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VOORWOORD 
 

Voor u ligt het informatieboekje van Gymnastiekvereniging WSBF 2016/2017, met 
allerlei informatie over de organisatie, lessen en wedstrijden. De meest actuele in-
formatie is actueel aanwezig op de website www.wsbf.nl. 

Dit voorwoord kwam tot vorig jaar uit de pen van Jasper Bergsma, tien jaar lang de 
gedreven en enthousiaste voorzitter van de vereniging. Dit jaar aan mij de eer dit 
voorwoord te verzorgen. 

WSBF is een bloeiende en groeiende vereniging. Door de toename van het aantal 
leden, maar ook de toename van het aantal lessen dat door de leden worden ge-
volgd, zijn de aantal leidsters uitgebreid. Sinds een aantal jaren biedt WSBF ook 
lessen aan voor freerunners en de groei daarvan zet zich door.  

Een vereniging zonder vrijwilligers is geen vereniging. Zij zijn het goud en de 
smeerolie van de vereniging. WSBF prijst zich gelukkig met een groot aantal en-
thousiaste vrijwilligers, waarbij in het bijzonder de juryleden niet onbenoemd mogen 
blijven. Zonder jury geen wedstrijden. 

Het Nijntje-programma krijgt dit jaar weer een vervolg met als doel de kinderen zo 
vroeg mogelijk kennis te laten maken met de meeste elementaire sport, jawel gym-
nastiek! Op naar het Nijntje-diploma voor alle kleintjes.   

Vooral voor recreatieve doeleinden zal dit jaar lesmateriaal worden aangevuld en 
vervangen. Dit is financieel mogelijk door een bijdrage uit het SPAVO-fonds en ac-
ties binnen de vereniging.   

WSBF gaat ook dit seizoen weer voor een sportief, maar vooral ook plezierig en ge-
zellig jaar. 

Tot slot een dankzegging naar alle adverteerders en sponsoren voor hun financiële 
bijdrage.  

Met sportieve groet, mede namens het bestuur. 

Piet Sipma, technisch voorzitter WSBF  

http://www.wsbf.nl/


ALGEMENE INFO 
 

WSBF is een gymnastiekvereniging die is ontstaan uit de 3 gymverenigingen die 
Surhuisterveen voorheen rijk was, namelijk WIK, Sparta en Blijft-Fit. WSBF is het 
resultaat van het samengaan van deze clubs in 1998 en sindsdien dé gymnastiek-
vereniging van Surhuisterveen. WSBF telt momenteel ruim 230 leden. 

Elders in dit infoboekje staat een uitgebreid artikel over de geschiedenis van WSBF. 
In de statuten van WSBF uit 1998 is het doel van de vereniging in 2 zinnen uitge-
drukt: 

1. Het bevorderen en het doen bevorderen van het menselijk bewegen door het 
beoefenen van de gymnastiek in welke verschijningsvorm dan ook. 

2. Alles te doen, wat het tot in lid 1. genoemde doel bevorderlijk kan zijn, zoals het 
geven van lessen, het deelnemen aan, het organiseren van wedstrijden en de-
monstraties én het lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. 

Dit doel heeft het huidige bestuur en de leiding nog steeds voor ogen. WSBF ver-
zorgt gymlessen en –trainingen voor recreanten en wedstrijdgymnasten in diverse 
disciplines en voor jong en oud. Zo worden er lessen gegeven aan de kleuter-, 
jeugd- en seniorengroepen in turnen, groepsspringen en acrogym. Dus voor iedere 
leeftijd een passend aanbod van lessen op het niveau van de doelgroep. Elk lid, on-
geacht het niveau, is waardevol voor de vereniging. 

De leidsters onder aanvoering van Griet Rinsma zijn voor hun taken opgeleid en 
nemen deel aan bijscholingscursussen. Op ad hoc basis zullen extra trainingen 
worden verzorgd door gasttrainers die op topniveau hun sporen hebben verdiend. 
Voor dit seizoen hebben binnen de eigen gelederen leden zich bereid verklaard de 
leidsters te ondersteunen. 

Sinds een aantal jaren verzorgt WSBF ook lessen voor freerunners onder de bezie-
lende leiding van Koen Klement. De toename van de aantal freerunners laat een 
sterke lijn zien. 

WSBF heeft de erkenning ontvangen voor het leerbedrijf door de Samenwerkings-
organisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hiermee is de vereni-
ging(wederom) een erkend leerbedrijf voor het opleiden van stagiaires. 

