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VOORWOORD 

  
Ja, dit kwartaal staat in het teken van ons 100 jarig bestaan!! 

Zaterdag 25 november 2017 is de dag dat er een receptie wordt 
gehouden in onze sport accommodatie “De Greep”. 
Daar zijn uiteraard alle leden welkom. 

 
Bij de start na de vakantie hebben er diverse leid(st)ers  
wisselingen plaatsgevonden vanwege diverse oorzaken. Maar  

gelukkig zijn de lessen weer bezet met goede leiding zodat de  
leden aan hun trekken kunnen komen. 

 
Ook “gewone” zaken hebben de aandacht van het bestuur zodat 
alle lessen door kunnen gaan. Ondanks dat het voor velen  

vakantie was moesten er vele zaken worden geregeld bv. 
De gehele accommodatie werd door een flink aantal dames en 

heren grondig schoongemaakt. 
 
De leverancier deelt mee dat zij de huidige turnpakjes niet meer 

kan leveren. Gelukkig hebben wij hiervoor een nieuw alternatief 
kunnen vinden. (zie onder turnkleding). 
 

De PR is druk bezig geweest met het voorbereiden van de  
DEMO op de Gedempte Gracht van 23 september maar ook met 

de ROMMELMARKT op 7 oktober. 
De Activiteiten commissie met JUMPINGPANNENKOEK (30/9) , 
SPRINGEVENEMENT (28/10) en DISCO (18/11). 

Kortom er staat weer veel op het programma. 
 

Bij al deze activiteiten is natuurlijk hulp nodig en daarvoor kan het 
best zijn dat zij u (jou) vragen, Zeg niet meteen neen ik heb het 
zo druk maar kijk of je ons kunt helpen. Want vele handen maken 

licht werk! Wij rekenen op een ieder!! 
 

En dat is zeker het geval bij de Jubileumcommissie die het druk 
heeft met de voorbereidingen van de receptie en het etentje  
daarna. Ook hier is hulp welkom!! 

 
Nu wens ik een ieder een heel fijn en sportief kwartaal toe en zorg 
dat de conditie minimaal op peil blijft ja zelfs verbeterd.  

 
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)   

Jeugdtraining vanaf 5 jaar  € 23, - 

A Jeugdselectie € 65,50 

B Selectie € 45, - 

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 
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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 2017 wordt het    
bedrag van uw rekening afgeschreven; 

 
of 

 
Via bijgevoegde nota. Uiterlijk dient de contributie op 1 november 2017 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. Esther van de Vooren.  
Tel. 075 – 6125545  

E-mail: evdv2812@hotmail.com 
Zij kan u ook verder helpen indien de  
maten afwijkend zouden moeten zijn. 

De kosten bedragen, afhankelijk van de 
maat, vanaf  € 42,50 de levertijd is kort. 

Afbeeldingen van de pakjes staan op de 
website van K&V www.krachtenvlugheid.nl 

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 4 
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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Trouwe en gezellige lezers van ons clubblad 
“De Brug” de zomer is voorbij en de herfst 

staat voor de deur met zijn grillige  
weersvoorspellingen, alhoewel het nog niet 

erg guur en koud is, maar het wel weer 
eerder donker wordt en de eerste  
najaarsstorm al hebben gehad met de  

nodige overlast en schade, wordt het toch 
wel weer langzaam aan tijd om de winterjas 

tevoorschijn te halen. 
 
Dit jaar vieren we feest  

KRACHT EN VLUGHEID bestaat 100 JAAR 
en dat is een felicitatie waard!  

GEFELICITEERD! 
 

Wij zijn alweer een tijdje met volle  
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 plezier en succes gewenst.  
 

Het derde kwartaal van ons clubblad  
“De Brug” staat ook nu weer boordevol met 

nieuws.  
Zoals; 100 jaar Kracht en Vlugheid,  

in en om “De Greep”, gebruik van foto’s, 
demonstratie op de Gedempte Gracht  
Zaandam, wisseling van lessen en leiding, 

tweetal Dames geslaagd voor hun cursus, 
agenda, 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  

 
Kijk voor de kleurenversie op 
www.krachtenvlugheid.nl onder menu  

voor leden vervolgens naar clubblad.  
 

