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Van de bestuurstafel:
Beste leden, het nieuwe jaar is inmiddels al weer bijna 2 maanden oud en er zijn al weer veel ontwikkelingen
geweest op diverse gebieden. 
Binnen het bestuur is het een en ander aan veranderingen geweest. Anke Houweling heeft te kennen gegeven 
haar bestuursfunctie algemeen neer te willen leggen i.v.m. persoonlijke redenen. 
We willen haar ook via deze weg nog even heel hartelijk bedanken voor haar inzet het afgelopen jaar.
Inmiddels hebben we voor de nieuwe tak van sport binnen WSV, acrogym, een nieuw bestuurslid gevonden: 
Karin van Wamel. Zij zal zich verderop in de nieuwsbrief voorstellen, samen met de andere acroleiding.

Algemene Ledenvergadering:
Tijdens de algemene ledenvergadering van dinsdag 19 maart a.s. zullen we een en ander officieel vastleggen.
U krijgt via de e-mail nog een uitnodiging om de algemene ledenvergadering bij te kunnen wonen.
Aanvang 20.00 uur in de vergaderzaal van sporthal de Kei.
Wees van harte welkom!

Verder willen wij alle leden en hun ouders/verzorgers erop wijzen, dat er met ingang van 1 januari jl. een 
algemeen rookverbod van kracht is rondom sporthal de Kei. Overtredingen van dit rookverbod worden door
middels van een forse geldboete bestraft. Degene die de overtreding begaat zal hoofdelijk aansprakelijk 
gesteld worden door Optisport. Deze maatregel is een landelijke maatregel in het kader van “op weg naar
een rookvrije generatie”. 

Het was een vrijdag zo als alle anderen. Ik ging lekker naar mijn turntraining. Op de training vertelde Wilma mij,
dat ik genomineerd was voor sportman van het jaar. Ik knikte maar een beetje en zei zachtjes:"Leuk". 
Toen ik thuiskwam bleken mijn ouders ook al op de hoogte te zijn en vroegen mij wat ik ervan vond. 
Ik vond het heel leuk...maar wist eigenlijk niet wat het was en inhield. Papa en mama hebben het toen aan mij uitgelegd. 
Die week erna mocht ik mij voorstellen in een radioprogramma. Ik vond dat best wel spannend. 
Daar vertelde ik wie ik was en welke sport ik deed. Het was super leuk! en ik kon daar gelijk zien wie er nog meer 
genomineerd waren. 
Op 1 februari vond het sportgala plaats. Ik vond het heel spannend. Samen met mijn opa's, oma's, papa, mama, broer, 
zusje, trainers Wilma en Jesper en iemand van het bestuur (Mark Kraan) gingen wij erheen. 
Ik had mooie kleren aan gedaan, omdat het natuurlijk wel iets bijzonders is. Ik werd van te voren met alle andere 
genomineerden apart genomen en daar werd ons verteld hoe de avond eruit zou zien. Ik mocht op een aparte tribune 
zitten. Het duurde best lang. 
Uiteindelijk was het moment daar...de sportman van het jaar! Mijn hart bonkte heel hard (dat van mijn ouders nog harder). 
Helaas ik was het niet geworden! Ik vond dat niet erg, omdat ze allemaal ontzettend goed waren de anderen die 
genomineerd waren. Als afsluiting kreeg ik een mooie goodie-bag mee met een mooi certificaat en allemaal leuke dingen 
erin. Ook moesten er nog heel wat foto's gemaakt worden voorde de krant e.d. 
Het was een geweldige ervaring! Bedankt WSV dat jullie mij aangemeld hebben.

Olivier van der Spoel genomineerd tot sportman van het jaar 
2018 (ingezonden stuk) :......



Afgelopen seizoen is bij WSV Warnsveld een nieuwe tak van sport gestart: acrogym. Hieronder stellen de leiding, 
assistenten en bestuurslid zich aan jullie voor.

Ik ben Carlijn Castermans en ik geef sinds dit seizoen les als acro trainster op de dinsdag.
Ik heb zelf jaren lang geturnd en aan acro gedaan. Van mijn 7e tot mijn 18e heb ik geturnd, daarna ben ik 
naar acro overgstapt. Dit heb tot mijn 37e gedaan. 
Ik ben al heel vroeg begonnen met assisteren en vandaar uit doorgegroeid naar het zelf geven van 
gymlessen en acro lessen.
Mijn kinderen Tycho en Felyne doen ook veel aan sport (kickboksen/voetbal,  turnen/acro) en dat kost 
veel tijd. Felyne turnt bijvoorbeeld 4x per week en doet ook bij WSV aan acro.
De lessen geef ik niet alleen, dit doe ik samen met Pascal, Susan, Karin en mijn dochter Felyne.
We zijn dit seizoen vol enthousiasme deze nieuwe uitdaging bij WSV aangegaan en zijn daar met open
armen ontvangen.