Het bestuur, bestaande uit acht leden, zet zich volledig in om WSBF draaiende te 
houden. Vele zaken passeren daarbij de revue: het organiseren van wedstrijden en 
demonstraties, het contact met de leden, bijhouden van ledenadministratie en de fi-
nanciële boekhouding, overleg met de gemeente, de KNGU en de beheerders van 
de sporthal, bijscholing voor de leiding en de aanschaf van nieuwe sporttoestellen. 
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Om WSBF gezond te houden is een positief financieel resultaat noodzakelijk. De 
kosten van sporthalhuur, aanschaf van toestellen en sportkleding, afdracht aan de 
KNGU, salaris van de leidsters en overige kosten kunnen niet geheel betaald wor-
den uit de contributie van de leden.  

Subsidies van de gemeente, ondersteuning van sponsoren en clubacties zijn abso-
luut noodzakelijk. Wij danken dan ook de sponsoren en de ouders die steeds maar 
weer openstaan voor acties en donaties. 

Als bestuur kunnen we vaststellen dat de zaken financieel en organisatorisch op or-
de zijn. Maar WSBF kijkt vooral ook vooruit, zowel naar het komende seizoen als 
naar de jaren die daarop volgen.  

Het beleidsplan 2012-2017 met doelstellingen, verbeterpunten en acties is terug te 
vinden op de site van de WSBF. Deze website (www.wsbf.nl) wordt door de web-
master vrijwel dagelijks up to date gehouden.  

Dit seizoen zijn de Nijntje-lessen hervat, waarmee vorig jaar een aanvang is ge-
maakt. Gymsport leert peuters en kleuters beter bewegen. Het Nijntje-programma 
leert kinderen spelenderwijs bewegen en prikkelt de motoriek. Ieder kind tussen de 
twee en zes jaar kan deelnemen. Ook kunnen ze gedurende het seizoen instromen. 
Aan het einde van de serie van 20 lessen ontvangen de deelnemers tijdens een 
feestelijke bijenkomst een Nijntje-Beweegdiploma. 

  

http://www.wsbf.nl/
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BESTUUR 
 
Voorzitter: 
Vacant 

Penningmeester: 
Wierd Kooistra 
Nachtegaal 80 
9231 JN Surhuisterveen 
0512-361948 

Secretariaat: 
Sietze Bijker 
Feanbei 8 
9231 NB Surhuisterveen 
0512-844592

 
 
 
Bestuursleden: 
Ada Wiersema 
Blauwhuisterweg 13-b 
9231 AA Surhuisterveen 
0512-360400 
Piet Alma 
Vloeiveld 10 
9231EW Surhuisterveen 
0512-365636

 
Hanneke Frankes 
Veenderij 24 
9231 ML Surhuisterveen 
06-82071934 
Piet Sipma 
De Lange Streek 9 
9231 LC Surhuisterveen 
0512-363681

 
Gonda van der Werff 
Brandland 3 
9231 MH Surhuisterveen 
0512-363955 

 
Achter: Wierd Kooistra, Gonda van der Werff, Piet Alma, Ingrid de Haan en Ada Wiersema. 
Voor: Sietze Bijker en Piet Sipma 
(Hanneke Frankes ontbreekt op de foto.)  
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LEIDING 
 

De leiding van WSBF bestaat uit 4 trainers onder leiding van Griet Rinsma. Gezien de 
enorme toestroom van nieuwe leden heeft WSBF het team uitgebreid tot 7 assistenten bij 
de disciplines turnen, acrogym, groepsspringen en freerunning. 

 

 
 
 

Griet Rinsma 
Verlaatsdam 13 
9231 ME Sur-
huisterveen 
0512-843471 
06-30341677 

 

Kleuters,  
groep 1 & 2 
 

Feikje Veenstra 
0512-363932 

Van links naar rechts: Achter: Yteke Hoogsteen, Feikje Veenstra, Hielkje 
Meijer, Griet Rinsma, Anne Sinnema. Voor: Marrit Tjoelker, Jelline Bergsma, 
Yannick van der Veen , Baukje Wassenaar. Op de foto ontbreken Koen Kle-
ment en Gianne Storm. 
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JURYTEAM 
 

De jurygroep van WSBF is op een volwassen niveau van maar liefst 18 juryleden. 
Hiermee is de langdurige wens ingevuld om een voltallig team juryleden op te zetten 
zodat we hiermee minder afhankelijk zijn geworden. 