De Redactie 
Sabrina en Liesbeth 

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

Kopij inleveren voor 8 december 2017 

GEBRUIK VAN FOTO’S  
Op alle wedstrijden en activiteiten van de vereniging worden regelmatig foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen gebruikt worden op  alle media 

van de vereniging, zoals het Clubblad De Brug, de website, sociale media en folders.  
De vereniging maakt graag gebruik van foto’s als illustratie bij verslagen van wedstrijden, maar natuurlijk ook om te laten z ien hoe leuk de 
verschillende activiteiten bij de vereniging zijn. 
Bij het gebruik van foto’s proberen we zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. De in beeld gebrachte personen mogen geen hind er of  

schade ondervinden van plaatsing van een foto. 
 
Ondanks dat wij uw privacy of die van uw kinderen zo goed mogelijk proberen te bewaken, kan het zijn dat u om welke reden dan  ook 
liever niet heeft dat er foto’s van u of uw kinderen worden gebruikt. Uiteraard respecteert de vereniging deze keuze.  
Vanaf heden kunt u op elk inschrijfformulier voor een wedstrijd, evenement of activiteit te  kennen geven dat uw bezwaar maak t tegen het 

gebruik van foto’s. 
 
Namens het bestuur, Joop de Boer, secretaris 
 

PS. Ouders, leden en toeschouwers kunnen natuurlijk de door henzelf gemaakte foto’s ook zelf aanbieden voor publicatie. Als u  ons een 
foto aanlevert geeft u de vereniging automatisch het recht deze te allen tijde te gebruiken.  
Alleen wanneer in de foto een naamsvermelding wordt geplaatst behoren de rechten aan de in de foto vermelde persoon en/of bed rijf.  

ROMMELMARKT 
 

Op zaterdag 7 oktober was de rommelmarkt georganiseerd in ons eigen gymzaal  
“De Greep”. In volgend clubblad komt een uitgebreid verslag over de rommelmarkt.  

We houden u nog even in spanning.  
 

Houdt volgend clubblad goed in de gaten.  
 
 

mailto:clubblad@krachtenvlugheid.nl
http://www.krachtenvlugheid.nl
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DE TURN EN FREERUN DEMONSTRATIE 
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DE DEMONSTRATIE op de GEDEMPTE GRACHT. 
  
Dat was een groot succes en reuze gezellig! De demo’s waren om 11.00 – 12.00 – en 13.00 uur.  
Natuurlijk waren we blij met het mooie zonnige weer. 
  
Wat hebben de vele omstanders genoten van de sprongen, handstanden, radslagen, overslagen, 
spreidhoeksprongen en salto’s van de meisjes, de dames en heren. 
De jongens van de afdeling Free running vermaakten het publiek met de vele salto’s, overslagen, flik-
flak salto’s en de dubbele salto’s. De jongens onder het publiek stonden te popelen om mee te doen 
op de air track. De vele Ahhh’s en Ohhh’s, en een mooi applaus klonken regelmatig in het rond. 
  
Er was interesse voor info over de afdelingen en er werden flyers en het lesrooster meegegeven bij de 
K&V- kraam. Ook de boeken met het archief vanaf 1917 werd door velen bekeken. 
Het was een succesvolle ochtend en zeker voor herhaling vatbaar. 
  
De organisatie door de PR leden was fantastisch, er was werkelijk overal aan gedacht.  
Het vervoer van de materialen en de muziek, de stroom aansluiting voor het opblazen van de  
beide air tracks, drinken en chips voor de deelnemers en leiding, een EHBO-er, de hele opzet was heel 
goed voor elkaar. 

BEDANKT ALLEN DIE AAN DEZE DEMO HEBBEN MEEGEWERKT. 
Jullie waren kanjers en wij zijn trots op jullie allemaal. 

                                         
 Jubileum commissie H.H.W. 

Met dank aan de Bloemenwinkel voor het  

gebruik van de voorzieningen tijdens de  
demonstratie.  

R&R Flowers (www.renrflowers.com) 

Met dank aan Andries Kohlberg zijn er foto’s  

gemaakt van de demonstratie.  
Hierbij een voorproef van de demonstratie.  