Mijn naam is Pascal Hovens, ik ben getrouwd en heb 2 dochters. Door mijn dochters ben ik ongeveer 
12 jaar geleden in aanraking gekomen met de turnsport, met name de acrogym. Na 11 jaar actief te zijn
geweest als assistent en trainer bij SZG Zutphen, zijn Carlijn en ik net voor de zomervakantie 2018 een
acro groep gestart bij WSV Warnsveld. Zin om eens te komen kijken of misschien wel mee te trainen,
kom dan gezellig eens langs. Misschien is een team sport binnen de turn sport wel iets voor jou. 
En JONGENS jullie mogen ook komen kijken en mee trainen. Binnen de acrogym is zeker plaats voor
mannen. En als je aan wedstrijden meedoet sta je dan bijna altijd zeker op het podium. 
In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als hovenier bij hoveniersbedrijf M. Schepers in Lochem. 
Als ik niet in een gymzaal sta of aan het werk ben, fiets ik af en toe nog een rondje op een racefiets of
een ATB. Tot gauw in de gymzaal, Pascal.

Ik ben Karin van Wamel en ik ben aspirant bestuurslid voor de tak acrogym. Deze discipline is nieuw bij
WSV, maar als moeder, vrijwilliger en bestuurslid ken ik deze spectaculaire sport al meer dan 10 jaar.
Sommige mensen zullen mij misschien dan ook kennen als bestuurslid en voorzitter van de vereniging
SZG. Vorig jaar bleek echter, dat onze opvattingen over hoe je een vereniging bestuurt en hoe je met
elkaar omgaat te veel van elkaar gingen verschillen, dus toen heb ik daar afscheid genomen.
In mijn dagelijks werk ben ik psychiatrisch verpleegkundige en ben ik daarnaast gemeenteraadslid voor
het CDA. Iedere week help in de zaal als vrijwilliger bij Carlijn, samen met Pascal en Susan.
Als aspirant bestuurslid bij WSV ben ik heel hartelijk ontvangen en enthousiast geworden om me in te
zetten voor de vereniging. Ik heb er zin in om samen met de rest van het bestuur, de leiding, de vrijwilligers
en alle leden, ervoor te zorgen dat iedereen in en buiten Warnsveld weet dat WSV een hartstikke leuke,
sportieve en gezellige club is! groetjes, Karin

Mijn naam is Susan van Ommen, maar ik word eigenlijk altijd Suus genoemd. Ik ben 26 jaar en woon met 
mijn vriend in Eefde, maar heb vroeger altijd in Zutphen gewoond. 
Vanaf mijn 7e ben ik begonnen met gym en toen ik 14 was ben ik gaan acrogymmen. Daar leerde ik Carlijn 
kennen en vanaf dag 1 wist ik dat er niks leukers was dan dat! 
Ik ben vanaf dat jaar ook gaan assisteren bij de acro en toen ik 16 was heb ik mijn niveau 2 diploma 
gehaald. Ik doe inmiddels al 11 jaar met acrogym mee aan wedstrijden. Turnen doe ik zelf niet meer maar 
volg het nog wel op tv. 
Acrogym doe ik nog steeds en ik assisteer bij Carlijn in de tweede les op dinsdag bij WSV.
Dit is voor mij een leuke nieuwe uitdaging bij een leuke nieuwe vereniging. Tijdens de les pak ik vooral de 
warming-up met hulp van Felyne en choreografie doe ik samen met Carlijn. We doen we samen ook 
techniek en spanningsoefeningen met de teams. Met z’n vijven vormen we een goed team.

