JAARVERSLAG 2012

Voorwoord
Door middel van dit jaarverslag geeft onze Gymnastiekvereniging, RKDOS Kampen, een beeld
van alle zaken, activiteiten en ontwikkelingen, die in het verslagjaar binnen de
vereniging hebben plaatsgevonden. Het jaarverslag geeft tevens een beeld van de sportieve
prestaties per afdeling.
We kijken terug op een geweldig jubileum jaar, beginnend met een drukbezochte reünie en
jubileum receptie op 4 februari, vervolgens een grote clubdag voor alle recreatieleden,
deelname aan de lampion optocht, een prachtige voorstelling van de jazzafdeling in de
stadsgehoorzaal en bij de avondvierdaagse mochten we ons presenteren in de kop van de stoet,
wat zag dat er mooi uit.
In juli was het dan zover, dat we onze jubileum uitvoering konden geven. Het was de
bedoeling dat we een middag en avondvoorstelling zouden geven, maar lopende de
voorbereiding bleek er zoveel belangstelling, dat we besloten er toch maar drie van te
maken. Een heel goede keuze blijkt achteraf.
Het waren drie geweldige voorstellingen en iedereen die erbij was zal het met mij eens zijn dat de
kwalificatie ”grandioos” niet overdreven is.
Het was niet alleen een feest voor alle zintuigen, maar we kregen uit handen van
Burgemeester Koelewijn, ook een van de belangrijkste blijken van maatschappelijke
waardering, “De Koninklijke Erepenning” van Hare Majesteit de Koningin.
Met de uitvoering was het einde van de festiviteiten nog niet in zicht.
Eind september ging de eerste generatie Jolly Jumpers de uitdaging aan om 100 km te
varen in een geleende 10 - persoon Canadese kano. Het ging de mannen goed af, want na
omstreeks 10 uur varen gingen zij aan land bij de molen. Maar de verzorging onderweg was dan
ook goed geregeld.
Hierop volgde een druk bezet en uitermate geanimeerd volleybal toernooi voor alle
afdelingen, waarbij ook een team van de atletiek vereniging (tot de jaren negentig onderdeel van
RKDOS) Isala deelnam.
Voor de jeugd van Kampen en IJsselmuiden sloten we het jubileum af met een grote instuif in de
Oosterholthoeve in IJsselmuiden. De opkomst was massaal en het was een genot te zien met
hoeveel plezier onze jeugdige leden en de talrijke niet leden genoten van de vele vormen van
beweging die de gymnastiek biedt.
Als je zo kijkt naar al die jubileum activiteiten zou je denken, dat de normale sportieve
verrichtingen er bij in zouden schieten, niets is minder waar. Op het sportieve vlak presteerden alle
afdelingen goed tot zeer goed.
Op het persoonlijke vlak hebben we afscheid moeten nemen van onze Nestor en oudste trainer
“Kas Klappe”, het geeft troost, dat hij nog volop heeft kunnen genieten van de
jubileumuitvoering van de vereniging waar hij, decennia lang op zijn karakteristieke wijze, leiding
gaf.
De vereniging voorziet nog steeds in een behoefte ten aanzien van zowel breedte als
wedstrijdsport, getuige de gestadige groei. We hebben op dit moment ongeveer 830 leden.
Dat alles dankzij enthousiaste leden, leiding een grote schare vrijwilligers.

De vereniging zijn wij
Henk Tromp, voorzitter
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Op zondag 5 augustus 2012 overleed op 80-jarige leeftijd

Ons ERELID en NESTOR van RKDOS

KAS KLAPPE

Kas was van de generatie van Nico Klappe en hoewel ze geen familie van elkaar waren (wel beide
van oorsprong van Schokland) was de vriendschapsband tussen beiden hecht en intens. Groot
was dan ook het verdriet van Kas toen zijn maat in april 2011 kwam te overlijden. Dat had hij niet
verdiend vond Kas en graag hadden ze samen dat jubileum van 100 jaar RKDOS ten volle willen
beleven. Het mocht echter niet zo zijn.
Kas en Nico hebben samen dus ook veel van de opbouw en vormingsjaren van
RKDOS meegemaakt en daar ook een substantiële bijdrage aan geleverd. Kas,
nog meer dan Nico, gericht op “gymnastiek” als primaire basis voor alle takken
van sport, als actief en kundig trainer vooral van gymnastiek en herenturnen,
jarenlang gewaardeerd bestuurslid van RKDOS, organisator van onderlinge
wedstrijden, regisseur van uitvoeringen, gedreven beheerder van tal van
sportaccommodaties, Kas, op hoge leeftijd nog als trainer actief bij volleybal en
conditietraining.
Wij zullen Kas gaan missen. Zijn kritische opmerkingen, zijn waarschuwingen, zijn wijze adviezen,
zijn humor, zijn moppen, maar we zullen hem niet vergeten. We zullen ons telkens weer
herinneren wat hij ons – bij herhaling – inprentte. En wij zullen ons bij het nemen van belangrijke
besluiten blijven afvragen: “wat zou Kas ervan gevonden hebben?” En zo zal Kas nog heel lang
voortleven in RKDOS.
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Secretariaat
Paula Hollander
Hartogsweg 20,
8271 PE IJsselmuiden
Tel. 038-3446572
E-mail : pj.hollander@planet.nl

Aankondiging van en uitnodiging tot het bijwonen van de
Jaarvergadering RKDOS Kampen/IJsselmuiden op:
donderdag 18 april 2013
Locatie: Kantine RKDOS
Turncentrum Kampen, Horstsingel 3
Aanvang: 20.00 uur

Agenda:
1. Opening
2. Verslag van ledenvergadering donderdag 31 mei 2012
3. Binnengekomen berichten
4. Jaarverslag 2012 van de afdelingen
5. Financieel jaarverslag 2012
6. Verslag van de kascontrole door de accountant
7. Conceptbegroting 2014
8. Contributie 2014
9. Bestuursverkiezing:
- Aftredend en herkiesbaar: Paula Hollander
10. Mededelingen
11. Rondvraag
12. Sluiting

Het jaarverslag is verkrijgbaar bij het secretariaat (Hartogsweg 20, IJsselmuiden) en Vloeddijk 90
te Kampen.
Tevens kunt u het jaarverslag lezen op WWW.RKDOS.NL
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Notulen
RKDOS ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum: 31 mei 2012
Tijd: 20.00 – 21.40 uur
Locatie: Kantine TCK

Aanwezig:
Afwezig:
Voorzitter:
Notulist:

Ca. 40 leden inbegrepen bestuur
aantal afmeldingen 11
Henk Tromp
Femke van Keulen/Thijs Bont

Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Opening en mededelingen voorzitter
Verslag van ledenvergadering 12 mei 2011
Binnengekomen berichten
Jaarverslag 2011 van de afdelingen
Financieel jaarverslag 2011
Verslag van de kascontrole door de accountant
Conceptbegroting 2013
Contributie 2013
Bestuursverkiezing:
- Aftredend en herkiesbaar: Rian Taihuttu
- Voorgedragen lid afdeling Turnen Dames en ledenadministratie: Sandra Klappe
- Voorgedragen lid afdeling springen: Erwin van Dijk
Beleid RKDOS 2012-2016
Huldiging jubilarissen
Mededeling verkiezing RKDOS vrijwilliger 2012
Rondvraag
Sluiting