Op onze website kunt u het foto album  

bekijken.  
www.krachtenvlugheid.nl 



 

 

De Brug, september 2017  

DE TURN EN FREERUN DEMONSTRATIE 
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Alex 

Wesley Wesley 

Ilya 
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IN en OM  “De Greep” 

Maandag 17 juli hebben een 5 tal mannen de gymzaal “hoog” met de stelling  
schoongemaakt. Tevens is de toestelruimte leeggemaakt en schoongemaakt.  

De 3 springkasten zijn grondig nagekeken zodat deze weer goed rijden en de  
verstelinrichting prima werkt. 

Fred, Rene, Joop, Andre en Albert bedankt voor jullie inzet. 
Vrijdag 25 augustus heeft een grote groep dames: Wil, Corrie, Elly, Loes, Wilma, Nel, 
Helga, Gerda en Annie de kantine, kleedkamers, toiletten en kasten schoongemaakt.  

Ik had de indruk dat de dames het tijdens en na deze schoonmaak klus best gezellig  
hadden.   

Maandag 27 augustus is de vloer van de gymzaal machinaal schoongemaakt en zijn, na 
eerst te zijn gereinigd, de toestellen weer op hun plaats gezet  
En als kers op de taart hebben de dames van Hennie Bakker dinsdag 28 augustus al het 

glaswerk afgewassen maar ook de nieuwe keukenkastjes afgesopt. Bedankt dames!! 
 

Commissie 

LESSEN EN LEIDING 

Oudere Selectie in De Greep. 

Helaas heeft de leider, Andries Kohlberg in de vakantie aan het bestuur kenbaar gemaakt 
dat hij in verband met gezondheidsproblemen gedwongen is te stoppen met deze leuke 

groep meiden. Dit kwam voor het bestuur als een echte verrassing.  
Andries heeft al heel lang deze selectie groep onder zijn hoede en heeft ook leuke  

resultaten behaald met de meiden maar de gezondheid gaat natuurlijk boven alles.  
Wij hopen dan ook dat Andries via fysiotherapie en oefeningen snel “pijnloos” verder kan 
gaan. 

 
Andries ook op deze plaats dank voor je inzet 

en fijn dat je de woensdag in de Pinkstraat 
blijft doen en dat je jurycursussen wil gaan  
volgen zodat je kennis niet verloren gaat. 

 
Gelukkig gaan Amy Stor (dinsdag) en Nienke 

Schooneveld (vrijdag) deze uren nu geven  
zodat er continuïteit blijft. Wij wensen alle  

dames weer veel plezier bij het lesgeven. 

100 jaar Kracht en Vlugheid 
 
Het is nu (op het moment dat ik dit schrijf) nog  62 dagen en dan zijn we echt 100 jaar. Niet  

alleen een blijde dag maar ook een dag om dankbaar te zijn dat 100 jaar geleden een groep  
jongens van 14- 18  jaar het voor elkaar kregen K&V op te richten. 
  

                   Komen jullie 25 november deze dag mee vieren? 
  
Inmiddels heeft iedereen de uitnodiging voor de receptie, en het eet en praat gedeelte daarna, 
ontvangen. 
Help de organisatie door zo spoedig mogelijk de strook ingevuld terug te sturen. 
Het is fijn om ongeveer te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 
  
Veel plezier allemaal. 

De jubileum comm. H.H.W. 



 

 

LESSEN EN LEIDING 

Maandaglessen in De Greep. 

In de vakantie hebben wij afscheid genomen van juf Chantal Otter. De reden is dat wij 
helaas veel opmerkingen kregen dat de lessen niet dat waren wat men er van verwacht. 

Jammer maar het is niet anders. 
 

Vanaf maandag 4 september worden deze lessen nu gegeven door Gonda Kaai die er 
veel zin in heeft. Wel zullen we de uren aanpassen. Het wordt allemaal een half uurtje 
eerder zodat er ruimte ontstaat om na de tweede les de toestellen rustig op te ruimen en 

niet dat de dames staan te trappelen om binnen te komen. 
Wij wensen Gonda en de kinderen heel veel plezier. 

