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Beste Leden,  

Het jaar is alweer bijna voorbij. Met de drukte 

van de kerstinkopen en de vele wedstrijden 

van afgelopen periode hebben de meeste van 

ons nu lekker vakantie. 

Om deze goed in te luiden sluiten wij deze af 
met onze laatste nieuwsbrief van 2017. 

Vacatures: 

 

Binnen onze vereniging blijven wij altijd op 

zoek naar nieuwe mensen. Leiding, 

vrijwilligers, leden, jury noem maar op. 

Iedereen is welkom. Denkt u na het lezen van 

onderstaande, dit lijkt mij wel wat en daar wil 

ik meer over weten neem dan even contact 

met ons op. 

 

Klachtencommissie: 

 

Voor onze klachtencommissie zijn wij op zoek 

naar enthousiaste vrijwilligers. Heeft u een 

goed probleemoplossend vermogen en is er 

voor u niets dat niet op te lossen valt, dan 

bent u de persoon die wij zoeken. 

Interesse?......neem dan contact met ons op. 

 

Kent u of bent u de persoon die wij zoeken 

schroom dan niet om contact op te nemen 

met onze voorzitter. Loek Heinsman  

(voorzitter@sportbalansculemborg.nl)  

Secretaris: 

Het bestuur van Sport Balans Culemborg is op 

zoek naar een secretaris. 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrouw 

of man om de vacature van secretaris, binnen 

onze fantastische vereniging, in te vullen.  

 

Wetenswaardigheden: 

Sport Balans Culemborg heeft zo’n 650 

enthousiaste leden die gebruik maken van 

veel sportactiviteiten waaronder Turnen, 

Freerunnen, Dans, Fitness, etc. 

Al onze leden maken gebruik van mooie 

accommodaties zoals sporthal Parijsch en de 

dansstudio Havendijk.  

Onze trainers kunnen rekenen op een 

maatschappelijk betrokken werkgever 

(bestuur) met oog voor de toekomst. Sport 

Balans Culemborg streeft naar samenwerking 

met onder andere verenigingen, 

maatschappelijke organisaties, scholen en 

overheden. 

 

De secretaris van Sport Balans Culemborg is 

samen met de overige bestuursleden 

verantwoordelijk voor de vereniging Sport 

Balans Culemborg.  

 

Specifieke taken secretaris: 

• Met betrekking tot de 

bestuursvergaderingen (8 maal per 

jaar): 

a. Verzorgen van de agenda in 

overleg met de voorzitter  

b. Zorgdragen voor de benodigde 

stukken 

c. Een besluitenlijst/verslag 

• Met betrekking tot de 

Ledenvergadering (1 maal per jaar): 
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a. Verzorgen van de agenda in 

overleg met het voltallige 

bestuur 

b. Maken van het bestuurlijk 

jaarverslag 

c. Zorgdragen voor de benodigde 

stukken voor de leden 

d. Een verslag van de 

ledenvergadering 

• Met betrekking tot de communicatie 

naar buiten: 

a. Fungeren als ‘postbus’ voor 

binnenkomende berichten van 

KNGU, gemeente, Kamer van 

Koophandel en overige 

instanties en organisaties en 

vervolgens zorgdragen voor 

een tijdige en adequate 

interne verspreiding 

b. Opstellen in overleg met de 

voorzitter of penningmeester 

van uitgaande 

correspondentie met onder a. 

genoemde organisaties 

c. Archiveren van uitgaande en 

binnengekomen berichten 

Voor meer informatie: 

Loek Heinsman – voorzitter Sport Balans 

Culemborg 

voorzitter@sportbalansculemborg.nl 

Mobiel: 06 53 1996 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiding/Hulpleiding: 

 
Ter uitbreiding van ons huidige team zijn wij op 

zoek naar extra leiding. Te weten; 

- Leiding Martial Arts op zondag van 14.00-15.30 

(duofunctie) 

- Hulpleiding Freerunnen op woensdag van 

14.00-16.00. 

- Dansdocent voor wisselende lessen en uren. 

 

Kent u, of bent u diegene die wij zoeken en 
perfect binnen ons huidige team past aarzel dan 

niet en neem contact met ons op. 