1 Opening en mededelingen voorzitter
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door Henk Tromp. Hij verwelkomt in het bijzonder de
ereleden. Met in het bijzonder Jan Kneppers, die tijdens de ALV van 2011 (waarbij hijzelf niet
aanwezig was) werd benoemd tot erelid van RKDOS.
2 Verslag van ledenvergadering 12 mei 2011
Er zijn geen opmerkingen/vragen over het verslag van de ledenvergadering van 12 mei 2011.
3 Binnengekomen berichten
Behalve enkele afmeldingen zijn er geen berichten binnengekomen die tijdens deze ALV aandacht
behoeven.
Mededelingen:
Het ledenaantal is gezien het jaar 2011 weer aan het toenemen. RKDOS hoopt deze lijn door te
kunnen zetten.
4 Jaarverslag 2011 van de afdelingen
Er zijn geen opmerkingen/vragen over de jaarverslagen van de afdelingen.
5 Financieel jaarverslag 2011
De penningmeester licht het financieel verslag over 2011 toe. Ondanks hogere zaalhuren en
personeelslasten kon 2011 toch met een positief resultaat worden afgesloten. Wel hoort daarbij
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opnieuw de opmerking bij dat dat mede mogelijk werd door de bijdrage vanuit het TCK. En
eigenlijk zouden de jaarrekening – los van de bijdrage TCK - ook sluitend moeten kunnen zijn.
In tegenstelling tot de verwachting heeft RKDOS in het jaar 2011 meer jeugdsubsidies ontvangen
(van gemeente en Grootburgerweeshuis).
De contributie voor het lidmaatschap van de KNGU betalen de leden nu zelf. Dat geldt ook voor de
GALM-leden.
6 Verslag van de kascontrole door de accountant
Accountant de Gilde heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Zij stellen voor aan de
ALV om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid.
De ALV stemt met applaus in met dit voorstel.
7 Conceptbegroting 2013
De verwachting is dat de opbrengsten uit contributies zullen toenemen door de toename van het
aantal leden. Dit is nu in 2012 al te zien bij de ledenaantallen bij de springgroep en bij freerunning.
De indexering is bij de begroting ook al meegenomen.
Zaalhuur; verhoging van 14% in 2013.
Contributie 2013: Het bestuur stelt voor om contributies slechts te verhogen met de CBS index
van (naar verwachting) 2,5%.
Het bestuur verwacht 2013 af te kunnen sluiten met een positief saldo.
Vragen/opmerkingen
Rogier: Een compliment aan het hoofdbestuur over de financiën, er is een mooie ombuiging te
zien!
De ALV stemt vervolgens met applaus in met de begroting 2013.
9 Bestuursverkiezing
a. Aftredend en herkiesbaar: Rian Taihuttu
Rian Taihuttu blijft bestuurslid.
b. Voorgedragen lid afdeling Turnen Dames en ledenadministratie: Sandra Klappe
Sandra Klappe is ook aan het hoofdbestuur toegevoegd en heeft de ledenadministratie van
Julia Bont overgenomen. Paula Hollander zal haar hierin ondersteunen.
c. Voorgedragen lid afdeling springen: Erwin van Dijk
Erwin van Dijk is voorgedragen als bestuurslid vanuit de commissie springen.
Bedanken van de bestuursleden:
- Patrick Vos (die eerder dit jaar al zijn functie had neergelegd) wordt alsnog bedankt voor
zijn inzet de afgelopen jaren bij de afdeling Turnen Heren en het hoofdbestuur.
- Julia Bont wordt bedankt voor al haar jaren inzet voor de ledenadministratie.
De bestuurssamenstelling van het jaar 2012 wordt weergegeven en is als volgt:
Henk Tromp voorzitter
Paula Hollander secretaris
Jolanda van de Beek penningmeester
Sandra Klappe namens Damesturen
Robert Kalter namens Herenturnen
Rianne Taihutu namens Jazz
Erwin van Dijk namens afdeling Springen
Thijs Bont namens Turn Centrum Kampen
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10 Beleid RKDOS 2012-2016
Visie: De visie van RKDOS is geherformuleerd:
1. RKDOS wil een initiatiefrijke sportvereniging zijn, binnen het KNGU aanbod. Voorbeelden:
lessen verzorgen voor het onderwijs en freerunning. RKDOS geeft wel aan niet al het
aanbod van de KNGU te willen aanbieden.
2. Een vereniging die met verantwoorde risico’s regionaal toonaangevend wil zijn in de
topsport en actief in de breedtesport, gevormd door leden die met veel inzet op een
respectvolle manier met elkaar omgaan.
Doelen:
3. Algemeen bestuur met zelfstandige afdelingen (Niet geheel zelfstanding, dan zouden de
afdelingen de totale visie van RKDOS wellicht uit het oog verliezen); hier moet de komende
tijd aan gewerkt worden;
4. Financieel geen verlies;
5. Geen wachtlijsten, optimale instroom; Op dit moment is er in IJsselmuiden een wachtlijst.
6. Maximale samenwerking met andere verenigingen.
Zelfstandige afdelingen, deze zullen meer taken en bevoegdheden krijgen:
- Damesturnen
- Herenturnen
- Jazz
- Springen
Overige afdelingen rechtstreeks onder bestuur:
- Ouder en kindgym (jongsten)
- D/H recreatiegymnastiek (diverse vormen)
- Sportmix 55+
Samenstelling afdelingsbesturen: Voorzitter, secretaris, penningmeester, andere leden naar
behoefte.
Het hoofdbestuur zet de kaders uit en bewaakt wat er is afgesproken met de afdelingen. Het
hoofdbestuur blijft eindverantwoordelijk.
Samenwerking:
In het verslag van de ALV 2011 stond dat Henk Tromp graag wil samenwerken. Mits het de
doelstellingen ambieert en de sporters en de club er beter van worden.
Henk Tromp heeft met de andere voorzitters van de verenigingen in Kampen voorgesteld om een
informeel voorzittersoverleg in te plannen. Tevens is er een onderzoek gestart door Sportservice
Kampen om uit te zoeken of samenwerkingen tussen de gymclubs in Kampen zinvol is. Dit
onderzoek bestaat uit twee delen, dat gedaan wordt door twee deskundigen. Bij alle verenigingen
zal een inventarisatie onderzoek gedaan worden. RKDOS is hierbij al aan bod geweest. Wanneer
de deskundigen alle onderzoeken hebben gedaan, zal er een advies gegeven worden. Aan de
hand hiervan zullen de verenigingen weer bij elkaar gaan zitten en zullen er conclusies worden
getrokken en plannen worden opgesteld.
Op dit moment heeft GV THOR (180-200 leden) aangegeven dat ze als vereniging marginaal
kunnen functioneren. De afdeling Turnen Dames is daar wel erg sterk. Deze vereniging heeft aan
het bestuur van RKDOS gevraagd of RKDOS een nauwe samenwerking met deze vereniging wil
aangaan. Het bestuur heeft op dit moment nog geen besluit genomen. Wel geeft het hoofdbestuur
aan, dat ze geen kans voorbij willen laten gaan, RKDOS kan hierdoor ook sterker worden, en ze
willen haar zustervereniging niet in de kou laten staan.
Het bestuur vraagt nu aan de leden van RKDOS hoe zij er tegenover staan. De leden van RKDOS
zijn er in eerste instantie positief over. De gedachte is dat de vereniging hier sterker van wordt,
krachten moeten gebundeld worden.
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Frank Klappe geeft aan bang te zijn dat RKDOS wellicht weer in het verlies komt te staan wanneer
er een samenwerking wordt aangegaan. Henk Tromp geeft aan dat er alleen sprake kan zijn van
samenwerking wanneer zeker gesteld is dat RKDOS en THOR beiden daar baat bij hebben. Geen
financieel risico is voor RKDOS een nadrukkelijke eis.
Wanneer er verdere stappen worden genomen omtrent de samenwerking zullen alle leden hiervan
op de hoogte worden gebracht.
11 Huldiging jubilarissen
RKDOS huldigt de jubilarissen omdat ze het belangrijk en fijn vinden dat mensen zich zo hecht aan
de club verbonden voelen en ook voor langere tijd aan de club gebonden blijven. De jubilarissen
ontvangen allemaal een legpenning en cadeaubon.
Jubilarissen die aanwezig zijn
25 jaar lid : Anneloes Kampen, Jantje van de Weerd
12,5 jaar lid: Eline van Putten, Tamara Reumer, Tessa Sangers, Marjo Blankvoort,
Gerjon Westerink
12 Mededeling verkiezing RKDOS vrijwilliger 2012 (Nico Klappe vrijwilligersprijs)
De procedure zal hetzelfde blijven. Iedereen kan iemand voordragen waarvan hij/zij denkt die de
vrijwilligersprijs verdient. De enige verandering is dat de vrijwilligersprijs uitgereikt zal worden met
de vrijwilligersavond die aan het eind van het jaar zal plaatsvinden.
13 Rondvraag
Informatie 100- jarig bestaan:
Aan de leiding wordt gevraagd om goed na te kijken wie hulpleiding is en dat door
Het jubileumjaar loopt tot nu toe erg goed.
Julia Bont: Kas Klappe ligt op dit moment in het ziekenhuis. Het gaat alweer wat beter met hem.
Maar als iedereen hem een groet wil brengen, wil dat dan in dit jaarverslag doen; die brengen we
binnenkort bij hem.
14 Sluiting
De vergadering wordt om 21.40 uur gesloten
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Samenstelling van het bestuur en commissies van RKDOS in 2013
Bestuur
Voorzitter
Henk tromp
Marinus Postlaan 56
Secretaris
Paula Hollander
Hartogsweg 20
Penningmeester
Jolanda van de Beek Zeegravensingel 53
Lid afdeling Jazz
Rian Taihuttu
Watersnip 50
Lid afdeling TH
Robert Kalter
Frieseweg 2
Lid afdeling TD
Sandra Klappe
Jacob Catsstraat 6
Lid Turncentrum
Thijs Bont
Vloeddijk 90
Lid afdeling springen
Erwin van Dijk
Ballade 10

