Oktober / November
2016

Opmerkingen:
• De nieuwsbrief

komt nu 1x in de
twee maanden uit.
Mis het niet!

Nieuwsbrief WIK
Beste leden,
Het nieuwe turnseizoen is weer begonnen. Wij hebben er zin in, jullie ook?!
Zoals velen van jullie al zullen weten hebben we sinds kort een nieuw bestuur.
Dankzij deze toppers en enkele anderen kan WIK blijven bestaan en hebben we
alle vertrouwen in de toekomst!

• Is jouw oude

turnpakje te klein?

Maak er iemand
anders blij mee,
ruil onderling!

Maak er iemand
anders blij mee,
ruil onderling!

Wedstrijd- en evenementen agenda:
Datum

Wedstrijd/Evenement

Plaats



21 oktober 2016

Springdag

Sommelsdijk



29 oktober 2016

1e Tuco selectie

Hellevoetsluis



19 november 2016

2e Tuco selectie

Hellevoetsluis



5 november 2016

1e Tuco recreatie

Spijkenisse



26 november 2016

2e Tuco recreatie

Spijkenisse



10 december 2016

Toestelfinale Tuco

Hellevoetsluis



11/12 maart 2017

Regiowedstrijd 4e divisie



13 mei 2017

Districtfinale 4e divisie en D1 (pupil 1 t/m senior)



17 juni 2017

Districtfinale D1 instap

De grote clubactie:

Pietengym:

De grote clubactie is weer begonnen!
Dit is een nationale loterij, waarbij
sportverenigingen 80% van de
opbrengst ontvangen van de loten die
ze zelf verkopen. Een lot kost €3
waarvan €2,40 direct naar W.I.K.
Oostvoorne gaat. De grote clubactie
duurt t/m 19 november. Ook dit jaar
sparen we weer voor mooie
turntoestellen! Loten kunnen online
gekocht worden, maar ook via het
lotenboekje.

Het duurt nog wel even, maar
ook dit jaar komen de pieten
van Sinterklaas weer naar
WIK! Woensdag 30 november
en vrijdag 2 december komen
ze langs, zijn jullie erbij? Meer
informatie volgt.

Ga voor meer informatie naar de
WIK-site.

Quote van de maand:
“Remember to have fun.
When I am smiling and
having fun, I perform
the best!”
– Simone Biles

Nieuws uit Rio:

 Frank Rijken, Olympiër 2016! WIK is trots!
Hoe bijzonder is dit:
Frank Rijken uit Oostvoorne
schreef afgelopen zomer in Rio de
Janeiro geschiedenis!
Samen met Bart Deurloo, Epke
Zonderland, Jeffrey Wammes en Yuri
van Gelder leverde hij een historische
turnprestatie. De turners werden
tiende in de landenwedstrijd en dit is
het beste resultaat ooit van een
Nederlandse mannenploeg.
Fantastisch! Hebben jullie gekeken?
Zoals jullie misschien weten is Frank
op 3-jarige leeftijd begonnen bij
WIK! Als kleuter was hij altijd al
zeer handig op de toestellen en toen
hij eenmaal meeging met zijn grote
zus Marlies, die toen in Rotterdam
turnde, is zijn turncarrière echt
begonnen. Het begin van zijn weg
naar de olympische spelen.

Zijn broer Wouter en zus Marlies waren
ook lid van WIK. Wouter en Marlies
hebben jarenlang in de selectie van WIK
geturnd. Marlies is later gescout en heeft
in het Nederlandse damesteam geturnd,
waarbij zij prachtige wedstrijden heeft
mogen turnen voor Nederland.
(WK Rotterdam 2010, WK Tokio 2011,
het Olympic Test Event in London en
verschillende World Cups)
Wat een talent en doorzettingsvermogen
in dit gezin!
Frank is een allround turner, dit betekent
dat hij alle herentoestellen kan en turnt!
Rekstok, Vloer, Brug, Voltige, Sprong en
Ringen.
Frank is nu 19 jaar en woont nog steeds in
Oostvoorne. Hij ziet uit naar de
Olympische Spelen in 2020 in Tokyo!
Wij gaan hem volgen, go Frank!

Univé Gym Gala:
Met “A Touch Of Gold” wordt de
20e editie van het Univé Gym Gala
op 29 december in de Ziggo Dome
gevierd.
Zie Olympische turn(st)ers Sanne
Wevers, Epke Zonderland en veel
meer topsporters en topacts in een
spectaculaire show!

Ga voor meer informatie en tickets naar de
website: gymgala.nl