 

Zoka: 

 

Met de geweldige verhalen van afgelopen 

zomer nog in ons geheugen, is Zoka 2018 al 

weer volop in bedrijf. Zoka is het zomer 

dans/turn kamp waar je bij moet zijn.  

 

In de bijlage leest u uitgebreid wat het kamp 

inhoud en wat u er allemaal kunt verwachten.  

Ook niet geheel onbelangrijk is het 

inschrijfformulier dat erbij zit. Vrijwel alle 

jeugdleden hebben het formulier inmiddels 

ontvangen, maar mocht u het gemist 

hebben……bij deze. 

 

Omdat de deelnemersaantallen jaarlijks blijven 

groeien gaat het hard met de inschrijvingen. 

Wacht dus niet te lang met inschrijven. 

 

 
 

mailto:voorzitter@sportbalansculemborg.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizyfjU_onRAhWLshQKHb-9DLgQjRwIBw&url=http://www.nieuwbrunhilde.nl/zoka-2015/&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNHGtlrnFSLgTqgs_JCOTAjeZ6a2-A&ust=1482571260936107
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Medailleregen: 
 

Wat een ongekende successen hebben wij 

afgelopen weken al weten neer te zetten. En 

dan te bedenken dat we pas een paar 

maanden bezig zijn. Het was dan ook even 

tellen, om op de score tot dusver te komen.  

 

Medaillespiegel:  

 

 

 

 

 

     goud       zilver  brons  

17  17  21  

 

De (On)bekende SB-ers: 

 
Voor deze Kersteditie van de Sport Balans 

nieuwsbrief zijn we op zoek gegaan naar echte 

Kerstengeltjes, om het afgelopen jaar goed 

mee af te sluiten en het nieuwe jaar fris te 

beginnen. 

Na het eerste contact met papa Johan had het 

zijn voorkeur om er Kerstbengeltjes van te 

maken, maar dat even terzijde. 

De toon was gezet, dus maak hieronder kennis 

met de drie turndochters van Johan en Evelien 

Pont! 

 
                     Simone             Marlies               Ilse                  

Het moet best bijzonder zijn om met drie 

zussen niet alleen een huis, maar ook de 

turnzaal regelmatig te delen? 

En ook nog ouders hebben die hun 

sportsporen al zo duidelijk verdiend hebben? 

Hoe gaat dat met drie zussen onderling, die 

qua karakter totaal verschillend in de wereld 

staan? Weleens ruzie, overeenkomstige 

vriendinnen, of juist ook veel samen 

optrekken? 

Kortom... vragen genoeg, dus op naar de 

sporthal voor een interview tijdens hun 

trainingsavond bij Saskia en Hilly. 

 

 

-De oudste, Ilse, is inmiddels 15 jaar en zit in 

de derde klas van het VMBO Kader/TL. 

Zij turnt 9 uur in de week en is eerstejaars 

senior in divisie 3. 

Ze zit al 12,5 jaar op de gym en heeft als 

trainsters Wendy, Saskia, Hilly en Elvira 

(gehad). 

Haar meest favoriete turntoestellen zijn vloer 

en balk, terwijl de brug haar moeilijkste 

onderdeel is. 

 

Als ze zichzelf qua karakter moet omschrijven, 

meldt ze: vrolijk, creatief, maar verlegen. 

Het creatieve uit zich in tekenen, en met deze 

creativiteit zou ze ook later wel wat willen 

gaan doen. 

Andere sporten doet ze niet, maar verdere 

hobbies zijn oa. met vriendinnen appen en 

haar nagels doen. 

 

Ze heeft een hekel aan afwassen en huiswerk 

maken, herkenbaar voor iedereen in de 

puberleeftijd! 

Ze kan boos of verdrietig worden wanneer iets 

niet lukt met turnen. 

De kat des huizes kan haar dan gelukkig weer 

opvrolijken, want daar is ze dol op. 
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Verder vindt ze het thuis best gezellig met 

zoveel zussen, al ervaart ze ook wel heel 

regelmatig ruzie met elkaar. 

 

Wanneer ze tv kijkt, is dat Expedition Robinson 

of The Voice. 

