Nieuwsbrief februari 2015
Nieuwe penningmeester Luke van der Wielen stelt zich voor!
Hallo leden van de Leleaart,
Velen van jullie zullen mij niet 1,2,3 herkennen. Dat komt omdat ik pas sinds kort
met de Leleaart in aanraking ben gekomen. Graag stel ik mijzelf dan ook aan jullie
voor.
Ik ben Luke van der Wielen. Vanaf mijn geboorte, 22 jaar geleden, ben ik
woonachtig in Wijchen (de Woezik). 1,5 jaar geleden heb ik mijn studie
accountancy afgerond en ben ik gaan werken bij OBC accountants en
belastingadviseurs. Naast mijn werk volg ik momenteel nog een vervolgstudie tot
AA accountant. Sportief gezien ben ik lang geleden begonnen met voetballen bij de Woezik, daarna heb ik 9
jaar getennist bij de Haanenbergh en nu ben ik sinds 5 jaar weer lid van de Woezik. De Suikerberg is mij, zoals
je leest, bekend terrein.
Via mijn werk als assistent-accountant werd mij gevraagd of ik interesse had om de functie van
penningmeester te bekleden. Penningmeester zijn van de Leleaart combineert drie belangrijke elementen uit
mijn leven, namelijk: Sport, de wijk Woezik en mijn werk. Vandaar dat ik deze kans met beide handen heb
aangegrepen.
Ik hoop met de Leleaart een lange en sportieve samenwerking aan te gaan!
Imke, Evi en Femke genomineerd voor Sportteam van het Jaar!
Op zaterdagavond 24 januari waren de driejaarlijkse sportverkiezingen van de gemeente
Wijchen. Uit de vele aanmeldingen was het acrogymteam Imke, Evi en Femke genomineerd
voor sportteam van het jaar. Tijdens het sportgala werd bekend gemaakt wie van drie
nominaties er met deze titel vandoor ging. Helaas hebben de meiden deze titel niet gewonnen,
deze is gegaan naar het damesvoetbalelftal van de Woezik. Toch is er een mooie film van het
team laten zien op deze avond en is de acrogym weer in het zonnetje gezet. Het was een hele
mooie avond en leuk om elkaar eens in het chique te zien!
Mooie opbrengst De Grote Clubactie
De Grote Clubactie was dit jaar een groot succes. Wij hebben met z'n
allen maar liefst 2.520,57 euro voor de club binnengehaald! Bedankt dat
jullie allemaal zo je best hebben gedaan om loten te verkopen. Wij
hebben 25 kinderen blij gemaakt met een cadeaubon, zij hadden 15 of
meer loten verkocht. Een ervan was dit jaar de topverkoopster met maar
liefst 37 verkochte loten. Faye Hubers heeft voor deze prestatie een
filmbon gekregen. Nogmaals bedankt allemaal!
De uitslag is te vinden op de website van de Grote Clubactie. Tevens ligt
er een papieren versie in de Turnhal. Het lotnummer kunt u vinden op
uw bankafschrift.
Turnen: Zes turnsters door naar de districtfinale van de 3e divisie
e
De laatste voorwedstrijd van de 3 divisie was een spannende wedstrijd
want het was de laatste mogelijkheid om je te plaatsen voor de
districtsfinale. Voor Maryse, Kiki en Selina was het al duidelijk dat ze
geplaatst waren voor de halve finale. De andere meiden moesten nog
even knallen. De dag begon met de jeugdturnsters. Aan de ene kant van
de zaal streden Kiki en Selina in de categorie jeugd 2 supplement E,
terwijl aan de andere kant Damla meedeed met de jeugd 1 N4. Kiki en
e
e
Selina vielen op met hun mooie vloeroefeningen, wat ze een 1 en 3
plaats op dit toestel opleverde. Ook op de andere toestellen lieten zij

e

hele nette oefeningen zien. Kiki behaalde een mooie bronzen medaille en Selina werd knap 7 . Voor Damla was
het spannend, maar ook zij heeft zich geplaatst voor de districtfinale!
In de tweede wedstrijd was het de beurt aan Jara en Meike Derks bij pupillen N3 en Maryse en Marieke bij de
e
senioren supplement C. Meike had veel plezier in haar wedstrijd en werd 25 , maar plaatste zich helaas neit
e
voor de districtfinale. Jara heeft een hele goede wedstrijd geturnd en werd knap 12 . Hiermee plaatste zij zich
ook voor de districtfinale. De bejaarden (zoals trainster Susan altijd zegt) draaiden goede oefeningen. Maryse
stak met kop en schouders boven iedereen uit en pakje een verdiende gouden medaille. Marieke had weinig
e
kunnen trainen en het was dan ook afwachten hoe het zou gaan, maar met een 7 plaats kwalificeerde ook zij
zich voor de volgende ronde. Alle dames, van harte gefeliciteerd en veel succes!
e