8264 DR
8271 PE
8271 KG
8271 GR
8271 PA
8265 XX
8261 GG
8265 SB

Kampen
IJsselmuiden
IJsselmuiden
IJsselmuiden
IJsselmuiden
Kampen
Kampen
Kampen

038-3318871
038-3446572
038-3321302
038-3311168
038-3332994
038-3312053
06-18559865
06-48877850

Ledenadministratie

Jacob Catsstraat 6

8265 XX

Kampen

038-3312053

Commissies
Turnen meisjes/dames
Paula Hollander
Sandra Klappe
Esther Hommes

Hartogsweg 20
Jacob Catsstraat 6
IJsselvallei 10

8271 PE
8265 XX
8266 JR

IJsselmuiden
Kampen
Kampen

038-3446572
038-3312053
038-3312503

Turnen jongens/heren
Anita Brink
Femke van Keulen
Sander Meuleman

Nachtegaal 42
Okmastraat 23
Schelp 26

8271 HP
8266 DA
8271 KP

IJselmuiden
Kampen
IJsselmuiden

038-3328792
06-11911587

Jazz
Bea van Dijk
Leonie Kalter
Rian Taihuttu

Tuinfluiter 37
Grind 16
Watersnip 50

8271 HK IJsselmuiden
8266 LD Kampen
8271 GR IJsselmuiden

038-3327996
06-12870489
038-3311168

8271 HK
8271 PE
8271 HP

IJsselmuiden
IJsselmuiden
IJselmuiden

038-3327996
038-3446572
038-3328792

Schelp 26

8271 KP

IJsselmuiden

06-11911587

Vloeddijk 90

8261 GG Kampen

Kleding
Bea van Dijk
Paula Hollander
Anita Brink

Sandra Klappe

Kleding jazz
Tuinfluiter 37
Kleding recr. M + J
Hartogsweg 20
Kleding turnen heren Nachtegaal 42

Coördinator kantinecommissie
Sander Meuleman
Commissie Beheer Turncentrum
Thijs Bont
Rogier Schrijer, Henk Tromp
Commissie Website
Erik Kneppers
Julia Bont
Sandra Klappe
Kim Taihuttu

webmaster
redactie
redactie
redactie

06-18559865 of
038-3321745

WWW.RKDOS.NL
e-mail : info@RKDOS.nl
bont.julia@gmail.com
sandra.klappe@gmail.com
kim_taihuttu@hotmail.com
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RKDOS is voor de gymnastiek etc. aangesloten bij de K.G.N.U.
RKDOS geeft trainingen in Kampen en IJsselmuiden in diverse zalen.
Beoefend worden: gymnastiek voor meisjes/jongens, dames/heren, ouder en kind, turnen,
springen, free running, recreatief volleybal, jazzdans, sportmix 55+, aerobic/steps.

Leiding

Afdeling

Telefoonnr.

