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Toon uw 
supportershart!
U kunt Wilskracht financieel steunen 
door mee te spelen met de Vrienden  
Loterij. Een lot kost € 13,25 per trekking. 
Van uw lot gaat de helft direct naar onze 
vereniging! U steunt met uw deelname 
niet alleen Wilskracht, maar u maakt 
ook kans op alle prachtige prijzen van 
de Vrienden Loterij, zoals de wekelijkse 
hoofdprijs van € 100.000,- en vele 
andere fantastische prijzen.
Speelt u al mee met een lot in de  
Vrienden Loterij en wilt u met uw lot 
onze vereniging steunen? Dan kunt u 
dit wijzigen via de ledenservice van de 
Vrienden Loterij op het telefoonnummer 
0900 - 300 1400 (maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur,  
zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur).  
Meer informatie kunt u vinden op 
www.vriendenloterij.nl

Blijf op de hoogte  
van onze activiteiten:  
volg ons op Facebook!

Nieuw: Prinsessengym!
Vind jij het ook zo leuk om te bewegen, dansen en klimmen? En vind je prinsessen  
ook zo mooi en leuk? Dan kan je vanaf nu meedoen bij onze Prinsessengym!

In deze les voor meisjes van 4-5 jaar oud ligt 
het accent op het leren bewegen en plezier 
hebben met elkaar. En natuurlijk zijn we  
veel bezig met prinsessen: elke week  
hebben we een thema waar we aandacht 
aan besteden. Daarnaast mag je af en  
toe zelfs komen gymmen in je eigen  
prinsessenjurk! 
Als een echte prinses doen we dansen, 
leren we ballet, gaan aan de slag met  

materialen en attributen en klimmen en 
klauteren door de gymzaal.

Waar en Wanneer?
Elke dinsdag in gymzaal ‘Op Maat’ (Henry 
Dunantweg 11) van 16.00-17.00 uur.  
De les wordt gegeven door Juf Suzanne.
Kom jij ook meedoen? Je mag natuurlijk 
ook een vriendinnetje meenemen als je het 
spannend vindt!

Je moet het maar kunnen ...
Vrijdagmiddag Freerunnen!
Sportzaal de Oude Wereld, 
15.45 -16.45 uur

http://www.facebook.com/rksvwilskracht
http://www.facebook.com/rksvwilskracht


     RITMISCHE GYMNASTIEK

Zomerstage Ritmische Gymnastiek
In de laatste week van de zomervakantie stond er voor de RG selectie een trainingsstage op het programma o.l.v. de Slowaakse 
trainster Argine Kostanyan, die met haar moeder en vijf van haar gymnasten uit Bratislava naar Nederland is gekomen.

De meisjes hebben twee keer per dag  
3 uur gewerkt aan hun lenigheid, kracht, 
lichaamsscholing en materiaal techniek. 
Tijdens de middagtrainingen kreeg de RG 
selectie gezelschap van negen meisjes van 
andere verenigingen uit het land.

Er was natuurlijk ook tijd voor ontspanning. 
Zo zijn de meisjes samen met de  
Slowaakse gymnasten naar het zwembad 
gegaan en zijn ze naar Avifauna geweest.

Gympower heeft onze stage mooi in  
beeld gebracht via een verslag en  
videoreportage.
Lees hier het verslag.

Bekijk hier de reportage.

Al met al was het een leuke, zware en 
vooral ook erg leerzame week!

Suzanne, Romi, Berfin en Marjolein waren 
van dinsdag 18 t/m zondag 23 oktober  
te zien zijn in een musical-revue in de 
Rijswijkse Schouwburg! 
 
De show ging over het leven van Nederlands 
grootste revue-artiest: Johan Buziau.  
De meiden voerden een act met linten op, 
waarin zij samenwerken met Olaf Malmberg, 
de hoofdrolspeler die de rol van Buziau 
vertolkt. 

Wilskracht-RG-act in de musical-revue “Buziau” Statiegeld flessenactie

Nu we de RG-vloer weer hebben opgeruimd 
in tenniscentrum Nieuwe Sloot hebben 
we de dop op onze statiegeld flessenactie 
gedaan.
We hebben meer dan 1000 flessen ontvangen 
en hiermee een mooi bedrag opgehaald 
voor de mat. Iedereen die flessen heeft 
ingeleverd hartelijk bedankt!

http://www.gympower.nl/rg-in-rio-2016-nederlandse-gymnastes-moeten-het-doen-met-zomerkampen/
https://www.youtube.com/watch?v=e9XXQVuOm0c&feature=youtu.be


Spagatendiploma

De eerste meiden van de selectie turnen hebben hun  
spagatendiploma behaald! Wie zijn de volgende?