Jury TDC1: Meta Bijker, Sandra v/d Elst, Jannie Sipma, Gerda Westhof, 
Anneke Batema, Hielkje Meijer en Tjitske Hofstede 

Jury TD2V: Griet Rinsma 

Jury TD2K: Hester Houwink, Eline Hoexum, Saskia Sijtsema en  
Gerda Westhof 

Jury TD3K: Feikje van Wieren 
Jury Acro A, B, C: Feikje van Wieren en Nynke Bruinsma 

Jury Acro D/E: 
Sieta v/d Veer, Yteke Hoogsteen, Eline Hoexum,  
Gerda Westhof, Feikje van Wieren, Jantina de Vries en 
Linda v/d Veen 

Jury groepsspringen 
A/B/C: Eline Hoexum, Baukje Wassenaar en Griet Rinsma 

Jury groepsspringen 
D/E: 

Eline Hoexum, Anita Kooistra, Anne Sinnema,  
Baukje Wassenaar, Doetie Wiegersma en Griet Rinsma 

Jury Heren 1,2,3: Saskia Sijtsema 
 
 

WEBSITE 
 

WSBF heeft een eigen website. Het adres is: www.wsbf.nl 
Het email-adres is: info@wsbf.nl 
Op de website staat het laatste nieuws, foto’s, uitslagen, wed-
strijdprogramma’s en nog veel meer. Webmaster Evert van 
Leersum verzorgt de website. Heeft u mooie foto’s, verslagen 
van wedstrijden of leuke verhaaltjes, mail het naar Evert. Zijn 
email-adres is: webmaster@wsbf.nl 

 

 
FOTOGRAAF 

 

De foto’s voor WSBF worden gemaakt door Anita Kooistra. 
  

mailto:webmaster@wsbf.nl


  

De Dellen 12 Tel. 0512-363454 

9231 EB Surhuisterveen Fax. 0512-360406 

www.albertenaukje.keurslager.nl 
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CONTRIBUTIE 
 

Inschrijfformulieren verkrijgbaar tijdens de les bij de leidsters of te downloaden via 
onze website, www.wsbf.nl. 
Het inschrijfgeld is € 5,00 en het lidmaatschap duurt minimaal een half jaar. 
Basiscontributie tot en met 15 jaar is € 16,10 per maand 
Basiscontributie 16 jaar en ouder is € 19,95 per maand 
Freerunning: € 19,40 per maand 
Elk lesuur meer is € 5,00 
 

Contributie per maand 

Lesuren t/m 15 jaar 16 jaar en ouder 

0 tot 1 uur € 16,10 € 19,95 
1 tot 2 uur € 21,10 € 24,95 
2 tot 3 uur € 26,10 € 29,95 
3 tot 4 uur € 31,10 € 34,95 
4 tot 5 uur € 36,10 € 39,95 
5 tot 6 uur € 41,10 € 44,95 
6 tot 7 uur € 46,10 € 49,95 
7 tot 8 uur € 50,00 € 54,95 
8 tot 9 uur € 50,00 € 59,95 
9 tot 10 uur € 50,00 € 60,00 

10 tot 11 uur € 50,00 € 60,00 
Naast contributie is voor het deelnemen aan wedstrijden wedstrijdgeld verschuldigd. 
Bij opgave voor een wedstrijd, wordt het wedstrijdgeld tegelijk met de eerstvolgende 
contributie via de automatische incasso geïnd. 
Beëindiging van het lidmaatschap dient vóór 1 januari of 1 juli schriftelijk te worden 
gemeld bij:  
Ledenadministratie WSBF, p/a Nachtegaal 80, 9231 JN Surhuisterveen   
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LESTIJDEN 
 
MAANDAG 

 

van - tot duur wat wie groep leiding 

15:30 - 17:30 120 min acro E instap en E plus acro Baukje / Hielkje 
17:30 - 19:30 120 min gym selectie turnen dames Griet/Baukje/Hielkje 

19:30 - 20:30 60 min trim bodyfit dames Griet 
 

DINSDAG 

 

van - tot duur wat wie groep leiding 

15:30 - 16:15 45 min gym kleuters groep 1 Baukje / Feikje 

16:15 - 17:00 45 min gym kleuters groep 2 Baukje / Feikje 

17:00 - 18:00 60 min gym groep 3 en 4 gemengd Baukje / Hielkje 

18:00 - 19:00 60 min gym groep 5 en 6 gemengd Baukje / Hielkje 

19:00 - 20:00 60 min gym groep 7, 8 en VO gemengd Baukje / Hielkje 

18:45 - 20.15 90 min acro/gym gemengd gemengd Baukje / Hielkje 

 

WOENSDAG 

 

van - tot duur wat wie groep leiding 

14.30 - 15.30 60 min gym keurgroep mini’s Baukje / Hielkje 

15.30 - 16:30 60 min gym keurgroep basis Baukje / Hielkje 

16:30 - 18:00 90 min gym keurgroep VO Baukje / Hielkje 

18:00 - 19:30 90 min acro acro E-lijn acro Griet / Anne 

18:30 - 20:30 120 min acro acro A/B/C/D-lijn acro Griet / Anne 

 

VRIJDAG zaal 
 

van - tot duur wat wie groep leiding 

14:30 - 16:00 90 min gym mini selectie selectie Griet / Hielkje 
16:00 - 18:00 120 min gym selectie turnen selectie Griet / Hielkje 

