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VOORWOORD 

  
Wij zijn alweer een tijdje aan het gymmen, turnen en bewegen na de 
wel verdiende zomervakantie. Sinds we weer zijn begonnen lijkt het 
wel zomer met temperaturen van zo’n 30 graden in september. Maar 
ja gewoon lekker zweten!!! 
 
Bestuurlijk kunnen wij u melden dat zowel Ihsan als Martin definitief 
ja hebben gezegd om het bestuur te versterken en daar zijn wij heel 
blij mee. 
Nu hoeven we geen bijzondere vergadering uit te schrijven zoals op 
de afgelopen Algemene Leden Vergadering is afgesproken. 
 
De jubileumcommissie heeft een voorlopig programma vastgesteld 
voor ons 100 jarig bestaan in 2017. Dat ziet er veel belovend uit. 
 
Omdat leiding te kennen heeft gegeven dat zij geen les meer kunnen 
geven hebben wij ons best gedaan om vervanging te vinden en dat is 
tot op heden gedeeltelijk gelukt. 
Voor de uren op dinsdag in de Tref zoeken wij nog naar “vaste”     
leiding. 
 
Dan zal binnenkort de actie “varkentjes krassen” van start gaan om 
geld in te zamelen voor een Air Track (luchtkussen) dat in alle lokalen 
kan worden gebruikt. 
 
Dan zijn er enkele bestuursleden aanwezig geweest bij de opening 
van de nieuwe Topsporthal van de gemeente Zaanstad. Het is een 
geweldige hal waar wij in de toekomst hopen turnwedstrijden te  
kunnen gaan houden. 
 
Dan heeft de Activiteitencommissie de eerste activiteit van het    
nieuwe seizoen er alweer opzitten. Jumping pannenkoek was weer 
een happening en wat waren die pannenkoeken mooi versierd.     
Eigenlijk zonde om ze op te eten maar aan het eind van de dag was 
er niet veel meer over. 
 
Er zijn gelukkig veel nieuwe jeugdleden lid geworden van K&V en 
daar zijn wij natuurlijk blij mee en heten ze dan ook van harte      
welkom en hopen op een fijne, sportieve samenwerking. 
 
Namens het bestuur wensen wij alle leden jong en wat ouder een 
heel fijn, sportief en gezond nieuw seizoen 2016/2017 toe waarin wij 
het 100 jarig bestaan gaan vieren. 
  

Albert Oosterbroek 
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CONTRIBUTIE 
  
Gymnastiek en turnen: Per 1 juli 2016 

Jeugdleden tot 17 jaar € 30, -  

Jeugdlid turnt 2 uur per week € 45, -  

Jeugdlid turnt 3 uur per week  € 60, -  

2e jeugdlid uit één gezin € 25,50 

Leden vanaf 17 jaar € 35,50 

Ouder-en-Peutergym en Dames 65+ € 35,50 

  

    

Recreatief:*   

Aerobic, Totall Work Out, Volleybal € 35,50 

Dames conditie € 35,50 

Heren Keep fit € 35,50 

*Lid van een 2de les, dan € 4,50 korting   
Freerunning € 40, - (Strippenkaart) 

    
Turnen: 1)   

Jeugdselectie € 65,50 

Selectie (ouderen) € 73,50 

1)Hierop geen korting. 
  

  

Per acceptgirokaart wordt € 2,50 kosten in rekening gebracht. 
Eenmalig inschrijfgeld: jeugdleden € 5,00 en leden € 7,50 

De Brug, september 2016  

 

BESTUUR C.G.V. KRACHT EN VLUGHEID 

Naam Straat Postcode Telefoonnr. 

Voorzitter: 
Albert Oosterbroek 
voorzitter@krachtenvlugheid.nl 

Jan van Scorelstraat 26 1506 KL 
Zaandam 

075 – 617 59 46 

Penningmeester: 
Albert Oosterbroek 

penningmeester@krachtenvlugheid.nl 

Jan van Scorelstraat 26 1506 KL 
Zaandam 

075 – 617 59 46 

2de penningmeester: 
Martin van der Vlis 
staf@krachtenvlugheid.nl 

De Twee Gebroeders 3 1509 ZM 
Zaandam  

06 – 43067106  

Ledenadministratie: 
ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl 

Tuinstraat 60 1506 VZ 
Zaandam 

  