 
Bedankje Juf Chantal: 
Lieve meiden, 

Dit is een afscheid voor de maandagavond uren. 
Ik heb jullie met heel veel plezier lesgegeven. 

Het was altijd heel erg gezellig met jullie in de les. 
Ik zal jullie zeker gaan missen. Wie weet komen jullie me nog wel eens tegen. 

Bijvoorbeeld op een wedstrijd of als invaljuf. 
Omdat de maandaguren niet meer goed gevuld waren qua kinderen is er besloten om de 
uren een nieuwe push te geven door het aanstellen van een nieuwe juf.  

Juf Gonda zal een half uur eerder beginnen wat voor de kleinste wellicht prettiger is. 
Maxime ik wil je bedanken voor je hulp. Alle vaders en moeders die altijd geholpen  

hebben om de spullen neer te zetten. De meiden die ondanks dat ze thuis veel moesten 
organiseren toch altijd weer aanwezig waren op de wedstrijden. Kortom, ik wil iedereen 

bedanken, zonder iemand tegen het hoofd te stoten. 
 
Met vriendelijke groeten, 

Juf Chantal 

De Brug, september 2017  
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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 

GESLAAGD!!! 

De cursus Gymnastiek leiders KSS2 is door een tweetal 
K&V dames met goed gevolg doorlopen.  

Zowel Gonda Kaai als Sabine Werner hebben tijdens het 
examen op 17 juli 2017 laten zien waartoe zij in staat zijn. 

Met als resultaat het diploma. 
Het bestuur heeft beide dames ter plekke een  
bloemetje overhandigd. 

Dames van harte gefeliciteerd en nu gaan we lekker lesge-
ven. En zodra de cursus KSS3 wordt  

aangeboden snel inschrijven. 



 

 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  18.00 — 19.00  Turnen meisjes van 4 t/m 7 jaar 

  19.00 — 20.00 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  

  17.30 — 18.30  Turnen meisjes en jongens 4 t/m 7 jaar 
  18.30 — 19.30  Turnen meisjes en jongens 8 en 9 jaar 
  20.00 — 21.00  Workout op muziek van deze tijd 

Dinsdag  17.00 — 19.30 Selectie training jeugd 9 t/m 13 jaar 
  19.30 — 21.00 Selectie training dames vanaf 14 jaar 
Woensdag  16.00 — 18.00  B-selectie 

  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  
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Zomervakantie   15  juli  2017  t/m    3 september  2017 

Herfstvakantie   21  oktober  2017  t/m 28 oktober  2017 
Sinterklaas     5 december  2017 (alleen jeugd) 

Kerstvakantie   23  december 2017  t/m   7 januari  2018 
Voorjaarsvakantie  24  februari  2018  t/m   4 maart  2018 
Goede vrijdag   30  maart 2018   

Paasvakantie     1  april  2018  t/m   2 april  2018 
Koningsdag   27  april  2018 
Mei vakantie   28  april  2018  t/m    6 mei  2018 

Hemelvaartsdag   10  mei   2018   
Pinkstervakantie     20  mei   2018  t/m 21 mei   2018 

Zomervakantie   16 juli  2018  t/m    2 september  2018 

Wedstrijden  

Activiteiten  

30-09-2017 Jumpingpannenkoek De Greep 

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

18-11-2017 Disco De Greep 

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

   

   

   

   

   

   

Vakantie  

25-11-2017 1e competitiewedstrijd dames Wormer  

26-11-2017 1e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd Wormer  

27-01-2018 2e competitiewedstrijd dames Wormer  

28-01-2018 2e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd Wormer  

08-03-2018 Volleybal toernooi  Wormer  

10-03-2018 3e competitiewedstrijd dames Wormer  

11-03-2018 3e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd Wormer  

07-04-2018 Ringenzwaai wedstrijd Zaandam 

27-05-2018 Toestelkampioenschappen  Wormer  



 

 

Kleurplaat 
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Cijfer kleurplaat 
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Hier kan uw advertentie staan. 

Geïnteresseerd? 

Neem contact op met  

secretariaat@krachtenvlugheid.nl 

of 075 — 615 74 57 



 

 