18:00 - 20:00 120 min acro acro C/D/E-lijn acro Griet / Hielkje 

 

VRIJDAG sporthal 
 

van - tot duur wat wie leiding 

16:00 - 17:00 60 min freerunning Groep A basisschool Koen 

17:00 - 18:00 60 min freerunning Groep B basisschool Koen 

18:00 - 19:00 60 min Freerunning Voortgezet Onderwijs Koen 
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WEDSTRIJDEN SEIZOEN 2016/2017 
 

Datum Wedstrijd plaats 
5 november 2016 Groepsspringen D/E, Plaatsingswedstrijd Noord Kollum 

12 november 2016 Groepsspringen A/B, Plaatsingswedstrijd Heerenveen 
19 november 2016 Groepsspringen D, Fries Kampioenschap Nieuwehorne 
26 november 2016 Groepsspringen ABC, Fries Kampioenschap Surhuisterveen 
10 december 2016 Groepsspringen A/B, Nederlands Kampioenschap Hoek van Holland 
14, 15 januari 2017 Acro D/E, 1e en 2e plaatsingswedstrijd Marum 
14, 15 januari 2017 Acro A/B/C en pupillen, Zeesterntrails Panne (België) 

21 januari 2017 Turnen wedstrijdgroep 3, 1e plaatsingswedstrijd Hurdegarijp 
28 januari 2017 Turnen wedstrijdgroep 2, 1e plaatsingswedstrijd Dokkum 
28 januari 2017 Acro D/E, 3e plaatsingswedstrijd Drachten 

28, 29 januari 2017 Turnen 3e divisie, Noord Assen 
4 februari 2017 Turnen wedstrijdgroep 4, 1e plaatsingswedstrijd Ferwerd 
4 februari 2017 Acro C-lijn, 1e plaatsingswedstrijd  

11, 12 februari 2017 Acro D/E, 4e en 5e plaatsingswedstrijd Heerenveen 
18, 19 februari 2017 Turnen wedstrijdgroep 5, 1e plaatsingswedstrijd Leeuwarden 

25 februari 2107 Acro C-lijn, 2e plaatsingswedstrijd en FK Buitenpost 
4 maart 2017 Acro D/E, Fries Kampioenschap Dokkum 

18 maart 2017 Acro D/E, Districtsfinale Ureterp 
18, 19 maart 2107 Acro A/B, 1e en 2e plaatsingswedstrijd Zwolle 

19 maart 2017 Acro C-lijn, Districtfinale Ureterp 
25 maart 2017 Turnen wedstrijdgroep 3, 2e plaatsingswedstrijd Ferwerd 

1 april 2017 Turnen wedstrijdgroep 2, 2e plaatsingswedstrijd Surhuisterveen 
8 april 2017 Turnen wedstrijdgroep 4, 2e plaatsingswedstrijd Kollum 

8, 9 april 2017 Acro A/B, 3e en 4e plaatsingswedstrijd  
15 april 2017 OFK Acro Surhuisterveen 

22 of 23 april 2017 Turnen wedstrijdgroep 5, 2e plaatsingswedstrijd Nieuwehorne 
6 mei 2017 Turnen wedstrijdgroep 2, Fries Kampioenschap Leeuwarden 
6 mei 2017 Acro C, ½ finale Zwolle 
7 mei 2017 Acro D/E, ½ finale Zwolle 

13 mei 2017 Acro D/E, ½ finale Zwolle 
13 mei 2017 Turnen wedstrijdgroep 1, Fundag Dokkum 
13 mei 2017 Turnen wedstrijdgroep 3, Fries Kampioenschap Harkema 
14 mei 2017 Acro C, ½ finale Zwolle 
20 mei 2017 Turnen wedstrijdgroep 4, Fries Kampioenschap Damwâld 

27, 28 mei 2017 Acro A/B, 5e en 6e plaatsingswedstrijd  
10 juni 2017 Acro D/E, finale Zwolle 
10 juni 2017 Groepsspringen C, Nederlands Kampioenschap Surhuisterveen 
17 juni 2017 Turnen wedstrijdgroep 5, Fries Kampioenschap Joure 

Raadpleeg voor de meest recente versie onze website www.wsbf.nl   
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CLUBKLEDING 
 

In 2012 hebben we samen met de sponsoren machinefabriek Van Minnen en Bos uit 
Surhuisterveen en GVK Adure Advocaten uit Drachten een geheel nieuwe kledinglijn 
kunnen kopen. 