Qua film kijkt ze graag Pitch Perfect, qua 

tijdschrift duikt ze het liefste de Tina in en 

ondertussen mag dan Q-Music aanstaan op de 

radio. 

Haar idool is de Amerikaanse turnster Simone 

Biles. 

Op school vindt Ilse kunstvakken en wiskunde 

het leukste, en als het tijd is voor vakantie 

gaat haar koffer bij voorkeur naar Spanje. 

 

Als mama Evelien iets met zalm op tafel 

neerzet als avondeten, is dat haar favoriete 

maaltijd. En qua drank drinkt ze graag een 

colaatje. 

Haar lievelingskleuren zijn paars en roze, en 

qua kleding draagt ze graag een broek met trui 

erop. 

 

Als Ilse later stopt met de aktieve trainingen 

bij Sport Balans, heeft ze vooralsnog geen 

interesse om iets bij de vereniging te blijven 

doen. Wel wil ze nog kwijt dat ze Sport Balans 

een goede vereniging vindt!! 

 

 

-Dochter #2 meldt zich als Simone, die 13 jaar 

is. 

Er zit een sociale sportieve en communicatief 

vaardige dame voor me, die in het tweede jaar 

van de Havo-sportklas zit. 

Volgend jaar hoopt ze naar het VWO te 

kunnen gaan. 

Simone turnt 14 uur per week, en is sowieso 

allround geïnteresseerd in allerlei sporten. Zo 

gaat ze mee skiën met school, of mee naar 

Ajax op de tribune. 

 

Ze heeft een open karakter, Simone regelt het 

allemaal zelf wel. 

Ze geniet van haar leventje, want het gaat 

haar gemakkelijk af. Ze wil dan ook zoveel 

mogelijk zien, ontdekken en doen in de 

wereld. 

 

In de zussenvolgorde is ze de middelste, 

waardoor ze het soms wel moeilijk vindt om 

ertussenin te staan of iets met zijn tweeën in 

plaats van drieën te doen. Ze vindt het 

grotendeels gezellig met twee zussen om haar 

heen, vooral de leuke lachbuien, ook al noemt 

ze het soms 'vervroegde puberteit'. 

Iets waar alleen zij grote liefde voor heeft, is 

alles rondom Harry Potter. Boeken en films 

van hem vindt ze geweldig! 

 

Simone is een meidje dat weet wat ze wil, en 

haar mening goed kan én durft te 

verwoorden... ook al wijkt ze erin af van de 

norm. 

Ze heeft een hekel aan regen, en kan 

gefrustreerd raken als iets makkelijks niét 

makkelijk gaat. 

Ze spreekt graag af met vriendinnen, of zit te 

puzzelen of te appen. Ook zij luistert graag 

naar Q-Music. 

Of ze kijkt naar The Voice. En ze heeft een 

sportidool, dat is Epke Zonderland. 

 

Qua haar eigen turnprestaties voelt ze zich het 

prettigste op de brug, en het minst prettig op 

de balk. 

Haar trainsters door de jaren heen zijn Wendy, 

Saskia, Hilly en Elvira (geweest) en Simone 

loopt al zo'n 11,5 jaar in de sporthal rond. Ze 

zou graag eens meegaan op Zomerkamp, en 

later zou ze ook best hulptrainster willen 

worden bij SportBalans. 

Als beroep denkt ze voor nu aan 

fysiotherapeute. 
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Op school vindt ze wiskunde en gym de 

leukste vakken. 

Haar favoriete dier is een hond, en haar 

favoriete vakantieland Frankrijk. 

In vrije tijd draagt ze het liefst een broek met 

sweater, waarbij blauw haar lievelingskleur is. 

Aan tafel tenslotte... een pizza met seven-up 

erbij, graag! 

 

 

-De derde telg in de rangorde 'des Ponts', heet 

Marlies. 

Marlies is 11 jaar, wordt in maart 12. Ze zit nu 

nog in groep 8 van de lagere school, maar 

zoals het er uitziet gaat ze waarschijnlijk naar 

het KWC. 

Met Marlies komt er een vrolijk, energiek en 

eigenzinnig meidje binnen.  