Secretariaat: 
Joop de Boer 

secretariaat@krachtenvlugheid.nl 

Paardenkamp 20 1541 XP 
Koog a/d Zaan 

075 – 6157457 
  

Bestuursleden:       

Sabrina van der Graft Legerland 33 1541 ND 
Koog a/d Zaan 

075 – 615 83 75 
 

Ihsan Cengiz Hoefbladweg 1 1508 CA 
Zaandam 

06 – 38150147 
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VAN DE PENNINGMEESTER  

 
Wij vragen alle leden om hun contributie op tijd over te maken, liefst per machtiging, 

zodat K&V aan haar verplichtingen kan voldoen. Bij voorbaat onze dank.  
De contributiebetaling dient op de onderstaande wijze voldaan te worden: 

 
Via automatisch incasso, dat regelen wij voor u rond 1 oktober 2016 wordt het   

bedrag van uw rekening afgeschreven; 

 
of 

 
Via bijgevoegde nota. Uiterlijk dient de contributie op 1 november 2016 op de K&V 

rekening te zijn bijgeschreven. 

 
Wij adviseren allen die via een nota betalen over te stappen op het afgeven van een 

machtiging.  
Dit kunt u via een email kenbaar maken aan de: ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl 

TURNKLEDING 

K&V heeft evenals alle verenigingen een eigen turnpakje voor de diverse afdelingen. 
Bij deelname aan wedstrijden is de voorgeschreven kleding verplicht. 

Meisjes/dames: 

Het K&V turnpakje is uitsluitend op    
bestelling leverbaar via  

Mevr. Nelly Prinsze,  
Tel. 075 – 6162339 

De kosten bedragen, afhankelijk van de 
maat, vanaf € 47, -. 
De levertijd is circa 6 weken. 

Selectie meisjes/dames: 

Het K&V turnpakje met bijbehorend   
trainingspak voor deze groep is          

verkrijgbaar via de leiding.  
 

Ook hier geldt dat de levertijd ongeveer 
6 weken is. Tevens behoort een korte 
zwarte broek tot de uitrusting. 

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP  

 
Mocht u door omstandigheden uw  

lidmaatschap willen opzeggen of gaat u 
verhuizen, geef dit dan schriftelijk door 

met ingang van het volgende kwartaal: 
dat wil zeggen uiterlijk vóór 
1 maart (2e kwartaal) 

1 juni (3e kwartaal) 
1 september (4e kwartaal)  

1 december (1e kwartaal) 

De ledenadministratie 

Tuinstraat 60 
1506 VZ Zaandam 

Tel. 075-6165857 
of e-mailadres:  

ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl 
 
Als de opzegging op de juiste wijze, 

via e-mail, plaatsvindt zal de        
automatische machtiging ook      

vanzelf worden gestopt.  

De contributie voor het lopende kwartaal blijft verschuldigd.  

Let op, als u niet tijdig schriftelijk opzegt dan blijft u gewoon lid! 
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Ja, ja beste lezers van ons clubblad “De 
Brug” het is weer voorbij die mooie zomer, 

alhoewel de maand september ook nog 
voor een kleine hittegolf heeft gezorgd, met 

dagen van 30 graden en meer, wat was het 
warm, maar niet klagen we hebben een 
mooie nazomer.  

 
Inmiddels is het herfst geworden, maar aan 

de temperatuur is dat nog niet te merken, 
alleen dat het weer eerder donker wordt.  
Ook zijn wij alweer een tijdje met volle 

energie en overgave aan het sporten om de 
conditie weer op peil te brengen en tevens 

aan het oefenen voor de komende  
competitiewedstrijden voor dit seizoen.  

Allemaal veel succes gewenst.  

 

Ook nu staat ons clubblad “De Brug”  
boordevol met nieuws! Zoals;  

in en om “De Greep”, uitbreiding bestuur, 
wisseling van leiding, technische commissie, 

actie “varkentjes krassen”, agenda,  
een leuke kleurplaat en nog veel meer! 
 