e

Acrogym: De spannende 1 en 2 wedstrijd D/E-niveau
Zaterdag 17 en zaterdag 24 januari waren de eerste plaatsingswedstrijden voor de D-/E-lijn, en wat vonden de
meiden het spannend!
Zaterdag 17 januari: Voor zowel Chelsea, Iris als Kimberley was het de allereerste 'echte' wedstrijd ooit, dus
zonder iemand met enige ervaring in het team was het wel heel spannend. Ineens zit er een 10-koppige jury
voor je neus en een heleboel publiek. Maar ze hebben het heel goed gedaan. En ach, dat we een radslag
vergeten is bijzaak voor zo'n eerste wedstrijd. De teams Meike & Kiki en Sterre & Suus hebben super
oefeningen gedraaid! Ze hebben de trainers zelfs een beetje in de maling genomen, want op de wedstrijd ging
het ineens veel strakker dan op de training. Deze super oefeningen hebben dan ook een 1e plek opgeleverd
voor Sterre & Suus en een mooie 4e plek voor Meike & Kiki. Maud, Ilse & Isa hadden ontzettend veel zenuwen
voor de wedstrijd, maar die verdwenen op de vloer al snel. Wat een superoefening!
De D-lijners waren op de eerste plaatsingswedstrijd als laatste aan de beurt. De dag liep ontzettend uit, dus het
wachten was aangebroken. Elien & Susan draaiden een hele mooie oefening. De toss-salto ging niet helemaal
goed met inturnen, maar Susan heeft hem toch gedaan. En de hele oefening heeft hun een hele mooie 4e plek
opgeleverd! Bij Julia & Shannon lukte het eerste element helaas niet; het element waar ze ook zoveel zenuwen
voor hadden. Wel hebben ze ontzettend mooi en gelijk gedanst, dus dat is voor de volgende keer al in de
pocket!
Zaterdag 24 januari: Voor de E-junioren groep Tessa, Amy en Do wat het ook
een heel speciale wedstrijd. Voor Tessa en Amy was het de eerste wedstrijd
waar beide meiden als onderpartners een oefening hebben gedraaid. Voor
bovenpartner Do was het haar allereerste echte wedstrijd. Het team heeft een
hele strakke en vrolijke oefening neergezet. Met 25.700 punten behaalden ze
e
een knappe 1 plaats!
Damespaar Marieke en Elske (E-junioren) hadden een spannende start van de
wedstrijd. Elke heeft na een val tijdens het inturnen even op haar tanden
gebeten en samen hebben deze meiden een hele mooie oefening laten zien!
Deze werd dan ook beloond met een puntentotaal van 24.500 en een bronzen
medaille! Ook deze dames van harte gefeliciteerd! In dezelfde categorie hebben ook Merel en Yasmin hun
oefening laten zien. Door de spanning zijn er wat stukjes oefening verwisseld. Dit heeft hen bijna 2 dure punten
gekost, maar de technische score was uitstekend! We gaan hard werken aan de volgorde en dans en dan zal
ook dit team mee kunnen doen in de strijd voor een podiumplaats.
Tijdens de middagwedstrijd kwam het damespaar Ilse en Sanne (E-senioren) in actie. De meiden lieten een
gelijke dans zien met strakke elementen. Echt een hele vooruitgang van dit team! Met zowel een 7 voor
artistiek en een 7 voor technisch hebben de meiden een mooie oefening laten zien.