Trainingspakken 
Bij deelname aan wedstrijden is de aankoop van een club trainingspak gewenst. Tij-
dens wedstrijden en evenementen kunnen wij onze vereniging dan keurig presente-
ren. Bedenk dat je WSBF vertegenwoordigt tijdens deze wedstrijden en evenemen-
ten. Enkele spelregels: 
● Houdt het pak netjes en heel. 
● Neem het pak alleen mee naar gymwedstrijden en gymevenementen. 
● Draag het pak als geheel tijdens de opmars, de prijsuitreiking en afmars  
● Je kan via WSBF een nieuw pak kopen voor € 60,50 (we hebben een aantal pak-

ken op voorraad. Zit je maat daar niet bij dan zullen wij nieuwe pakken bestellen. 
De broeken vallen kleiner uit dan de jassen)  

● Wellicht dat de komende tijd de inruil op gang komt en dat je van een ander lid 
een pak kunt overnemen 

● Is het pak te klein of verlaat je WSBF dan stellen wij het op prijs dat je het pak in-
levert bij WSBF tegen een vergoeding van € 15,00 (mits netjes en heel). Dan 
kunnen we wellicht de inruil op gang brengen. 

Wedstrijdpakjes 
Daarnaast zijn er 55 nieuwe clubpakjes beschikbaar. Deze pakjes worden gebruikt 
voor de groepsspringwedstrijden en bij teampresentaties zoals bij het wisselbeker-
toernooi. Na gebruik de pakjes samen met het haarstukje niet zelf wassen maar weer 
inleveren bij de leiding of Ada Wiersema. 

Uitgifte en inname 
Uitgifte en inname van trainingspakken wordt verzorgd door: 
Elske Alma-Wiersma, vloeiveld 10, 9231EW Surhuisterveen 
0512-365636, famke74@hotmail.com 
Wedstrijdpakjes worden uitgegeven en ingenomen door: 
Ada Wiersema, Blauhústerwei 13-b, 9231 AA Surhuisterveen, 0512-360400. 
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KLEUTERGYMNASTIEK 
Kleuters bewegen van nature, stil zitten is er niet bij. In de kleuterleeftijd ontwikkelt 
een kind een groot deel van de motorische vaardigheden waar het de rest van zijn of 
haar leven mee zal moeten doen. Een goede begeleiding van die ontwikkeling is van 
groot belang. WSBF heeft daarom speciale lessen voor kleuters. Het overwinnen van 
de angst om bijvoorbeeld een koprol te maken of van een hoge kast te springen, is 
een belangrijk onderdeel van die begeleiding. Onze trainsters leren de kleuters om 
steeds een stapje verder te gaan zodat hun zelfvertrouwen toeneemt.  
Dit seizoen worden de lessen voor de tweede keer gegeven in het kader van het Nijn-
tje-programma van de KNGU. Twee van onze trainsters zijn vorig jaar geslaagd voor 
de cursus ”Nijntje Beweegdiploma”. WSBF lanceert het beweegdiploma voor kinderen 
van twee tot en met zes jaar. In twintig uur leren we peuters en kleuters de basisbe-
ginselen van bewegen in samenwerking met de buitenschoolse opvang en het basis-
onderwijs. 
Alleen clubs met het keurmerk 'Beweegdiploma' mogen het Nijntje Beweegdiploma 
uitgeven. Het beweegdiploma bestaat uit 2 lessenseries: 15 lessen voor kinderen van 
2-4 jaar en 20 lessen voor de groep van 4-6 jaar. Het halen van het zwemdiploma 
door hun kroost is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de 
opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend, 
maar misschien wel net zo belangrijk voor de motorische ontwikkeling. 
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TURNEN 
Het meest bekende onderdeel van de gymsport. Met 
name de rekstokmedailles van Epke Zonderland en 
het Olympisch goud van Sanne Wevers op de even-
wichtsbalk hebben het turnen in Nederland in de 
kijker gezet. Het jongens- en herenturnen laten we 
vooralsnog over aan onze buurvereniging Hercules 
Harkema maar het damesturnen staat bij WSBF op 
een hoog niveau. De trainingsgroepen zijn ingedeeld in 
ongeveer dezelfde leeftijdsgroepen als de basisschool. 
Je kunt kiezen voor recreatief turnen of wedstrijd-
turnen. Bij dit laatste kun je in een selectiegroep extra 
trainingen krijgen om goed te presteren op de wedstrij-
den. 
 

 

 
ACROGYM 

Sportieve acrobatiek, of kortweg Acrogym is eigenlijk 
al een eeuwenoude sport. Het is een sport waarin di-
verse disciplines worden gecombineerd. Turnen, dans 
en acrobatiek komen erin terug, waarbij kracht wordt 
gecombineerd met lenigheid en coördinatie in de 
lucht. Het is een teamsport die we bij WSBF met duo’s 
en trio’s beoefenen. Er zitten spectaculaire elementen 
in waarvoor je lef en vertrouwen op je partners nodig 
hebt. We trainen met jong en oud, groot en klein, jon-
gens en meisjes door elkaar heen. 