Mocht u nog iets missen of het leuk vinden 
om een keer een stukje te schrijven, 

schroom u dan niet en laat het ons weten 
of stuur iets op naar  
clubblad@krachtenvlugheid.nl  

 
 

De Redactie 
Sabrina en Liesbeth 

DE REDACTIE 

IN en OM  “De Greep” 

 
In de vakantieperiode is er ,zoals elk jaar, weer door een aantal vrijwilligers onze           

sportaccommodatie grondig onderhanden genomen. 
Dat begon al op maandag 11 juli toen door de mannen Andre, Joop, Jan, Albert, Piet en 

Casper de stelling werd opgebouwd om de gymzaal hoog ramen etc. schoon te maken.  
Gelijktijdig werd de toestelruimte leeg gemaakt door alle toestellen in de zaal te  
deponeren. Toen dit klaar was is met de schoonmaakmachine de vloer van deze ruimte 

gereinigd terwijl ook de muren etc. schoon zijn gemaakt. In de loop van die week zijn 
diverse toestellen schoongemaakt en weer op hun plaatst gezet. 

 
Maandag 22 augustus hebben de dames Bep, Asta, Gerda, Helga, Nel, Wil, Hennie en 
Annie alle ruimtes: kantine, kleedkamers, toiletten, hal met water spons en lap  

schoongemaakt. Ook de mannen Fred, Andre, Rene  en Albert hebben zich in het zweet 
gewerkt door de toestellen weer soepel te laten lopen (alle wieltjes zijn gangbaar  

gemaakt) en alles in de toestelruimte geplaatst. Hierna moest de zaal zelf met de 
schoonmaakmachine worden schoongemaakt. Dat dit nodig was bleek uit de kleur van 

het opgevangen smerige water. 
Nu was de klus geklaard en konden we met een voldaan gevoel huiswaarts. 
Al deze vrijwilligers hebben het mogelijk gemaakt dat de sporters weer in een mooie, 

schone zaal kunnen sporten en daarvoor ook op deze plaats onze welgemeende dank 
voor jullie geweldige inzet. 

 
Commissie 
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Kijk voor de nieuwste informatie op onze website:  www.krachtenvlugheid.nl 
 

Kopij inleveren voor 9 december 2016 
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In Memoriam 
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Oud leider en op en top K&V.-er, Gerard Distel is 19  
augustus op 88 jarige leeftijd overleden. 

 
Als 24 jarige begon Gerard, augustus 1952 met 4 uur 

lesgeven in de gymzaal aan de Bloemgracht en stond 
na 3 maanden met zijn leden op de uitvoering tgv. 35 
jaar K&V. 

 
In 1953 werd hij de leider van heel K&V, 525 leden  

verdeelt over 3 avonden, snel gevolgd door een 
4e avond. 
 

Naast een goed en geliefd leider was hij een  
uitstekend organisator. Zelfs het bekende 

Zaanse kwartiertje kwam bij hem niet voor.  
Uitvoeringen begonnen dus om 8 uur precies. 

Onder zijn leiding werd lange mat en tafelspringen voor 
de jongens, dames en vooral de herenploeg een succes. 
 

Leden namen deel aan wedstrijden van Kring, Gewest 
en Bond en zelfs een TV optreden. 

  
Vanwege zijn werk overdag en omdat hij meer tijd voor zijn jonge gezin wilde hebben, 

stopte Gerard in 1961 met 3 avonden lesgeven en in 1962 met de damesgroepen op 
maandagavond. 
  

Maar na de enorme groei van K&V. In de nieuwbouwwijken kwam Gerard van 1968 t/m 
1973 weer les geven aan damesgroepen in de Bloemgrachtzaal. 

  
Persoonlijk heb ik mooie herinneringen aan Gerard en zijn vrouw Miep, we hebben nog al 
eens opgepast in Amsterdam en mijn man Theo heeft onder zijn leiding mooie 

successen behaald  t/m de bondskampioenschappen. Door Gerards enthousiasme voor 
de turnsport is Theo de leiders-cursus gaan volgen en ook bij K&V les gaan geven. 

  
Gerard Distel, bekend bij duizenden K&V-ers/Zaandammers is nu thuis in Gods woning 

waar hij zijn Miep en vele oud-K&V- ers zal ontmoeten. 
  
Dag Gerard. 

  
Hennie Bakker-Ultee. 



 

 

6 

De Brug, september 2016  

UITBREIDING BESTUUR  
 
Tot onze vreugde kunnen wij u melden dat 

er diverse personen positief hebben  
gereageerd op onze oproep, via de leiding, 
om het K&V bestuur te versterken. Na  

diverse gesprekken en het bezoeken van  
bestuursvergaderingen hebben 2 personen 

zich uitgesproken om ons daadwerkelijk te 
komen versterken. 
Ihsan Cengiz (dochter op gym) zal voorlopig 

als contact persoon gaan optreden naar de 
commissie PR en AC en tevens nader te  

bepalen taken gaan uitvoeren. 
Martin van der Vlis (dochter op gym) zal 
gaan optreden als 2e penningmeester met als 

aandachtsgebied Digimember 
(Ledenadministratie), presentielijsten,  

advertenties clubblad “De Brug”. 
 