Turnen: Goud, brons en 4e plaats voor tunsters 5e divisie!
Op 11 januari was het dan eindelijk tijd voor de 1e plaatsingswedstrijd
van de 5e divisie jeugd 2 (12 jaar) turnsters Noa Verhulsdonck, Celine
Sanders en Maud van Beek. Joel Hermsen kon helaas vanwege een
blessure niet deelnemen.
De meiden begonnen op sprong. Celine sprong een hele nette
overslag over de pegasus met plank gevolgd door Maud en Noa die er
ook over heen vlogen. Dat ging alvast lekker. Noa had zelfs de beste
sprong van iedereen. Ook op brug lieten de meiden mooie oefeningen zien. En toen was balk aan de beurt.
Noa mocht beginnen en turnde wederom de sterren van de hemel op balk wat haar het hoogste cijfer
opleverde. Celine turnde ook stabiel en super netjes. Maud turnde super strak maar moest toch 1 keer bij de
handstand de balk verlaten. Daarna was het laatste toestel aan de beurt, de vloer. Dit vinden de meiden
helemaal super en ze straalde dan ook in hun vloeroefeningen.
Bij de prijsuitreiking kleurde het podium grotendeels rood van de Leleaart. Noa Verhulsdonck behaalde de 1e
plaats met een totaal van 45.025 punten, Celine werd 3e met 43.200 puntenen (zie foto). Maud greep net
naast de medailles met 42.600 punten en werd 4e.
Acrogymtoernooi Zeestern Trials 2015 - De Panne (België)
Op 9 t/m 11 januari 2015 hebben vijf teams van de Leleaart meegedaan aan het
internationale toernooi in de Panne (België). Tijdens dit toernooi mochten de B niveau
teams een aangepaste combinatie oefening laten zien en de A niveau teams hun tempo- en
balansoefening. Een mooie gelegenheid om door de jury te worden beoordeeld en te kijken
waar ze op dit moment staan. Een goeie drive om weer hard te gaan trainen om de laatste
punten te gaan verbeteren! Het was een super gezellig en sportief weekend. Samen
overnachten in een huisjespark, lekker samen eten en sommigen hebben nog een plons
kunnen nemen in het zwembad. Een super uitstapje met de groep! Zeker weer voor
herhaling vatbaar volgend jaar!

Deelnemers: Helen, Sarah en Eva (B niveau), Yvonne en Roos (B-niveau),
Manouk, Eva en Eveling (A-jeugd), Nikita en Esmee (A-junioren), Imke,
Evi en Femke (A-senioren).

e

Turnen: Medailleregen bij 6 divisie
e
De meiden van de 6 divisie hebben gezorgd voor een ware
medailleregen voor De Leleaart. Er was zelfs een volledig
Leleaart-podium met Julie (goud), Claudia(zilver) en
Maaike(brons). Een mooie prestatie meiden!
Op de foto: Joyce Derks, Julie van Beek, Claudia de Jong,
Britt Hermsen, Maaike Keijsers, Demi van Geijn Lieke
Nelissen en Britt Derks.

Terugblik: Pietengym
Sinterklaas is alweer even het land uit, maar op 23 november waren er 3 pieten op
bezoek tijdens de pietengym van de Leleaart. Alle kinderen hebben hun eigen
pietenkunsten aan de pieten laten zien, en de pieten waren er helemaal tevreden
over! De pieten zelf deden soms ook wat rare dingen. Zo moesten kinderen met hun
mond open gaan staan en vulde piet hun hele mond in één keer met pepernoten.
En er was een piet met hoogtevrees die hele tijd geholpen moest worden door de
kinderen. En luisteren vonden ook niet alle pieten even makkelijk, maar gelukkig
konden alle kinderen het goede voorbeeld geven. Het was een geslaagde dag!
De foto's zijn te vinden op: http://nl.fotoalbum.eu/Leleaartpietengym2014 Deze site
is beveiligd met een wachtwoord, en dit wachtwoord is te verkrijgen via de
train(st)er van uw kind of via jeugdraad.leleaart@hotmail.com. Mocht er bezwaar
zijn tegen het plaatsen van een foto, dan horen wij dat graag.
Gevonden voorwerpen
In de verschillende zalen blijven regelmatig kledingstukken en drinkbekers liggen. Ook worden er soms
sieraden gevonden. Bent u iets kwijt? Vraag er dan naar bij de train(st)er van uw kind. Spullen die langere tijd
blijven liggen worden aangeboden aan de tweedehandswinkel.
Gezocht: commissielid promotie en sponsoring!
Binnen Activiteiten en Promotie zijn we op zoek naar een nieuw commissielid! Sponsoring is
inmiddels van groot belang geworden voor de vereniging. We zoeken iemand die voor de
Leleaart beleid rondom sponsoring op wil zetten en actief sponsors wil werven. Indien gewenst
kan dit gecombineerd worden met promotie. Ben jij degene die de vereniging kan helpen sponsors te
vinden en te binden? Neem dan contact op met Elly (info@leleaart.nl)!
Agenda
Carnavalsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie

zondag 15 februari t/m zondag 22 februari 2015
zondag 05 en maandag 06 april 2015
maandag 27 april
zondag 03 mei t/m zondag 17 mei

Gymnastiek- en turnvereniging De Leleaart Secretariaat : Arendstraat 16, 6601 AW Wijchen
Tel: 024-6416079
E-mail: info@leleaart.nl
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