Claudia Vinke
Linda v.d. Berg
Wilco Vermeer
Guus Kok
Sandra Klappe
Karin Mulder
Annemarie v.d. Berg
Esther Potgieter
Iris Potgieter
Kim Taihuttu
Marjolein Boom
Tanja Kars
Kim v.d. Kolk
Anouk Mulder
Jorieke Kok
Sharon van Dijk
Lotte Kars
Karin Spijkerman
Jeffrey Groen
Pascale v.d. Berg
Irene Ramaker
Jeroen Wezenberg
Jeroen Feenstra
Monique Spekman
Dik Strikkers
Michael Hollander
Robbert Jager
Gertjan Bervoets
Johann v.d. Berg
Marijn de Jong

aerobic
gymnastiek
gymnastiek
gymnastiek
gymnastiek
gymnastiek
jazz
jazz
Jazz
jazz
jazz
jazz
jazz
jazz
jazz
jazz
jazz
Jazz
jazz jongens
50+/sportmix 55+
sportmix 55+
sportmix 55+
springen
Turnselectie dames
Turnselectie dames
Turnselectie heren
Turnselectie heren
Turnselectie heren
Turnselectie heren
Freerunning

06-13502257
06-42172603
06-53985820
06-13572119
038-3312053
038-3325866
038-3324507
06-19692259
038-3325159
06-15444269
06-16333131
038-8520747
038-3324507
06-22818843
06-21697464
06-36119576
038-3310613
0572-394191
06-18232509
038-3315070
038-3323310
06-14442065
06-12629963
06-30400669
038-3869437
06-18153006
06-36044263
06-10819846
038-3322263
06-83273337
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Jubilarissen

25 jaar lid

12,5 jaar lid
Jorine van Knippenberg
Kim van der Kolk
Lisa Scheer
Kim Taihuttu
Michelle Wiltjer

Kees Knip
Riek Reumer

Ereleden van RKDOS sinds 1912
Thijs H. Warnars
Jan ter Horst
Nicolaas Karel
Martinus van Mierlo
Jan L. Lorist
Lucas Karel
Piet L. van Mierlo
Jan Schampers
Henk Tromp
Thérèse Wilmink
Sannie Roosink

1928
1928
1934
1954
1954
1958
1958
1972
1982
1985
1993

Cathrien Wilmink
Kas Klappe
Hans van Weenen
Reinier Krediet
Henk Bremer
Nico Klappe
Hans Adema
Eric Hollander
Harrie Schrijer
Julia Bont
Jan Kneppers

1993
1994
1996
1996
1997
1997
2000
2001
2002
2008
2011

Overzicht leden per 1-1-2013: 849
Leden 16 jaar en ouder
23
9
67
37
104
30

totaal

270

Meisjes 16 t/m 18 jaar
Jongens 16 t/m 18 jaar
Dames 19 t/m 49 jaar
Heren 19 t/m 49 jaar
Dames 50 jaar en ouder
Heren 50 jaar en ouder

Jeugdleden t/m 15 jaar
70
39
189
87
91
19
45
39

Meisjes 12 t/m 15 jaar
Jongens 12 t/m 15 jaar
Meisjes 7 t/m 11 jaar
Jongens 7 t/m 11 jaar
Meisjes 4 t/m 6 jaar
Jongens 4 t/m 6 jaar
Meisjes t/m 3 jaar
Jongens t/m 3 jaar

579
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Jaarverslag Jong Inpetto/DanzaNiños 2012
Zaterdag januari was het direct raak voor Jong Inpetto: Zij traden op met ‘Yeah Yeah’ tijdens de
nieuwjaarsreceptie van RKDOS.
Zaterdag 17 maart, de grote dag voor
alle jazz selecties van RKDOS: De
Regionale Demogyjada in Emmen. Met
alle vier de selecties vertrokken we met
de bus naar Sporthal Angelslo in
Emmen. Toen we aankwamen bij de
Sporthal hadden we een kleedkamer
voor ons alleen, heel erg fijn maar met
55 selectieleden nog wel een beetje vol.
In een uurtje tijd moesten ze zich
omkleden en opmaken. Bij Jong Inpetto
werd de laatste kleding check gedaan
door Kim. Het enthousiasme van alle
groepen was duidelijk voelbaar.
Met hun vrolijke kleding en prachtige
gehaakte mutsjes stond Jong Inpetto
klaar om het spits af te bijten. Als nummer 7 waren ze aan de beurt om te knallen met hun dans
Wereld van mijn Dromen. En knallen dat deden ze, wat een uitstraling en energie en wat ging het
gelijk!
18 mei was het tijd voor de jaarlijkse jazzuitvoering in de Stadsgehoorzaal: The Joy of Movement.
De kinderen van Jong Inpetto moesten best vaak optreden: De opening, selectiedans,
recreatiedans en de sluiting. Het was een mooie voorstelling!
Na de jazzuitvoering was het 2 juni tijd voor de ZomerDansDag.
Hier deed Jong Inpetto ook weer mee met hun dans op ‘Wereld
van mijn dromen’.
En 7 juli natuurlijk de jubileumuitvoering van RKDOS ter ere van
het 100 jarig bestaan van onze vereniging.

Voor Jong Inpetto was dit een mooie afsluiting voor de zomervakantie van een super leuk seizoen.
Na de uitvoering gingen we trainen in
nieuwe groepen. Dit betekende dat
Thorsten, Wendy, Tamara, Demi & Lisa
mee gingen trainen met Inpetto en er maar
liefst 7 nieuwe kinderen bij kwamen in Jong
Inpetto: Mike, Maureen, Noa, Tes, Melanie,
Valeria & Lièn. Jong Inpetto werd
uiteindelijk dus een groep van 13 kinderen.
De zaterdag na de laatste training gingen
we met ‘Oud’ Jong Inpetto en ‘Nieuw’ Jong
Inpetto naar het zwembad De Steur. Het
was een fantastische afsluiting.
Na de zomervakantie gingen we van start
met het nieuwe Jong Inpetto: onder de
naam: “DanzaNiños”. Deze groep bestaat
uit 13 kinderen: Roos, Suzanne, Mike,
Birgit, Danique, Jara, Mérysa, Noa,
Maureen, Tes, Melanie, Valeria & Lièn.
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Na de zomervakantie gingen we hard trainen voor het optreden tijdens de Dance Factor in de
herfstvakantie. We maakten een flashmob op ‘Hallo Wereld’ en een dans op ‘JSF Party’.
Tussendoor werd er ook nog geoefend voor de Landelijke
Demogyjada met de groep van vorig jaar. Dit was 6
oktober in de Deventer Schouwburg. Samen met
Razzmatazz was het een geweldige ervaring. Waar ze
een beroemde danser van So You Think You Can Dance
hebben ontmoet.

Na de Landelijke Demogyjada en de Dance Factor gingen we ons richten op het optreden tijdens
Kerst in oud Kampen. Hier gingen we de act op muziek van Aladdin doen.
En de Flashmob op 8 december in de Oudestraat ter ere van de
opening van de Hanzelijn. Daarna hebben we helaas afscheid
moeten nemen van Noa en gingen we verder met 12 kinderen.

Na het optreden op de Landelijke
Demogyjada is de groep
geselecteerd voor de Finale van
Show Your Talent: Een initiatief
van de KNGU. Samen met
Razzmatazz zaten zij bij de laatste
10 finalisten. Deze finale was op
10 november in Beekbergen.
Deze groep danste op ‘Wereld
van mijn dromen’ en won de
finale. Zij mochten nu tijdens 2
shows van het Univé Gym Gala
optreden voor 3000 mensen en
kregen een meet&Greet met beroemde/bekende turners.
Het geluk kon niet op voor de kinderen uit deze groep, want ook
Holland’s Got Talent heeft ze uitgenodigd om pre audities te
komen doen in Hilversum. Dus gingen we 1 december op weg
om daar onze dans ‘Wereld van mijn dromen’ te laten zien.
Daar kregen ze te horen dat ze door waren naar de volgende
ronde. Ze konden zich ook direct inschrijven voor het nieuwe
RTL4 programma ‘Everybody Dance Now’ dat al in januari van
start gaat.
Half december kreeg de groep te horen dat ze definitief door
waren naar de TV-audities op 6 januari in Eindhoven met hun
dans ‘Wereld van mijn dromen’.