Ze houdt van het op de voorgrond zijn, wat 

zich bijvoorbeeld uit in optreden en theater. 

Ze is er nog niet heel erg mee bezig, maar 

denkt wel de artistieke kant op te willen gaan, 

bijvoorbeeld actrice worden. 

 

Marlies is al ongeveer 10 jaar aktief in de 

sportzaal, turnt 11 uur per week en gaat 

richting de 2e divisie als het zo doorgaat. 

Ook zij is bij Wendy begonnen, en traint nu bij 

Saskia en Hilly. 

Haar favoriete onderdeel is sprong, en voor de 

brug is ze het minst enthousiast. 

Ze wil zoveel en zover mogelijk als topturnster 

komen, en het lijkt haar zeker ook leuk om 

bijvoorbeeld hulpjuf te worden op latere 

leeftijd. 

 

Buiten turnen heeft Marlies een andere 

sportieve hobby, en dat is atletiek. Met name 

hardlopen, wat ze ook graag met haar beide 

ouders doet. Andere favoriete sport is 

zwemmen, ook theater is een welkome hobby. 

Ook zou ze graag een keer meegaan op 

Zomerkamp. 

Marlies trekt geen plan, alles komt zoals het 

komt, ook al is dat volkomen onverwachts. 

Wel moet het gaan zoals ze zelf graag wil, 

anders komt er een pittige en pinnige 

karaktereigenschap naar voren. 

Als iets niet volgens 'haar wil' gaat kan ze daar 

wel geïrriteerd van raken, zoals ze zelf 

aangeeft. 

 

Marlies vindt het leuk om de derde en jongste 

te zijn in de rij, ook al is er wel vaak ruzie. 

Ze kan erg genieten als ze, met de andere 

dames samen, acrodingen met elkaar doen. 

Ook als een van de andere zussen snel 

chagrijnig of boos is. 

Ze heeft een hekel aan haar kamer op te 

moeten ruimen. Volgens eigen zeggen heeft 

haar kamer het hoogste puinbende gehalte 

van alledrie de zussen. (De andere twee 

zussen waren het hier volmondig mee eens, 

haha... red. LJW). 

 

Marlies heeft twee idolen uit de sportwereld, 

namelijk Daphne Schippers en Sanne Wevers. 

Op school houdt ze het meest van taal. Haar 

favoriete boek is Turntoppers, en dit boek 

leest ze het liefst in Italië. Qua eten past haar 

voorkeur voor zalmlasagne prima bij dit 

favoriete vakantieland, waar ze graag ijsthee 

zonder prik bij drinkt. 

Haar favoriete dier is een kip, die ook echt 

waarschijnlijk binnenkort in Huize Pont komt 

te resideren! 

 

De favoriete kledingkleur van Marlies is oranje, 

wat ook zichtbaar is in het vrolijk en 

felgekleurde turnpakje dat ze aanheeft. 

Qua vrijetijdskleding draagt ze in de zomer 

graag een korte broek met shirtje, en in de 

winter een maillot met rokje. 

Ze houdt van vrolijke muziek, maar minder van 

televisie kijken. Ze is liever meer met haar 

telefoon bezig! 
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Tenslotte wil ze nog kwijt dat het leuk is bij 

Sport Balans! 

 

 

Een woord van dank aan Johan voor het 

vooraf omschrijven van zijn drie Kerstbengels, 

en eveneens een woord van dank aan Saskia 

en Hilly dat ik de dames mocht 'lenen' voor de 

interviews af te nemen (onder de les). 

Vanaf de stoel van de vaste interviewster van 

deze rubriek, wil ook ik u fijne Kerstdagen en 

een sportief en gezond 2018 toewensen! 

 

*GROETJES, LOUISE WULTERKENS...* 

 

 

 
 

Grote Club Actie 

Weet u het nog, de Grote Clubactie. Deze ging 

1 oktober van start en het doel was om zoveel 

mogelijk loten te verkopen voor zoveel 

mogelijk individuele wensen per afdeling. 

En wat een ongekend succes is dat gebleken. 