Naast het zelf trainen en assisteren in de les heb ik ook mijn jurybrevet niveau 2 en 3 gehaald voor de acrogym. Hiermee 
ben ik een jurylid op nationaal niveau en jureer ik elk seizoen diverse wedstrijden.
Naast het turnen en acrogym heb ik ook altijd gedanst (modern, hiphop, salsa en bodybalance). Ik heb zelfs een keer 
meegedaan aan een NK Modern en mocht hier tweede worden. Ik heb onlangs besloten om het dansen weer op te pakken 
in de moderne dansgroep van Joost bij WSV. 
Naast het dansen en acrogym werk ik als postbezorger en train ik 4 tot 5 dagen per week met onze 4 jachthonden. Daar 
gaan we mee naar hondenshows en ook fokken we met ons mooie ras. Ik vind het heerlijk om lange wandelingen te maken 
en soms even lekker in het zonnetje te gaan zitten, met een goed boek en een hapje en drankje. Ik vind het ook leuk om 
lekker creatief bezig te zijn. Tekenen en schilderen, schrijven en bordspelletjes spelen. Ook als ik stil zit,ben ik nog altijd 
bezig.

Dit wedstrijdseizoen is voor de acroteams supergoed 
verlopen, er zijn 3 teams door naar de 
Oost Nederlandse kampioenschappen 
in Wychen op 23 maart:

Felyne en Maura, Nandi, Floor en Quinty, 
Nikita, Ilona en Fera.
We wensen ze heel veel succes en plezier. 

Mogen wij ons even voorstellen:......



Agenda:
19 maart 2019 Algemene Ledenvergadering vergaderzaal de Kei
13 april 2019 Dance Rhythm Hanzehal
27 april 2019 Koningsdag geen les
27 april – 5 mei 2019 Meivakantie geen les
14 – 16 juni 2019 WSV Kamp de Heksenlaak Barchem 
6 juli 2019 Clubkampioenschappen sporthal de Kei
20 juli – 1 september 2019 Zomervakantie geen les 

Wilt u onze nieuwsbrief 
niet meer ontvangen, 
gebruik onderstaande 
link

Afmelden

Algemene informatie:

Secretariaat:
Jolanda Beser-Kos
secretariaat@wsv-warnsveld.com

Ledenadministratie:
Jolanda Kramer
ledenadministratie@wsv-warnsveld.com

Redactie:
Mark Kraan
redactie@wsv-warnsveld.com

– turnpakjes: te verkrijgen zijn bij Jolanda Kramer. Zij is onze penningmeester en u 
kunt haar bereiken via penningmeester@wsv-warnsveld.com

– onze ledenadministratie te bereiken is voor alle vragen rondom lidmaatschap en contributie via
ledenadministratie@wsv-warnsveld.com 

– onze Facebookpagina regelmatig voorzien wordt van uitslagen, foto's en andere wetens-
waardigheden. Heeft u onze pagina al geliked?

– Vragen? Opmerkingen?: Heeft u vragen, tips, opmerkingen, die de lessen (inhoudelijk) aangaan 
dan vragen wij u vriendelijk eerst met de leiding te communiceren en 
daarna pas contact met het bestuur te zoeken.

Wist u dat:......

Succesvolle wedstrijdseizoen dansen/turnen:......
Zoals op onze Facebookpagina al te lezen viel zijn de jazzdancemeiden en de turngroepen weer druk bezig geweest met 
alle wedstrijden. Foto’s van de wedstrijden worden daar ook geplaatst. 
De jazzdancemeiden van juf Grietje hebben mooie resultaten weten te behalen bij hun 2 wedstrijden. Ditzelfde geldt ook 
voor de turnmeiden van juf Lisanne en juf Naomi. Ook juf Wilma heeft met haar turnjongens deelgenomen aan diverse
wedstrijden. Er zijn nog een paar wedstrijden te gaan dit seizoen, mogelijk zelfs nog met plaatsing in finalewedstrijden,
maar we zijn nu al trots op alles dat onze leden hebben weten te bereiken. 

 Dance Rhythm:......
WSV organiseert jaarlijks het dansspektakel 'Dance Rhythm'. De afgelopen jaren is dit spektakel uitgegroeid tot een 
dansfestijn van formaat welke in de gehele regio bekend is onder de verenigingen. Vorig jaar deden er een record aantal 
van 73 deelnemende groepen mee, verdeeld over een middag- en een avondvoorstelling.

Op zaterdag 13 april 2019 zal de volgende editie gehouden worden in de Hanzehal te Zutphen.

De middagvoorstelling begint om 13.00 uur. De avondvoorstelling begint om 19.00 uur. 
Zaal open een half uur voor aanvang van de voorstellingen. 
Toegangsprijzen: middag- OF avondvoorstelling kinderen t/m 12 jaar € 3,50  volwassenen € 5,50

middag- EN avondvoorstelling kinderen t/m 12 jaar € 5,00 volwassenen € 9,00
Pinnen is mogelijk.
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