Naast bovengenoemde uitbreiding zal  

Claudia Wieringa (dochters op gym) onze 
nieuwe technische commissie gaan bijstaan. 
 

Wij zijn heel blij met deze uitbreiding en  
hopen op een prettige samenwerking. 

Maar wij zijn nog op zoek naar een  
vrouwelijke kandidaat voor het bestuur  
omdat het anders weleens een “mannen 

clubje” kan worden. Dames schroom niet 
kom onze Sabrina ondersteunen!!! 

                                                                                        
Albert Oosterbroek  

Technische Commissie 

 
Na een aantal jaren zonder te hebben gezeten, 

is aan het eind van vorig seizoen een aantal  
enthousiaste mensen begonnen met een nieuwe 
Technische Commissie.  

 
Deze bestaat momenteel uit Sabrina van der 

Graft, Chantal Otter, Andries Kohlberg en sinds 
kort ook Claudia Wieringa. 
 

Wat doet de TC? Om te beginnen zijn we aan 
het inventariseren waar het een en ander aan 
hulp nodig is, te denken valt aan: mankementen 

van de Gemeentezalen doorgeven, toestellen, 
recreatie oefenstof, technische bijscholingen en 

technische vragen van leiding beantwoorden. 
 
De eerste drie mensen zal iedereen inmiddels 

wel kennen, zij geven op verschillende  
dagen ook reeds les bij K&V en doen al ander 

vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Claudia is 
de moeder van twee van onze jonge turnsters. 
 

Contactpersoon voor de technische commissie is 
Andries Kohlberg, ook al bekend van het  

wedstrijdsecretariaat. 
 
Mochten er dus vragen zijn, dan horen wij dat 

graag. 
Email: tc@krachtenvlugheid.nl 

Technische commissie  

GRATIS SPONSORING!!! 

Sponsor Kracht & Vlugheid gratis via  

Sponsorkliks! 

Koopt u wel eens online? Vergeet dan volgende 

keer niet om eerst www.sponsorkliks.com te  

bezoeken. Via de knop van SponsorKliks komt u uit 

bij ruim 300 winkels waar u precies hetzelfde  

betaalt maar gaat er een commissie naar onze  

vereniging! U sponsort dus gratis! 

Hoe werkt het?  
Heel simpel. Webwinkels betalen een  

commissie voor elke bestelling die via  

SponsorKliks.nl wordt gedaan. 75% van  

deze commissie wordt op de bankrekening 

van Kracht & Vlugheid gestort. Of je nu 

rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com 

gaat of u via Sponsorkliks.nl naar de site 

van Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in 

het laatste geval keert Bol.com een  

commissie uit en profiteert  

Kracht & Vlugheid hier direct van! Op 

www.sponsorkliks.com kun je zien welke 

webwinkels er mee doen en dit zijn er veel! 

 

Kracht & Vlugheid Zaandam is bij  

Sponsorkliks club nummer 5359. 

Mocht u binnenkort bijvoorbeeld nieuw speelgoed 

willen aanschaffen, ga dan eerst naar 

www.sponsorkliks.com. Selecteer bij uw  

sponsordoel gymnastiek- en sportvereniging Kracht 

& Vlugheid en kies vervolgens de webwinkel waar u 

graag online shopt, bijvoorbeeld: 

 Bart Smit, Intertoys 

 Bol.com 

 Toys ‘r us 

http://www.sponsorkliks.com
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LESSEN WESTERWATERING  

 
U heeft het al gemerkt dat de lessen 

vanaf de zomervakantie gegeven  
worden door Naomi van Velzen.  

 
De reden is dat de vorige leidster  
Jacquelien ons heeft medegedeeld dat 

zij moet stoppen met les geven in  
verband met gezondheidsproblemen. 

Dat is jammer want de lessen waren 
leuk en de kinderen kwamen graag 
maar de gezondheid gaat natuurlijk 

voor. Wij wensen Jacquelien dan ook 
dat zij snel weer de draad kan  

oppakken. 
 

Naomi en de kinderen wensen wij veel 
turnplezier.  