Zo zijn wij bijna € 1000,- hoger geëindigd dan 

vorig jaar. In 2016 hadden wij een opbrengst 

van € 3585,30. Dat was toen voor Sport Balans 

begrippen al een record. Maar dat records er 

zijn om verbroken te worden is wel gebleken. 

Dit jaar bedraagt de opbrengst maar liefst 

€ 4550,40. Daarmee hebben wij niet alleen 

opnieuw ons record verbroken, maar zijn wij 

ook de best scorende vereniging van alle 

deelnemende Culemborgse verenigingen. 

Wij zijn hier ontzettend trots op. Dank jullie 

wel allemaal, want zonder jullie was dit niet 

gelukt.  

Omdat wij vinden dat inzet beloond moet 

worden hadden wij ook dit jaar weer een top 

10 van topverkopers, die hiervoor een prijsje 

in ontvangst hebben mogen nemen. 

Onze top 10 verkopers zijn;  

Diana, Chiara, Amber, Hennie, Rosalie, Jay, 

Claudia, Ive, Maike en Lenthe 

Diana was net als vorig jaar wederom onze 

TOPverkoper. Vorige jaar wist zij 61 loten te 

verkopen, dit jaar waren het er 140!!! 

Naast Diana stonden Rosalie, Jay en Ive vorig 

jaar ook in de top 10, dus wil jij volgend jaar 

ook in dit rijtje staan vraag dan advies aan 

deze topverkopers 😉 

Wij kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar 

echt ONTZETTEND BEDANKT allemaal voor dit 

GEWELDIGE resultaat. 
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Sponsoren: 

Binnen een vereniging zijn sponsoren altijd 

meer dan welkom. Soms zeggen we wel is, 

alles waar te voor staat is niet goed. In dit 

geval gaat dit niet op voor Te veel sponsoren, 

hier kan je er nml. geen genoeg van hebben. 

Zo kunnen wij u dan ook met trots weer 2 

nieuwe sponsoren presenteren. Te weten; 

Oliekan en DS-events. 

Omdat Oliekan meer dan alleen ons als 

vereniging iets te bieden heeft, stellen zij zich 

in het kort even aan u voor en hebben zij u 

ook iets te bieden. 

 

Wij, Oliekan Financiële Diensten, zijn sinds 

kort ook trotse sponsor van jullie prachtige 

vereniging. We hebben inmiddels ook een 

mooi bord hangen in jullie zaal. Daarnaast 

hebben we ook de verzekeringen van 

vereniging mogen regelen aangezien het voor 

een fikse besparing zorgde zonder dat dat ten 

koste van de dekking is gegaan. Wij hebben 

namelijk erg goede en scherpe afspraken 

kunnen maken met verschillende verzekeraars 

en daar profiteert Sport Balans nu van. 

 

Ook voor u als gewaardeerd lid van Sport 

Balans kunnen we wat betekenen. Daarbij 

kunt u aanzienlijk besparen op uw 

verzekeringen en steunt u ook nog eens de 

vereniging. Voor elk lid dat bij ons klant wordt 

zullen wij € 25,- per jaar extra aan Sport Balans 

sponsoren. Dat zullen wij blijven doen zolang u 

bij ons klant blijft. Als welkomstbonus zal ook 

u de eerste maand nog eens € 25,- korting 

krijgen op uw verzekeringen. Kortom iedereen 

wint bij Sport Balans! 

 

U kunt op verschillende manieren contact met 

ons opnemen voor het maken van een 

afspraak, namelijk telefonisch op 0345-

523366, maar ook per mail info@oliekan.nl. 

Wilt u geen afspraak óf heeft u daar helaas 

geen tijd voor, maar wenst u toch dat uw 

verzekeringen eens onder de loep genomen 

worden? Mail dan uw verzekeringspolissen 

naar info@oliekan.nl en we maken een 

vergelijk voor u. Meer info kunt u vinden op 

www.oliekan.nl.  

 

 

 
 

DS-events is voor vele in en om Culemborg 

geen onbekende meer. Na de geweldige 

verzorging van onze jubileumuitvoering zijn de 

contacten actief gebleven met een 

sponsorovereenkomst als gevolg. 

