elzenerf 7

trainster junioren,

E-mail: miranda.gym@live.nl

7031 XA Wehl

jeugdbestuur

Meike Beekhuizen

Trainster selectie

Mobiel: 06-57083090

Vinkstraat 5

en junioren

E-mail: mh.beekhuizen@gmail.com

Larissa de Ruiter

Trainster selectie,

Tel: 0314-662322

De Hangaarts 3,

ouder-kind en senioren

Mobiel: 06-48342994

6921 KJ Duiven

7041 GM ’s-Heerenberg
Riny Reuling

E-mail: larissaderuiter@kpnmail.nl
Trainster senioren

Tel: 0314-684425

v. Barneveldlaan 37
7031 ZK Wehl
Gabriëlle Klompenhouwer Trainster selectie

Mobiel: 06-23460880

Ulftseweg 66

E-mail: gabrielle-92@hotmail.com

7064 BE Silvolde
Rick Pollmann

Trainer junioren

Liemersweg 32

Mobiel: 06-15588457
E-mail: rickpollmann@hotmail.com

6942 HS Didam
Inge Gerritsen
Polmanstraat 1
7037 CZ Beek

Trainster junioren

Mobiel: 06-30367828
E-mail: inge.gerritsen@hotmail.com