Kijklessen

In de week voor de herfstvakantie was er een kijkles bij alle  
recreatiegroepen turnen en kleutergym. Het werd een gezellige 
boel en de kinderen lieten zich van hun beste kant zien.

We waren al een paar lessen bezig geweest met de radslag en dan 
is het natuurlijk superleuk om het aan papa en mama te kunnen laten 
zien. De kinderen hadden heel goed opgelet en aan het einde van de 
les mochten de kinderen de radslag aan de papa’s, mama’s, opa’s 
en oma’s leren. Er waren zelfs radslagen op de lange mat te zien van 
sommige mama’s. Heel knap gedaan!

     TURNEN & RITMISCHE GYMNASTIEK

Voeding is topsport!

Eten en drinken afstemmen op het sporten is best moeilijk...
Na de presentatie van Fleurine Menijn weten we het echt zeker:  
het is best heel lastig om je voeding af te stemmen op je sport!

We nodigden Fleurine Menijn uit om ons te komen voorlichten over hoe je je eet- èn  
drink-patroon af kunt stemmen op je sport-patroon. Wanneer wat te eten en te drinken 
rond een training of rond je wedstrijd, zogezegd.

Fleurine heeft op topniveau aan Ritmische Gymnastiek gedaan en is begonnen bij  
Wilskracht. Drie jaar geleden werd zij Nederlands kampioene en is nu afgestudeerd  
in Voeding & Dieëtetiek.

Over voeding valt veel te vertellen, en de 
presentatie van Fleurine bevatte naast 
veel nuttige informatie ook verschillende 
verrassende weetjes! Daarbij ook enkele 
tips over hoe je sommige wat duurdere 
producten eenvoudig (en goedkoper) zelf 
kunt maken.
Genoeg ‘voedings-stof’ om over na te 
denken de komende tijd.

Fijn dat jullie, ouders, gymnastes en 
trainsters, er allemaal bij waren om te 
luisteren naar en vragen te stellen over 
wat Fleurine ons vertelde!



     RITMISCHE GYMNASTIEK

Jong Talent RG

Ook de meiden van Jong Talent zijn. o.l.v. juf Suzanne, weer 
begonnen met hun lessen. Veel plezier komend seizoen!

Fryslandcup

Het was een lange maar hele gezellige dag bij de 4e Fryslân Cup 
in Burgum (Friesland) voor Femke, Lisa, Jessy, Cecile, en Celeste.
Met gymnastes uit Nederland, België, Duitsland, Luxemburg en  
Zweden had het toernooi een internationaal tintje. 

Femke, Lisa en Jessy mochten voor Wilskracht de spits afbijten 
bij de benjamins B met als resultaat Femke 4e en Lisa en Jessy 
gedeeld 6e. Cecile kwam in actie bij de pre-junioren B en werd 
daar mooi 8e. Als laatste kwam Celeste in actie bij de senioren B. 
Ondanks wat pech bij de oefening met de knotsen wist ze toch 
nog de 7e plaats te bezetten.

Na de wedstrijd was er een banket waar alle gymnastes  
met elkaar hebben gegeten en cadeautjes hebben geruild. 
Daarna konden de meiden nog lekker zwemmen.

Hier een kleine impressie van de Fryslân Cup 
gemaakt door Gympower!

Vraag en antwoord!

Wil je graag een vraag stellen aan iemand uit jouw groep,  
jouw juf of een meisje uit een selectiegroep? In deze nieuwe  
rubriek wordt er antwoord gegeven op jouw vraag!

Elina (Standhardt) zit in Jong Talent RG bij juf Suzanne  
en heeft een vraag voor Melinda (selectie AB):  
“Heb je wel eens een materiaal gebroken?”

“Ja! Ik was eigenlijk best goed in het breken van een materiaal. 
Vroeger was ik zo fanatiek met het oefenen van mijn oefeningen 
dat ik soms niet lief was voor mijn materiaal: ik heb het zelfs voor 
elkaar gekregen om twee keer een knots in tweeën te breken!  
Bij één van de twee gevallen waren we een wissel aan het 
oefenen met groeps, en daarbij moesten ik de knots die naar 
mij toe gegooid werd, met de knots in mijn hand op de grond 
vangen. Ik wilde de knots héél graag vangen, en daardoor heb ik 
met de knots in mijn hand zo hard op de grond geslagen dat hij 
in tweeën brak! Gelukkig hadden we nog een reserve knots en 
konden we verder met oefenen. Het hoort erbij, denk ik. 
Maar je ontkomt er niet aan om ooit een materiaal te breken, 
geloof mij maar!”

https://www.facebook.com/gymsportnieuwssite.gympower/videos/1310427002323562/
https://www.facebook.com/gymsportnieuwssite.gympower/videos/1310427002323562/