LESSEN SPORTHAL DE TREF 

 
Door drukte op haar werk in de thuiszorg is 

het helaas voor Chantal niet meer mogelijk om 
op de dinsdag gymlessen te geven.  

Jammer maar een maatschappelijk loopbaan is 
natuurlijk belangrijk en dat die voorrang heeft 
boven de gymnastieklessen is begrijpelijk 

maar wel jammer.  
 

Chantal heel erg bedankt voor je inzet.  
Gelukkig blijf je wel lesgeven op maandag in 
De Greep. 

 
Deze lessen op de dinsdag zullen nu voorlopig 

worden gegeven door Albert tot dat er een  
definitieve opvolg(st)er is gevonden.                         

VARKENTJES KRASSEN 

 
Dit jaar zal K&V niet meedoen aan deze actie  

omdat wij in september gaan starten met een  
andere, nieuwe, actie en wel “Varkentjes krassen”. 

  
De opbrengst van deze nieuwe actie zal bestemd zijn 
voor o.a. de aanschaf van een nieuwe Air Track 

(opblaasbare Tumblingbaan) die veel lichter is dan de 
huidige baan en daardoor ook makkelijker gebruikt kan 

worden op andere locaties. Wij zullen op de lessen  
deze nieuwe actie nader aankondigen. 

CLUBBLAD DE BRUG 

 
Ons clubblad De Brug staat ook nu weer op de website. 

Dus heeft u het clubblad niet meer voorhanden dan is het altijd op de website van K&V 
nog te lezen. 

 
Het is de bedoeling om elk komend clubblad ook op de website te plaatsen zodat het  
altijd voor een ieder is te raadplegen. 

Dus in het vervolg twee mogelijkheden eenmaal in de brievenbus en eenmaal via de 
website: www. krachtenvlugheid.nl 

 
Veel lees plezier. 



 

 DE         LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID 

CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool “Et Buut”) 

Maandag  19.30 — 20.30  Aerobic met yoga 
Dinsdag  16.30 — 17.30  Kleutergym van 4 t/m 7 jaar 
  17.30 — 18.30  Turnen meisjes en jongens vanaf 8 jaar 

 
HOORNSEVELD: gymzaal Panneroodstraat (bij basisschool “Het Dok”) 

Donderdag  17.00 — 18.00  Turnen meisjes en jongens van 5 t/m 8 jaar 
  18.00 — 19.00 Turnen meisjes en jongens van 9 t/m 11 jaar 
  19.00 — 20.00  Turnen meisjes vanaf 12 jaar 

 
POELENBURG: gymzaal hoek Schaarsven (bij basisschool “Tamarinde”) 
Maandag  17.30 — 18.30 Turnen meisjes en jongens vanaf 5 jaar 

 
WESTERWATERING: gymzaal “P. van Meverstraat” (bij de basisscholen) 
Maandag  17.00 — 18.00  Turnen meisjes van 4 t/m 7 jaar 

  18.00 — 19.00 Turnen meisjes vanaf 8 jaar 
 
KALF: sporthal “De Tref” (Drielsewetering)  

Dinsdag 16.00 — 17.00  Kleutergym 3 t/m 5 jaar 
  17.00 — 18.00  Turnen meisjes en jongens 6 t/m 9 jaar 
  18.00 — 19.00 Turnen meisjes vanaf 10 jaar 

Woensdag  19.00 — 20.00 Bodyshape workout op muziek  
 
KOOG a/d ZAAN: gymzaal “Pinkstraat” nr. 25 

Woensdag  17.00 — 18.00 Turnen meisjes en jongens 5 t/m 7 jaar 
  18.00 — 19.00  Turnen meisjes 8 en 9 jaar 

  19.00 — 20.00 Turnen meisjes vanaf 11 jaar en ouder 
 
KOGERVELD: gymzaal “De Greep” (Perzikkruidweg 2-B) 

Maandag  09.00 — 10.00 Dames conditie-training 60+ 
  13.30 — 14.30 Dames conditie-training 
  15.30 — 17.00 Free Running  

  18.00 — 19.00  Turnen meisjes en jongens 4 t/m 7 jaar 
  19.00 — 20.00  Turnen meisjes en jongens 8 en 9 jaar 
  20.00 — 21.00  Workout op muziek van deze tijd 

