Van het bestuur:
Beste leden, ouders en verzorgers,
De Kerstvakantie staat voor de deur en helaas is er zaterdag 18 december een nieuwe
strengere lockdown aangekondigd. Gelukkig hebben de turnsters diezelfde zaterdag nog met
veel plezier de onderlinge wedstrijd kunnen turnen. We weten nog niet precies hoe het de
komende tijd gaat komen met deze nieuwe beperkingen, we zullen de nieuwe regels
bestuderen. Soms helpt het om met elkaar te kijken naar wat we nog wel kunnen doen,
bijvoorbeeld met elkaar een winterwandeling maken!
In ieder geval wenst het bestuur van DOS iedereen een hele fijne Kerstvakantie en een gezond
2022!

Van de voorzitter:
Het was juni 2015 en mijn beide kinderen sportten bij DOS. Ook toen was er een Nieuwsbrief
en daar las ik de zoveelste poging van het bestuur om nieuwe bestuursleden te werven. Ik was
net gestopt met een andere bestuursfunctie en vond bij DOS weer een nieuwe leuke uitdaging.
Hoe uniek is het dat we in ons eigen dorp kunnen sporten! Daarvoor heb je wel mensen nodig
die zich hiervoor willen inzetten. Ik nam me voor om me 3 jaar zitting te nemen in het bestuur
van deze mooie vereniging. Het zijn er inmiddels dik 6 geworden en dat is niet voor niets.
Het is een prachtige vereniging voor jong en oud. Ik kijk terug op een fijne periode waarbij we
samen ontzettend veel hebben bereikt en meegemaakt. Er waren hele verdrietige momenten
zoals het overlijden van ons bestuurslid Anna en ziekte van Dries. Gelukkig is Dries goed
opgeknapt. Er waren natuurlijk ook hoogtepunten! Zoals de leuke Funwedstrijden en de
recente uitzending bij het programma HEA van Omrop Fryslân van onze oudste dansers! Maar
het absolute hoogtepunt voor mij was in 2018 de uitvoering “Hollywood” in de Trije. Een
fantastisch veelzijdig programma met jonge en oude leden en heel veel publiek op de tribune.
Om nooit te vergeten.
Ik heb nu een stip op de horizon gezet en ik zal per februari 2022 stoppen met mijn
bestuurswerk voor DOS. Ik heb veel geleerd en wil iedereen bedanken voor jullie vertrouwen. Ik
laat een bestuur achter met mooie, kundige en gedreven mensen, maar zij kunnen zeker wel
versterking gebruiken. Er is altijd meer te doen dan je denkt als lid. Schroom niet en meld je
aan: vele handen maken licht werk!
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Beter laat dan nooit!
Door een toevallige ontmoeting bij de bakker in Dronrijp kwam een bestuurslid erachter dat
Jelmer de Boer al lange tijd wachtte op een wisselbeker die hij had verdiend door 3x achtereen
de onderlinge wedstrijden te winnen. Na een flinke speurtocht binnen de gelederen van onze
vereniging kwam de wisselbeker tevoorschijn. Na het laten graveren van de naam van de
winnaar en een opknapbeurtje van de beker, ontving Jelmer de Boer eindelijk de wisselbeker
waar hij recht op had. Hij was er alsnog ontzettend blij mee!

Afscheid bestuurs lid Emmy - Nieuwe bestuursleden gevraagd
Helaas stopt eind december ons bestuurslid Emmy van der Kooi. Gelukkig blijft ze ons nog wel
ondersteunen met vrijwilligerswerk. Emmy bedankt voor alles wat je hebt gedaan voor DOS.
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HEA - de dans/jazz groep van juf Annemarije
It hâldt se jong: de gymfroulju fan Dronryp gymnastike noch alle wiken by DOS yn Dronryp.
Se binne al mear as 60 jier lid fan de feriening. De measte froulju wiene al oan it gymnastiken
doe't se lytse famkes wiene. Tjittie is sels al 73 jier by de feriening. Mar se hawwe noch krekt
safolle wille as eartiids.

De Bel
Sinds een paar weken hangt er een bel in de turnhal. Die bel gebruiken we als iemand een
nieuw element heeft geleerd. Als je dat nieuw element hebt gehaald, dan mag je aan de bel
rinkelen. Dan krijg je een groot applaus van iedereen!
De bel is geschonken door Emmy (moeder van Femke) n.a.v. een oproepje van ons.
Groetjes, Marit en Isa
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Fries kampioenschap springen
Op 27 november werd het Fries Kampioenschap groepsspringen gehouden in Leeuwarden. Met
een junioren B en senioren B team van DOS werd hier aan mee gedaan.