Als ik terugkijk, kan ik zeggen dat het een super gaaf en succesvol jaar was! Op naar 2013!
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Jaarverslag Razzmatazz 2012
Op zaterdag 17 maart had de selectiegroep Razzmatazz haar eerste optreden. Alle selecties van
RKDOS deden mee aan de Regionale Demogyjada in Emmen. Alle groepen waren erg goed
voorbereid en dat was dan ook aan het
resultaat te zien! Razzmatazz was als
nummer 16 aan de beurt in het programma
met de dans “Hometown Glory”. De meiden
waren licht gespannen, maar aan het
resultaat was dat niet te merken. Al met al
was het een gezellige en geslaagde dag!
Op zaterdag 18 mei was het tijd voor de
jazzuitvoering van RKDOS in de
Stadsgehoorzaal, genaamd The Joy of
Movement. Dit was een drukke, maar leuke
dag voor Razzmatazz.
Op zaterdag 2 juni liet Razzmatazz de dans
“Hometown Glory” zien op de
zomerdansdag, die jaarlijks gehouden wordt
door elke keer een andere vereniging. Ook
dit was weer een geslaagde dag.
Op 7 juli trad Razzmatazz ook op bij de 100 jarige jubileumuitvoering van RKDOS. Dit was
daarnaast ook het laatste optreden van het seizoen. In september 2012 bestond Razzmatazz uit
een nieuwe samenstelling. Een aantal meiden stroomden er door naar Padans (Tessa en Lotte) en
een aantal meiden stroomden door vanuit Inpetto naar Razzmatazz (Romee, Marijn, Lotte, Iris,
Jolien en Sabine). In september bestond Razzmatazz uit de volgende 14 meiden: Lieke, Jasmijn,
Tamara, Wendy, Chantal, Anja, Melanie, Anne,
Romee, Marijn, Lotte, Iris, Jolien en Sabine.
Razzmatazz was samen met Jong Inpetto/
DanzaNiños uitgekozen voor de Landelijke
Demogyjada in Deventer op 6 oktober! Dit was
voor beide groepen een super ervaring!
Op 8 oktober hebben alle jazzselecties
meegedaan aan de Flashmob in de oude straat
ter ere van de opening van de nieuwe
Hanzelijn. Rond deze periode heeft Lotte
besloten om voor een jaartje terug te gaan naar
Inpetto.

Onze laatste optreden van 2012 vond plaats op 10 november. Razzmatazz en Jong
Inpetto/DanzaNiños waren namelijk de laatste 10 finalisten van “Show your Talent”. Hier streden
de finalisten voor een optreden op het jaarlijkse Univé Gym Gala.
Helaas hield het voor Razzmatazz hier
op, maar we waren super blij voor Jong
Inpetto/ DanzaNiños die wel op mochten
treden op het Univé Gym Gala!
Al met al was het een super leuk jaar,
waarbij we als groep zijnde weer veel
ervaringen rijker zijn!
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Jaarverslag Inpetto
Na heel wat maanden trainen was zaterdag 17 maart de grote dag voor alle jazz selecties van
RKDOS: De Regionale Demogyjada in Emmen. Inpetto vertrok samen met Jong Inpetto
(DanzaNiños), Razzmatazz en Padans met de bus naar Emmen om daar hun nieuwe dansen te
laten zien. De laatste paar jaar gingen we altijd individueel naar verschillende demo’s en dit was
weer het eerst sinds tijden dat we samen gingen. Het was dan ook een gezellige boel en vanaf de
kant werden al onze groepen goed aangemoedigd. Inpetto liet de dans “Dreams” zien. De dans
ging heel goed, de meiden dansten met heel veel energie en dit voelde het publiek ook. Ze kregen
een hard applaus.
De Regionale Demogyjada was de aftrap voor de vele optredens van dit seizoen. 18 mei was het
tijd voor de jaarlijkse jazzuitvoering in de Stadsgehoorzaal: The Joy of Movement. Inpetto danste
mee met hun dans Dreams maar ook de knallende opening met DJ.
Na deze spetterende voorstelling was het tijd voor het jaarlijks terugkerende evenement voor alle
verenigingen uit Kampen en IJsselmuiden de “Zomerdansdag”. De afsluiting van het dansseizoen
was met de jubileumuitvoering van RKDOS. Met maar liefst 4 optredens dit dansseizoen heeft
Inpetto laten zien wat ze in huis hadden!
In september werden er weer nieuwe samenstellingen gemaakt van selecties. Inpetto begon met
een frisse start met een aantal nieuwe dansleden in de groep. Inpetto ging hard aan slag om een
zwarte pieten dans te maken voor de voorstelling in de Stadsgehoorzaal. Een aantal meiden en
jongen dansten mee in de sinterklaasvoorstelling van de Stadsgehoorzaal. Direct nadat we alle
zwarte schmink hadden weg geboend gingen we verder met het oefenen voor Kerst in Oud
Kampen. Inmiddels is dit een jaarlijks terugkerend evenement waar Inpetto veel plezier aan
beleeft. Dit jaar dansten we een poppendans, even weer een hele andere stijl voor de danser en
danseressen.
Dit leuke maar koude optreden was een mooi afsluiting van het jaar. Op naar weer een nieuw
dansseizoen met net zulke leuke optredens!

15

Jaarverslag Padans
Ook Padans vertrok dit seizoen een klein beetje gespannen in
de bus richting Emmen voor de Regionale Demogyjada. Altijd
weer een spannend moment, omdat we voor het eerst de dans
aan het publiek laten zien. Dit jaar hadden we een dans
gemaakt om de muziek van Romeo and Juliet. Naar de bekende
film met Leonardo di Caprio. Geen makkelijke opgave voor
Padans omdat het heel wat inlevingsvermogen vergt om het
juiste gevoel over te brengen. Daarnaast zaten er heel wat
moeilijke liften in de dans wat een echte uitdaging was.
Nadat alle selecties hun dans hadden laten zien was het de
beurt aan de oudste selectie: Padans. De dans ging ontzettend
goed, het verhaal wat we wilden vertellen kwam helemaal uit de
verf!
Gelukkig kwamen er dit seizoen genoeg optredens om de dans
nog verder uit te werken en te laten zien.