Elke oefening bestaat uit specifieke acrobatische en 
individuele elementen die verbonden worden door 
choreografie. De oefening wordt op muziek uitge-
voerd. 

Acrogym is de afgelopen jaren bij WSBF enorm in po-
pulariteit en niveau gegroeid. Zowel op recreatief ni-
veau als op wedstrijdniveau komen de teams goed 
voor de dag. We hebben inmiddels een aantal natio-
nale kampioenen in onze gelederen! 

Ook hele jonge kinderen kunnen bij ons kennismaken 
met Acrogym. 
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FREERUNNING 
De term “freerunning” werd voor het eerst gebruikt in een documentaire over 
freerunners in Londen: “Jump London” uit 2003. In de docu worden drie Franse 
freerunners gevolgd die zich gracieus langs beroemde Londense monumenten zoals 
de Albert Hall en de Big Ben bewegen. Eén van de runners is Sébastien Foucan die 
geldt als de grondlegger van het freerunnen. Foucan ontwikkelde freerunnen uit het 
zogenaamde Parcours Militaire van het Franse leger. Dat is een soort stormbaan door 
een stuk terrein met hindernissen waarover een groep militairen zo snel mogelijk van 
A naar B moet zien te komen. Foucan maakte er een individuele sport van door de 
bewegingen waarmee hij de hindernissen neemt zo vloeiend mogelijk te maken en 
door het parcours te verleggen naar een stedelijke omgeving.  
WSBF geeft vanaf 2013 lessen in freerunnen in de Surventohal. Voor een les wordt 
met allerlei gymtoestellen een baan gemaakt waar je onder begeleiding van een erva-
ren trainer je moves kunt perfectioneren. Inmiddels volgens zo’n 30 (voornamelijk) tie-
ners deze lessen. 
 

BODYFIT 
Ook voor atleten-in-ruste heeft WSBF aanbod. Met het ouder worden verliezen spie-
ren en gewrichten hun jeugdige soepelheid. Dat proces kan niet worden stopgezet 
maar u hebt wel invloed in de snelheid waarmee u strammer wordt. Het Bodyfit-
programma biedt trainingen met een individuele benadering. Niet iedereen is even 
sportief aangelegd dus onze trainsters zorgen ervoor dat ieder op eigen tempo en in-
tensiteit de oefeningen kan doen. De les start met het opwarmen van de spieren die in 
het vervolg van de les verder worden getraind bijvoorbeeld met behulp van gewichten 
of dynaband (elastieken). Na de les is er een rek-en strek-moment om spierpijn te 
voorkomen.  
De lessen worden in groepsverband gegeven zodat het er behalve inspannend ook 
best gezellig aan toe gaat. U mag natuurlijk een vriendin of buur meenemen voor een 
kennismakingsles. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Foucan


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Openings tij den:  
 

 ma., wo. en do. 11:00 – 21:00 uur 
 di. gesloten 
 vr. en za.  11:00 – 22:00 uur 
 zo.    15:00 – 20:00 uur 

Openingstijden: 
Woe. 9.00 – 12.00 uur 
Do. 9.00 – 12.00 | 13.00 – 20.00 uur 
Vr. 9.00 – 12.00 | 13.00 – 18.00 uur 
  
 Blauwhuisterweg 1 
 9231 AA Surhuisterveen 
 Tel. 06 – 30 73 85 05 
 deskjirre@hetnet.nl info@boonstracigo.nl 
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GROEPSSPRINGEN 
Groepsspringen is een officieel turnonderdeel van de KNGU. WSBF beoefent deze 
vorm momenteel met de senioren op het C niveau en in de lagere leeftijd categorieën 
ook met de recreanten op het D en E niveau.  
Bij WSBF kan je jezelf niet opgeven voor 
het groepsspringen. Als je er aanleg voor 
hebt dan nodigt de leiding om mee te doen 
aan de trainingen en wedstrijden. Heb je 
zelf belangstelling voor het groepsspringen 
dan kan je dit natuurlijk wel kenbaar maken 
bij de leiding. 
De meeste leden die meedoen aan groeps-
springen vinden het een 'kick' om de spec-
taculaire oefeningen te doen. De basistech-
nieken zijn hurk- en spreidsprongen over de 
kast, handstand-overslag over de pegasus 
of een salto op de trampoline. 
Het groepspringen op wedstrijdniveau bete-
kent dat je met minimaal 6 personen een 
serie van 10 sprongen laat zien op de on-
derdelen trampoline-valmat; trampoline-
pegasus of trampoline-kast en plank-kast. 
Daarnaast worden er series gesprongen op 
de tumblingbaan. 
WSBF haalde al vele Friese en Nederland-
se titels binnen in deze discipline en is goed 
toegerust voor de trainingen en wedstrijden. 
In 2014 werd de springkuil in gebruik geno-
men waarin complexe sprongen in stapjes 
aangeleerd kunnen worden. Begin 2015 
schaften we een zogenaamde AirTrackbaan 
aan. Dit is een luchtgeveerde springbaan 
die aanmerkelijk minder blessures veroor-
zaakt dan de tot nu toe gebruikelijke rub-
bergeveerde houten banen. 
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Nadia Comăneci 

D e Olympische zomerspelen van 1976 werden in het Canadese Montreal gehouden. 
Voor de internationale gym-sport zijn deze spelen de geschiedenis ingegaan als één 
van de meest spraakmakende in de moderne Olympische historie. Dat is te danken 
aan een Roemeense atlete van uitzonderlijke klasse: Nadia Comăneci. 