De junioren hebben op Pegasus en trampoline erg goed gesprongen en al veel progressie laten
zien ten opzichte van de NK plaatsing. Op airtrack werd op een paar foutjes na ook goed
gesprongen. Volgens de juryleden een team met veel potentie! De junioren werden 2 x 2e en 1
x 3e, gefeliciteerd!
De senioren stegen vandaag letterlijk en figuurlijk boven zichzelf uit. Er werden vandaag mooie
nieuwe sprongen uitgevoerd. De dubbele salto’s, dubbele schroeven en moeilijke series op de
airtrack zorgden er voor dat het team Fries Kampioen werd op alle toestellen!
Complimenten van de jury voor de airtrack, hier werd een mega score van 27.450 behaald!
Gefeliciteerd dames .
Anke Zijlstra heeft gejureerd voor DOS. Heel erg bedankt Anke!
Op de NK plaatsingswedstrijd in Veenoord hebben de senioren zich geplaats voor Pegasus,
trampoline en airtrack.
De junioren hadden de plaatsingswedstrijd in Almelo en hebben zicht geplaatst voor het
onderdeel Pegasus en mini trampoline.
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Gezocht: train(st)er conditietraining recreatie volwassenen
Vind jij het leuk om conditiesport aan volwassenen te geven. Heb jij op de maandagavond
hiervoor tijd? Ben jij dan misschien onze enthousiaste (toekomstige) trainer voor conditiesport
voor volwassenen.
Wie zijn wij?
Gymnastiek is de moeder van de sport, wordt wel eens gezegd. Wij zijn het daar van harte mee
eens. Wij zijn een vereniging in Dronrijp en wij hebben zo’n 120 leden. Van kleuter tot
volwassene kun je voor lessen bij GVDOS terecht. De lessen zijn allereerst gericht op het plezier
in beweging. Bij DOS kun je recreatief bewegen, maar ook aan wedstrijdsport doen. Sommige
leden doen zelfs mee aan de NK in hun discipline! Wij bieden kleutergym, recreatieve gym,
volleybal, Jazz dance, wedstrijdsport turnen en wedstrijdsport groepsspringen. Iedereen is
welkom! Kijk op onze website: www.dosdronrijp.nl.
De functie
We vragen per direct een enthousiaste trainer, die in staat is zelfstandig conditie en
krachttraining te geven aan een groep enthousiaste volwassen dames. Het is belangrijk om
ieder te begeleiden op hun eigen niveau. De trainer is verantwoordelijk voor lessen waarbij een
combinatie van prestatie en gezelligheid centraal staat.
Interesse?
Wil jij deel uitmaken van ons enthousiaste team van trainers, met daarnaast meehelpende
enthousiaste ouders en een actief bestuur? En herken je jezelf in het bovenstaande
functieprofiel? Laat het ons weten en solliciteer!
Je sollicitatie kun je richten aan Gymnastiek Vereniging DOS Dronrijp
email:info@stockcar29.com
Info: info@stockcar29.com
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Kerstwedstrijd
Zaterdag 18 december organiseerde DOS een onderlinge kerstwedstrijd met MGVV Marrum.
Voor alle turnsters was dit weer de eerste turnwedstrijd in bijna twee jaar! Er kon helaas geen
publiek in de zaal zijn, maar via de livestream was het thuis goed te volgen! Er werd geturnd op
drie toestellen: vloer, brug en balk. De kerstsfeer zat er goed in door alle kerstmuziek,
kerstsokken, kersttruien én mutsen! De turnsters, trainsters, vrijwilligers en ouders hebben
enorm genoten van deze dag. Er zijn mooie oefeningen geturnd, nieuwe elementen laten zien
en angsten overwonnen! Een geweldig geslaagde dag en voor iedereen een medaille. Ook was
er nog een beker voor de turnster met de hoogste meerkampscore. Amarins Krottje mocht
deze in ontvangst nemen, gefeliciteerd!
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Pietengym op de woensdagmiddag bij DOS!
Deze kids hebben weer een super leuke pieten gymles gehad.
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- De Kerstvakantie is van 25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen
en een goed gezond
en sportief 2022!
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