Op 18 mei was onze uitvoering in de Stadsgehoorzaal. Een mooie voorstelling waarin Padans hun
dans dansten en de opening met een DJ. Even een hele andere stijl, maar dit ging ze ook goed af!
Ook Padans deed mee aan de Zomerdansdag. Het is altijd leuk om de verschillende groepen te
zien uit Kampen en natuurlijk om voor eigen publiek op te treden.
We werkten toe naar de laatste voorstelling. De Jubileumuitvoering van RKDOS.
Een spetterende voorstelling waar Padans in een mix met Inpetto en Dans in Mij nogmaals hun
dans hebben laten zien.
Aan het eind van dit seizoen namen we afscheid van Karin, Corine en Ellis. Zij gaan dansen bij
Dans in mij.
Bedankt voor jullie inzet dit jaar Padans op naar een volgend dansant jaar!
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A Jolly Comeback
Zullen we nog een keer dan?
Eigenlijk was het geen vraag, maar meer een mededeling...
Wat eigenlijk als een geintje begon nam steeds serieuzere vormen aan. In 2004 stopten ook de
laatste Jolly Jumpers van de eerste generatie. Werk, trouwen, kinderen en jajaja leeftijd hadden
toch meer prioriteit. We hadden er al 17 jaar op zitten met de demogroep The Jolly Jumpers. Een
geweldige tijd met een hechte vriendengroep, wat hebben we veel gedaan en gezien in de sport
en showwereld. Die hechte vriendschap bleef bestaan en we troffen ons nog wekelijks voor en
achter de bar van de kantine. Tevens waren en zijn we overal inzetbaar waar we de vereniging
konden helpen.
Het is september 2010. Een weekend weg met alle jumpers, vrouwen en kinderen. Een
tweejaarlijkse activiteit waar gezelligheid en activiteiten voorop staan. Onze tweede avond werd
geheel geweid aan het uitschrijven van een nieuw nummer. De voorpret was geweldig en tevens
werd de al weer legendarische emmer dans:) even uitgeprobeerd. Nadat we ook nog eens werden
uitgedaagd door de huidige generatie Jolly Jumpers, stond geheel vast dat we een comeback
zouden gaan maken. In 2012 zou het 100 jarig bestaan van RKDOS gevierd gaan worden maar
ook zou het dan 25 jaar geleden zijn dat de springers en turners van toen een naam bedachten
voor de groep die ook demonstraties zou gaan geven. Tevens zouden we al 12,5 jaar het
wereldrecord salto springen in 1 minuut op ons naam hebben staan.. Tja.. aan de bak dus..
Een mailtje naar alle oud leden leverden per direct 16 springers op en oh ja onze bejaarde oude
trainer werd ook uit de goot gehaald haha.. (grapje hoor meneer Adema :) en je weet wel waarom)
Een avondje brainstormen met Marcel, Jeroen en Rogier gaf een compleet draaiboek. In oktober
2011 begon de echte uitdaging. Was het nog verantwoord, kwamen we de lucht nog in, was ons
bekende tempo nog aanwezig?? Niets was minder waar... 9:30 uur koffie 10:00 uur warming up
werd een vast stramien op de zondagochtend. Het was gelijk als vanouds en de eerste training
was een groter succes dan we durfden te hopen. De eerste twee series zaten gelijk erin, dat
smaakte dus naar meer. De ongelofelijke lol die we altijd hadden was als vanouds weer aanwezig.
Niet zelden kwamen we met buikpijn en stijve kaken van de training af. Deze lol heeft eigenlijk
altijd aan de basis gestaan van onze successen. Niet zelden werden vlak voor een belangrijke
wedstrijd de grootste grappen nog uitgehaald. De mix topsport, , concentratie met humor werkte
schijnbaar goed bij ons.
De planning was strak... Kleding aanschaffen, pruiken bestellen...
Muziek keuze, attributen maken... En... Een film opnemen als
intro... Daar hebben we de meeste lol nog wel gehad. Op een
zomerse zondag ochtend de kamper binnenstad in. Dat terwijl de
bovenkerk uitging en de mensen vol verbazing een stelletje rare
gasten een warming up zagen doen.
Nog 1 ding moest geregeld worden. Onze kinderen mochten
zouden ook meedoen (en trots dat ze waren) met een sprongen
en een dansje. En om goed beslagen ter ijs te komen hebben we
Sandra v d Bosch gevraagd om de kinderen een dans in te
studeren... Maar tja.. Deze topper bleek weer eens niet te kunnen
plannen en was zwanger:) dan maar uitwijken naar de beste in de
club... Kim Taihuttu (ik ben natuurlijk zwaar onder druk gezet om
dit te roepen) ook hier hebben we weer veel lol aan beleefd en
als extraatje leverde dit ook nog eens de slotact Carlo en Irene
op:) Twee vliegen in 1 klap.
Juli 2012 we zijn er geheel klaar voor...
Drie jubileum shows voor de boeg. Na de filmpjes en de video's
betraden we voor het eerst weer de vloer. En toen we daar
stonden, dachten we allemaal….. Ja zo was het... En we gingen
los...
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Wat ons betreft een groot succes. En we hebben het nog vaak over een vervolg gehad... Nog 1x
afsluiten op de dam in Amsterdam klonk zelfs nog. Maar het is mooi geweest denk ik... Of niet??
Wie weet... ☺
De vele reacties maakten het verhaal compleet:
Kleine kinderen die riepen ook Jolly Jumper te willen, veel verbaasde ouders die niet wisten dat we
ooit lid waren van de Jolly Jumpers en leerkrachten die stom verbaasd vaders van hun leerlingen
zagen staan... verrassende reacties dus.
Waar ik mee af wil sluiten is dat ik blij ben dat er weer meer gesprongen wordt bij RKDOS! Over
het algemeen kun je langer blijven springen dan turnen op welk niveau dan ook. Wij zouden
zonder het springen zeer waarschijnlijk niet meer als lid of vrijwilliger bij RKDOS gezeten hebben.
Een mooi vangnet om vele vrijwilligers bij de club te krijgen en te houden. We zijn er het levende
voorbeeld van...