Nadia Elena Comăneci werd op 12 november 1961 geboren in Onești in het oosten 
van Roemenië.  Toen ze zes jaar oud was, zag turnleraar Bela Károlyi haar met een 
vriendinnetje op een speeltoestel ravotten en hij vroeg beide meisjes om les te nemen 
op de nieuwe turnschool die hij net met zijn vrouw had opgericht. Die vriendin van 
Nadia werd later één van de top-ballerina's van Roemenië. 

In 1970 werd Nadia op 9 jarige leeftijd de jongste nationale turnkampioen ooit van 
Roemenië. In 1971 deed ze mee aan haar eerste internationale wedstrijd, een inter-
land met Joegoslavie, en won de individuele all-round medaille. Haar eerste grote in-
ternationale succes haalde ze in 1975 op het Europees kampioenschap in Noorwe-
gen. Ze won alle onderdelen behalve de vloeroefening waarop ze tweede werd. 

Op 17 juli 1976 werd in Montreal de openingsceremonie van de 21ste Olympische 
zomerspelen gehouden. De dag erna scoorde Nadia haar eerste "perfect ten" op de 
brug-ongelijk in de verplichte plaatsingswedstrijden. Dat was een unicum wat nog het 
beste blijkt uit het feit dat het scorebord niet groot genoeg was voor een 4-cijferige 
score. Nadia's tien kwam daarom als 1.00 op het bord en het publiek had pas na een 
paar minuten in de gaten dat ze getuige waren geweest van de eerste perfecte oefe-
ning in een Olympische wedstrijd en gaf haar toen een staande ovatie. In het verdere 
verloop van het toernooi werden Nadia's oefeningen nog zes keer met een 10 ge-
waardeerd. Ze won de gouden medaille in het individuele all-roundklassement en op 
de evenwichtsbalk. Met haar team won ze zilver in het all-roundtoernooi voor landen-
teams. De Sovjetunie eindigde daarin bovenaan en Nederland op de elfde plaats. 

Nadia was met haar 14 jaar de jongste turnster ooit met Olympisch goud. Die presta-
tie zal waarschijnlijk nooit meer geevenaard worden omdat atletes tegenwoordig 16 
jaar moeten zijn voordat ze aan de Spelen mee mogen doen. Haar prestaties spraken 
over de hele wereld tot de verbeelding en een suikerzoet 
muziekstuk bij een compilatie van wedstrijdbeelden stond 
zelfs weken in de top-tien van de Amerikaanse hitlijst onder 
de titel "Nadia's Theme". 

In 1977 vond het dictatorsregime van Nicolae Ceaușescu 
het nodig om haar te scheiden van haar trainer en coach 
Bela Károlyi die haar vanaf haar eerste wedstrijden bege-
leidde. Nadia was daar erg ongelukkig mee en presteerde 
onder haar vermogen op de wereldkampioenschappen van 
1978 in het Franse Straatsburg. Toch werd ze wereldkam-
pioen op de balk. In 1980 deed Nadia mee aan de Olympi-
sche spelen van Moskou. Ze won goud op de balk en op 
de vloer en twee keer zilver. 
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In 1981nam Nadia deel aan een 
demonstratiereis van het Roe-
meense team in de Verenigde 
Staten.  Op de laatste dag van 
die reis vroegen haar coach 
Károlyi en zijn vrouw asiel aan in 
de VS. Nadia ging terug naar 
Roemenië maar werd vanaf dat 
moment sterk in haar mogelijk-
heden beperkt om te voorkomen 
dat zij ook over zou lopen. In 
1984 nam ze officieel afscheid 
van de wedstrijdsport. In 1989 
ontvluchtte ook Nadia het Roe-
menië van Ceaușescu een paar 
maanden voordat hij door zijn eigen volk werd afgezet en doodgeschoten. 

Nadia kwam in de VS weer in contact met Bart Conner, een turner die ze in 1981 al 
tegen was gekomen. Nadia was inmiddels Amerikaans staatsburger geworden maar 
ze heeft haar Roemeense nationaliteit nooit opgegeven. In 1996 trouwde ze met Bart 
in de Roemeense hoofdstad Boekarest. De plechtigheid werd live uitgezonden op de 
Roemeense tv en langs de straten stonden duizenden mensen.  