Bruiloften, huwelijksjubilea, verjaardagen, 

kraampartijen, recepties, diners, buffetten, 

personeelsfeesten, productpresentaties, 

vergaderingen, noemt u maar op; voor al deze 

gelegenheden is DS-events uw partner! 

http://www.ds-events.nl

 

mailto:info@oliekan.nl
mailto:info@oliekan.nl
http://www.oliekan.nl/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=x6bet2N6&id=099F584594C8777A76FD564E5E743AD45B552D85&thid=OIP.x6bet2N6JxLa3B2Z7tXmJQD6D6&q=ds+events&simid=608029214858348962&selectedIndex=1
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Wist-u-dat:  

- Onze vertrouwenspersoon Jeanine, 
bevallen is van een dochtertje? 

- Wij dit natuurlijk harstikke leuk vinden 
voor haar en haar man Sander? 

- Het dochtertje Feline heet. Jeanine en 

Sander van harte gefeliciteerd en 
geniet ervan!! 

- Dit niet het enige babynieuws is wat 
wij u te melden hebben? 

- Onze trainster Willeke in blijde 
verwachting is? 

- Zij en haar man Robin in juni een klein 

wondertje verwachten? Willeke en 
Robin, gefeliciteerd? 

- Onze danslessen voor kids weer 

begonnen zijn? 

- U deze kunt volgen op 

zaterdagochtend in onze dansstudio 

aan de Havendijk? 

- Imke hier onze gedreven docente is? 

- Naast Imke, ook Ximena in januari 

haar Zumbalessen 55+ weer gaat 

starten? 

- U voor deze lessen 2 gratis 

proeflessen mag volgen? 

- U dit voor al onze lessen mag, 

wanneer u nieuw bent en lid wil 
worden? 

- Wij voor alle leeftijden een sport te 
bieden hebben. 

- Wij trots zijn op ons diverse 
lesaanbod? 

- Wij nu gaan genieten van een korte 

vakantie en jullie graag allemaal weer 
zien in 2018? 

 

 

 

Agenda: 
 

13 januari 2018: 1e Voorwedstrijd keuze 
oefenstof te Wijk bij Duurstede (turnen heren) 

 

13 januari 2018: 2e Voorwedstrijd te 
Amersfoort (turnen dames) 

 

20 januari 2018: 2e Rayonwedstrijd te 
Culemborg (turnen dames) 

 

21 januari 2018: 2e Voorwedstrijd te 

Amersfoort (turnen dames) 

 

27 januari 2018: 1e Rayonwedstrijd D2 en D3 

te Kesteren (turnen dames) 

 

27 januari 2018: 2e Voorwedstrijd te 
Amersfoort (turnen dames) 

 

03 februari 2018: 2e Voorwedstrijd te 
Culemborg (turnen dames) 

 

03/04 februari 2018: 1e kwalificatie NK 1e div. 
te Hoofddorp (turnen dames) 

 

10 februari 2018: 2e Voorwedstrijd 

voorgeschreven oefenstof te Utrecht (turnen 

heren) 

 

10 maart 2018: 2e Rayonwedstrijd D2 en D3 te 
Kesteren (turnen dames) 

 

10/11 maart 2018: 1e NK voorronde te 
Zierikzee (turnen heren) 

 

10 maart 2018: Kwartfinale NK N2, N3 en 

div.2 te Roden (turnen dames) 
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17/18 maart 2018: Kwartfinale en 2e 

kwalificatie NK te Waddinxveen (turnen 
dames) 

 

24/25 maart 2018: 2e NK voorronde te 

Winterswijk (turnen heren) 

 

24/25 maart 2018: kwartfinale en 2e 
Kwalificatie te Middelburg (turnen dames) 

 

31 maart 2018: Clubteamwedstrijd te 

Amersfoort (turnen dames)  

 

Zoals u ziet is de agenda voor de komende 3 

maanden flink gevuld. Geniet dus allemaal van 

de welverdiende kerstvakantie, want daarna 

kunnen we er weer tegen aan. 

 

Rest ons voor nu om u namens het bestuur 

hele fijne kerstdagen te wensen en een goed, 

gezond en vooral sportief 2018 

 

 
 

 

 

 



 

 