Hoofdsponsor RKDOS
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Jubileum Commissie RKDOS
Op woensdag 29 oktober 2008, ruim drie jaar voor het jubileum stond het eerste berichtje op de
website van RKDOS. Een oproep voor ideeën bus hoe het jubileum jaar te vieren. Kort daarna was
er een oproep voor het samenstellen van een commissie en een tijdje daarna was de jubileum
Commissie een feit. Een heerlijke groep mensen vanuit alle hoeken van de vereniging die allen
een stuk geschiedenis hadden bij RKDOS. Het belangrijkste wellicht nog was dat het enorm klikte.
Met een budget van 10.000 euro van het bestuur op zak moesten we een programma gaan
bedenken die iedereen aansprak binnen de vereniging.
Een paar maanden later hebben we dit plan met succes gepresenteerd aan het bestuur en
vervolgens aan alle leiding. Ons idee was dat er een knallende jubileum show zou moeten komen
die alles zou overtreffen van het verleden. Daarom heen zouden we een programma organiseren
waarin naast bestaande activiteiten ook activiteiten zou bevatten die ook succesvol in het verleden
waren. Het organiseren kon beginnen….
Droevig was dat Nico Klappe eigenlijk een jaar te vroeg overleed. De nestor van RKDOS mocht
eigenlijk niet ontbreken, maar helaas bleek dit geen stand te houden. De plannen echter heeft hij
allemaal gezien en ook het jubileum logo werd hem voorgehouden. Met ingehouden adem kregen
we te horen dat het er allemaal geweldig uitzag en dat hij zeer verheugd was. Met dit in gedachten
gingen we vol vertrouwen aan de slag. Onder het genot van koffie en de inmiddels legendarische
appeltaart, werd er eigenlijk in een hoog tempo snel georganiseerd. Veelal thuis bij commissie
leden, zodat er geen externe oppas geregeld hoefde te worden. De taken werden verdeeld en
iedereen nam zijn verantwoording daarin.
Allereerst werd er een jubileum logo ontworpen waarin elementen van oude tijden terug kwamen.
Een echt Retro logo dus. Nico was verheugd te zien dat het een “rond” logo was, dat hebben we
vaker gehad was de mededeling. In januari werd over heel Kampen en IJsselmuiden een jubileum
magazine geheel gewijd aan 100 jaar RKDOS verspreid en kreeg ieder lid een heus jubileum shirt.
De eerste activiteit, de reünie in februari was gelijk al een knaller! Het was een drukte van jewelste.
In maart werd de club dag gehouden voor alle recreatie leden van gymnastiek en springen. Ook
een groot succes. Deze activiteit zal voortaan dan ook weer op de agenda staan. In April deed
RKDOS mee aan de lampionoptocht met een geheel blauw-witte wagen vol leden die actief bezig
waren op de kar! Op 18 mei lieten de Jazz afdelingen een geweldige voorstelling zien in de
stadsgehoorzaal. Terwijl we in juni we zoveel mogelijk leden enthousiast hebben gemaakt voor het
meelopen tijdens de avondvierdaagse in Kampen en IJsselmuiden. In Kampen mochten we zelfs
geheel vooraan lopen wegens het jubileum.
Op 6 en 7 juli was het dan zover, drie maal werd er een jubileumshow opgevoerd in sporthal de
Reeve.
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Omdat we alle gymnasten en jazzleden tegelijk in de show wilden laten optreden moesten we wat
kunstgrepen uithalen. Allemaal in de zaal was wegens de brandveiligheid niet mogelijk. Buiten
werd er een tent gebouwd (die wegens het mooie weer niet nodig was) en er werden
videoschermen neergezet waarop de show te volgen was voor de deelnemers. Het was een lange
zit maar in een hoog tempo werd er door alle onderdelen een prestatie van jewelste neergezet.
Alleen maar lof en verbazing hebben we gehad over de show en hebben we kunnen laten zien
waar RKDOS sterk in is. We hebben RKDOS nog steviger op de kaart gezet dan het al stond.
Tijdens de laatste show werden we als vereniging ook nog eens vereerd met een koninklijke
onderscheiding.
In september gingen de Jolly Jumpers van het eerste uur nog een keer de 10 persoons kano in om
de monstertocht van 100 km (in het kader van 100 jaar = 100km) af te leggen over de IJssel naar
Kampen. De tocht werd beloond met een fraaie beker omdat we de enige C-10 waren die het
traject van 100 km hadden afgelegd. In oktober werd er een geweldige “ouderwetse” instuif
gehouden onder het motto GYM=GOUD in de sporthal in IJsselmuiden. Ook deze activiteit is voor
herhaling vatbaar.
In november werd er nog een goud van oud activiteit uit de hoge hoed getoverd. Het aloude
Volleybal toernooi werd een groot succes en staat de komende jaren ook weer op de agenda!
Helaas was inmiddels ook de andere grote nestor van RKDOS, Kas Klappe, overleden. Dankbaar
waren we dat hij de jubileum show nog heeft kunnen meemaken. Ook van hem kregen we lovende
woorden. Kas was de grote drijfveer van de vroegere volleybal toernooien en zodoende hebben
we als commissie in overleg met het bestuur besloten om het toernooi voortaan waardig het Kas
Klappe toernooi te noemen!
In december werd als afsluiting een knallende glitterparty gehouden in de Hanzestad voor de
vrijwilligers van RKDOS. Tijdens dit super feest werd Sandra Klappe als vrijwilligster van het jaar
uitgeroepen en werden de commissieleden alsmede het bestuur eens welverdiend in het zonnetje
gezet.
Het jubileumjaar is voorbij, maar we kijken met zeer veel voldoening terug op een bijna drietal
jaren organiseren. Wat een enthousiaste groep mensen met ondersteuning van de vele vrijwilligers
bij RKDOS al niet voor elkaar kan krijgen. Alle activiteiten waren een groot succes en het budget
van € 10.000 werd bijna niet aangebroken….
Rest ons alleen nog een afsluitend etentje… tja… deze activiteit leek bijna te mislukken… voor de
vereniging bleek iedereen tijd vrij te kunnen maken, maar een gezellig avondje uit om een mooie
periode af te sluiten, dat bleek bijna niet te kunnen… 31 mei is het dan zover… iedereen kan!!!!
En de jubileum commissie kan daarna officieel opgeheven worden…
Tenminste… er lopen nog wat kettingmails, waarvan ik denk dat die nog wel eventjes door zullen
lopen.. als we die uitbrengen in boekvorm.. hebben we een bestseller denk ik☺
De jubileum commissie bestond uit:
Sandra van den Bosch, Sandra
Klappe, Diana Diender, Paula
Hollander, Inge Blankvoort,
Erwin Bastiaans, Julia Bont, Rogier
Schrijer
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De NICO KLAPPEvrijwilligersprijs werd zaterdag 15 december tijdens vrijwilligerskerstparty
uitgereikt aan Sandra Klappe.
En daarvoor werd de volgende motivatie gegeven:
Sandra Klappe is niet alleen “de vrouw van ….......” en “ de moeder van ….......”, maar vooral toch
ook een prominent en actief lid van RKDOS, ook al is zij zelf niet actief als gymnast. Maar des te
meer in de rol van actief vrijwilligster voor tal van klusjes en karweitjes binnen RKDOS.
Zo is zij al meer dan 10 jaar actief in het runnen van de kantine van RKDOS; in de oude turnhal, in
de interim situatie bij Richard Diender op het industrieterrein, en nu ook weer in het Turn Centrum
Kampen in de nieuwe Reeve. En actief betekent hier: beheer, bevoorrading, schoonmaak en de
organisatie en coördinatie van het gebruik.