Anno 2016 runt Nadia met Bart een turnacademie in de Amerikaanse staat Oklahoma 
en geeft ze lezingen en werft fondsen voor goede doelen.   



GESCHIEDENIS WSBF IN VOGELVLUCHT 
 

WSBF, in de naam zit de geschiedenis van de vereniging opgesloten in de juiste 
volgorde. De letters WSBF staan voor drie verenigingen uit het verleden.  
 
De oudste van de drie is WIK (Willen Is Kun-
nen). Deze vereniging werd in 1911 opge-
richt, speciaal voor kinderen. In die tijd was 
er op sportgebied niet erg veel aanbod voor 
de jeugd. Sommige mensen zagen het be-
lang in van sport voor jeugd en daarom werd 
in genoemd jaar WIK opgericht. 
Reeds daarvoor – in 1892 – was er ook al 
sprake van een gymclub, genaamd Sparta. 
Deze vereniging was blijkbaar geen lang le-
ven beschoren, want tussen 1892 en 1911 
komt een vereniging op gymgebied niet meer in de boeken voor. 
De jeugdleden van WIK hadden bijna 100 jaar geleden geen gymlokaal en waar-
schijnlijk geen gymtoestellen. Er werd gegymd in een garage, een schuur, of in de bui-
tenlucht. Veelal werd er gedaan aan grondgymnastiek. 
Dat bleef jaren zo. Ook, toen vijf jaar later – in 1916 – een speciale vereniging voor 
ouderen werd opgericht, die, evenals in 1892 de naam Sparta droeg. De Spartaanse 
leden deden vooral veel aan atletiek. 
 

In 1951 werd er in Surhuisterveen een derde gymnas-
tiekvereniging opgericht, namelijk de christelijke gym-
nastiekvereniging “Blijft Fit”. Leden van die vereniging 
wilden perse voorkomen, dat er op zondag aan sport 
gedaan zou worden en sloten zich om die reden dan 
ook aan bij de christelijke bond. 
Het in een dorp als Surhuisterveen bestaan van drie af-
zonderlijke verenigingen heeft twee jaar geduurd, want 
in 1953 besloten de besturen van WIK en Sparta de 
twee verenigingen samen te smeden tot één en deze 
nieuwe club de naam “WIK-Sparta” te geven. 
“Blijft Fit” en WIK-Sparta” hebben jaren (bijna contact-
loos) naast elkaar bestaan. 

“Blijft Fit” als lid van het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond 
(KNCGV) en “WIK-Sparta” van het toenmalige Koninklijk Nederlands Gymnastiek 
Verbond (KNGV) en de latere Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond (KNGB). Zo 
lang er twee afzonderlijke bonden zouden bestaan, leek de kans groot, dat er in Sur-
huisterveen twee naast elkaar opererende gymverenigingen zouden blijven.  
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In 1995 werd er contact gezocht tussen het bestuur van “WIK-Sparta” en het bestuur 
van “Blijft Fit”, om te gaan praten over mogelijke manieren van samenwerken. Zowel 
van “Blijft Fit” als van “WIK-Sparta” waren er mensen die sceptisch waren ten opzichte 
van dat voorstel, maar er werd toch een gezamenlijke bestuursvergadering belegd. 
Na twee keer vergaderen was men het erover eens, dat samenwerken alleen heel erg 
effectief zou kunnen zijn, als er zou worden besloten tot het aangaan van een fusie. 
Na drie jaar praten, werd in 1998 besloten, om vanaf dat jaar als één vereniging ver-
der te gaan. De beide bonden waren toen nog niet samengevoegd, maar er werd be-
sloten om lid te worden van de algemene bond, de KNGB, later KNGU (Koninklijke 
Nederlandse Gymnastiek Unie) genoemd. 
 
Een van de gespreksonderwerpen was de naam van de nieuwe vereniging. Er werd 
besloten om de naam “WSBF” te kiezen. 
In deze naam zit de geschiedenis van de gymnastiekverenigingen die Surhuisterveen 
heeft gehad, in de goede volgorde opgesloten. In 1998 startte WSBF als gefuseerde 
vereniging van de twee hiervoor genoemde clubs. 
 
“WSBF” draait sindsdien als een trein. Zowel provinciaal als landelijk zijn er aanspre-
kende resultaten geboekt. WSBF telt als gezonde vereniging mee in de gemeente, de 
provincie en op landelijk niveau en staat onder leiding van Griet Rinsma.  
 
In 2011 is WSBF tijdens haar 100 jarig bestaan Koninklijk onderscheiden met een 
erepenning en bijbehorend certificaat. 
 

 

  



 



 
 

  



 