Dinsdag  16.30 — 19.30 Selectie training jeugd 9 t/m 13 jaar 
  19.30 — 21.00 Selectie training dames vanaf 14 jaar 
Woensdag  18.30 — 20.00 Recreatief turnen dames vanaf 14 jaar  

  20.00 — 21.00 Workout op muziek van deze tijd 
Donderdag  11.00 — 12.00 Dames 65+ blijf fit 
  18.00 — 19.00  Turnen meisjes vanaf 10 jaar 

  19.00 — 20.00  Turnen jongens 8 t/m 13 jaar 
  20.30 — 21.30 Conditie-training heren met brugbal 

Vrijdag  09.00 — 10.00  Ouder en peutergym 1½  t/m 3 jaar  
  10.00 — 11.00 Ouder en peutergym 1½  t/m 3 jaar 
  15.30 — 16.30 Jeugdtraining vanaf 5 jaar 

  16.30 — 19.00  Selectie training meisjes 9 t/m 13 jaar 
  19.00 — 21.00  Selectie training dames 14 jaar 
Zaterdag  11.30 — 13.00  Free Running  

 
ZAANDIJK - ROOSWIJK: gymzaal “De Zoeker” 
Maandag 17.00 — 18.00  Turnen meisjes en jongens 5 t/m 7 jaar 

  18.00 — 19.00  Turnen meisjes en jongens vanaf 8 jaar 
Dinsdag  17.00 — 18.00  Turnen meisjes en jongens van 4 t/m 6 jaar 
  18.00 — 19.00  Turnen meisjes en jongens vanaf 7 jaar  

Woensdag  19.00 — 20.00  Volleybal recreatief  
  20.00 — 21.00  Dames conditie-training  
  21.00 — 22.30  Volleybal gevorderden  

De Brug, September 2016  
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Zomervakantie     9  juli  2016  t/m   28 augustus  2016  

Herfstvakantie   15  oktober  2016   t/m   23 oktober 2016 
Kerstvakantie   24  december 2016   t/m     8 januari  2017 

Voorjaarsvakantie  18  februari  2017   t/m   26 februari 2017 
Goede vrijdag   14  april  2017   
Paasvakantie   16  april  2017   t/m   17 april  2017 

Mei vakantie   22  april  2016   t/m   30 april  2017 
Koningsdag   27  april  2017 
Hemelvaartsdag   25  mei   2017    

Pinkstervakantie     4  juni   2017   t/m    5 juni   2017 
Zomervakantie   17 juli  2017   t/m    3 september  2017 

Wedstrijden  

Activiteiten  

05-11-2016 Disco De Greep 

13-01-2017 Vrijwilligersavond 100 jaar K&V De Greep 

24-06-2017 Zeskamp 100 jaar K&V De Greep 

23-09-2017 Demonstratie 100 jaar K&V ? 

29-09-2017 Quiz 100 jaar K&V De Greep 

28-10-2017 Spring evenement 100 jaar K&V De Greep 

25-11-2017 Receptie 100 jaar K&V De Greep 

Vakantie  

26-11-2016 1e Competitie wedstrijden meisjes/dames Wormer  

27-11-2016 1e Competitie wedstrijden + recreatiewedstrijd Wormer 

28-01-2017 2e Competitie wedstrijden meisjes/dames Wormer 

29-01-2017 2e Competitie wedstrijden + recreatiewedstrijd Wormer 

04-03-2017 3e Competitie wedstrijden meisjes/dames Wormer 

05-03-2017 3e Competitie wedstrijden + recreatiewedstrijd Wormer 

11-03-2017 Finale Noord D1 — D2 Rayon Noord 

01-04-2017 Ringenzwaai wedstrijden  De Greep  

08-04-2017 Regiokampioenschappen D1 — D2  Amsterdam 

09-04-2017 Regiokampioenschappen 4e + 5e divisie  Amsterdam 

April/mei Onderlinge wedstrijden De Greep 

13-05-2017 Regiokampioenschappen D3 en 6e divisie West Friesland 

14-05-2017 Toestelkampioenschappen Rayon Wormer 

20-05-2017 Districtkampioenschappen 4e + 5e divisie  Amsterdam  

10-06-2017 Districtkampioenschappen D1 + D2 Amsterdam  

10-06-2017 Springfestijn Monnickendam 
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Hier kan uw advertentie staan. 

Geïnteresseerd? 

Neem contact op met  

secretariaat@krachtenvlugheid.nl 

of 075 — 615 74 57 



 

 