Maar enthousiast geworden voor de gymnastiek, o.a. doordat haar eigen peuters ook wel die zaal
in wilden, nam zij het initiatief voor “ouder/kind gymnastiek”en bouwde dat ook uit tot een
succesvolle en volwaardige tak van RKDOS-sport overdag! En recreatiegym gaf zij voor de jongste
groepen jongens en meisjes.
Maar jeugd groeit op en zoon en dochters, aangemoedigd door hun ouders wilden turnen: en wel
zo vaak en zo goed als mogelijk is, en dus trad moeder toe tot de commissie Turnen Dames.
Vanaf dat moment kon je Sandra elke wedstrijd, elke uitvoering, elke clubdag of elke “beweegdag”
of springwedstrijd wel ergens vinden op de vloer of achter de coulissen.
En voor de meiden kleding maken, leuke dingen bedenken en feestjes organiseren dat zat er
sowieso al in. En daar bleef het niet bij. Ook wanneer er kleedjes voor op tafel, of doeken voor het
decor, of lijstjes voor de deelnemers of noem maar op; altijd kon en kan een beroep worden
gedaan op Sandra.
Maar ook wanneer “gasten” van
buiten Kampen gebruik willen maken
van kantine, al dan niet in combinatie
met turnzaal en 's avonds laat moet
worden afgesloten kun je altijd een
beroep op Sandra doen en als het
ook maar enigszins kan, dan doet ze
mee.
Het kon niet uitblijven dat al dat
gedoe ook het bestuur opviel. Het
bestuur wilde zo'n actief en
meedenkend lid wel uitdagen om ook
in bestuurlijke zin de koers van
RKDOS mede te komen bepalen.
Eerst als vertegenwoordigster van de
commissie Dames Turnen en vanaf
dit jaar neemt zij ook nog eens de
ledenadministratie volledig voor haar
rekening.
Kortom: Sandra heeft zich ontpopt als een “verenigingsmens pur sang” en dan vooral als lid van
RKDOS, maar wel een die ook nog openstaat voor verregaande samenwerking met andere
verenigingen.
Het is duidelijk dat dit jaar er maar één is die de NICO KLAPPE VRIJWILLIGERSPRIJS verdient!
Breed gedragen door alle leden, van harte gegund door het bestuur!
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Jaarverslag Turen heren
Nederlands Kampioenen, Jeugdsportploeg van het jaar en internationale (jeugd)toernooien
hoogtepunten van sterk jaar turners RKDOS
RKDOS kan trots terug kijken op de prestaties van de turners in het jaar 2012. De ontwikkelingen
wat betreft de afdelingsorganisatie en het stijgende turnniveau hebben de afdeling geen
windeieren gelegd.
Zo werd onder ander Michel Vos Nederlands Kampioen bij de jeugdturners, mocht het Instap team
op de sportverkiezingen de prijs van beste jeugdsportploeg 2011 in ontvangst nemen en er
maakten Yannick van Deursen, Lars Vos en Michel Vos hun debuut op het internationale podium.
Prestaties Nederlands Kampioenschap
Met een magistrale meerkamp heeft RKDOS-turner Michel Vos de nationale titel in de wacht
gesleept bij Jeugd 6 (eerste divisie). De bijna veertienjarige turner uit Ens gaf de concurrentie geen
schijn van kans.
Ook toptalent Lars Vos beleefde een sterk seizoen. Het Kamper turntalent lukte het eveneens het
ereschavot te halen op het NK. Met het brons van Pupil 7 (eerste divisie) liet hij andere
Nederlandse toptalenten achter zich. Alleen twee turners van topsportvereniging St. Mauritius
bleven hem voor.
In totaal stonden er dit jaar acht turners van RKDOS in de meerkampfinale. Sander Kalter turnde
zich op het allerhoogste niveau in Nederland naar de vijfde plaats (Instap 8), Yannick van Deursen
pakte de negende positie bij Instap 9 (eerste divisie), hetzelfde niveau waarin Sven Vos als
twaalfde eindigde. Ben van den Berg eindigde als negende bij Junior 1-7 (derde divisie). Axel
Leusink (Junior I-6, tweede divisie) en Jelle van de Putte (senior 4, tweede divisie) zagen hun
naam terug op plaats twaalf.
Bij de toestelfinales haalde RKDOS veertien medailles binnen. Michel Vos was met twee gouden
en twee bronzen plakken de beste RKDOS-turner van de dag. Maar de oogst van Sander Kalter
(talentendivisie) mocht er ook zijn. Sander kwam uit op vier toestellen en stond vier keer op het
podium: als tweede op voltige en sprong, als derde op vloer en rek. Lars Vos greep brons op brug
en rek, Yannick van Deursen pakte het zilver op vloer, Jorrit Koldeweij op sprong. Maurice Klappe
en Rowan Bruinsma stonden ook in een toestelfinale, maar een prijs zat er niet. In de keuzeoefenstof was er ook nog brons voor Axel Leusink (ringen) die op drie toestellen uitkwam. Jelle van
de Putte greep twee keer net naast het podium met vierde plaatsen.
Goud, zilver en brons op Nederlands Kampioenschap voor Clubteams
In teamverband doet RKDOS al jaren mee met de beste clubs van Nederland. Uniek is het dat
RKDOS jaarlijks veel eigen teams op de been kan brengen. Waar veel clubs 1 of hooguit 2 teams
kan inschrijven, had RKDOS er dit jaar vijf teams.
Goud werd veroverd door het sterke pupillen team. De instappers behaalden een zilveren medaille
en er werd verrassend brons veroverd door het Jeugd/Junioren team 1. Team 2 in dezelfde
leeftijdscategorie deed mee met enkel 1e jaars jeugdturners en deden zo hun eerste nationale
ervaring op in de keuze oefenstof. Door lichte blessures in het junior II/seniorenteam was een
vijfde plaats voor deze mannen het hoogst haalbare.
Prestaties districtskampioenschap
De finale van het district Oost heeft RKDOS dit jaar geen ereplaatsen opgeleverd. Nikai Kroes was
met een vierde plaats het dichtst bij het podium. Vijf turners kwamen voor RKDOS uit in de
districtsfinale die werd gehouden in het Gelderse Ede. Op de wedstrijdvloer stonden ook nog eens
twee turners die geregeld trainen bij RKDOS maar bij wedstrijden uitkomen voor het Zwolse Kwiek
& Lenig.
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Eerste internationale ervaringen
Overweldigend was het internationale Sidijk Gymnastics Tournament in Heerenveen volgens de
trainers van RKDOS. Mooi om daar als vereniging op het hoogste niveau te staan met twee
turners. Lars Vos ging met een bronzen medaille naar huis, Yannick van Deursen eindigde als
vijfde. Een onvergetelijke ervaring is ook de Wase Gym Cup in het Belgische Melsele. De toen
veertien jarige Michel Vos maakte daar zijn internationale debuut tussen internationale
jeugdturners uit o.a. Frankrijk, Nederland, België en Luxenburg. Met een 15e plaats van de dertig
deelnemers mag hij terug kijken op een mooi debuut.
Activiteiten
Naast alle turnprestaties waren er ook in 2012 weer veel activiteiten. Zo deden veel turners mee
aan de Overijsselse springkampioenschappen (17 ereplaatsen), het jaarlijkse kampweekend was
dit jaar in Ermelo, Sinterklaas kwam op bezoek bij de gymmers en turnkids, er werd in de turnhal
naar paaseieren gezocht en er was een filmavond.
2013…
Ook 2013 beloofd een spannend jaar te worden. Met een nieuwe, zware oefenstof moeten de
turners aan de bak. 4 turners van RKDOS zijn uitgenodigd voor het Oranje Jong
Talentenprogramma van de KNGU en de C-selectie heeft een nieuwe trainster gevonden in
Rianne Zwep.
Benieuwd naar de ontwikkelingen in 2013? Kijk op www.rkdos.nl turnen heren of volg de afdeling
Turnen Heren op twitter, www.twitter.com/rkdos_inderegio
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