
VZOD deelt mee! 

 
Hallo allemaal, nog even zweten en dan is het eindelijk 
zomervakantie! In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de 
verschillende sportonderdelen en natuurlijk allerlei nieuwtjes! 
 
 
Rabobank Clubkas Campagne 
Dankzij de stemmen van een flink aantal leden hebben we toch weer een mooi bedrag bij 
elkaar gesprokkeld. De campagne heeft een bedrag van €201,42 opgeleverd. Dit zal ten 
goede komen aan materialen voor onze volwassen sporters.  
 

 
Hardlooptraining: 
 

Hardloopclinic: Ren mee met VZOD! 
 

• In 10 weken van niks naar 30 minuten moeiteloos hardlopen, wie wil dat nou niet??? 
VZOD gaat in samenwerking met Corina Vrieling (ervaren hardlooptrainster) een 
cursus voor beginnende hardlopers starten. Heel 
geleidelijk wordt er een opbouw gemaakt dmv 
hardlooptechnieken en oefeningen. Natuurlijk staat 
het plezier hierbij voorop. Daarnaast is er ook veel 
aandacht blessurepreventie. Het doel is om 
uiteindelijk 30 minuten te kunnen hardlopen. Dus 
ken je iemand die plannen heeft om te gaan 
hardlopen maar nog even een laatste zetje nodig heeft, tip hem of haar dan over deze 
clinic!  
 
Nog even alle info op een rijtje: 
De clinic zal worden gegeven vanaf 10 sept. op maandagavond vanaf 19.30 uur.  
Duur: 10 weken.  
Start: Maandagavond 10 sept. bij Sportpark Heidepark.  
Voor informatie en opgave: vzodlemelerveld@hotmail.com 

 
 
 
BBB – Bodyshape – Steps – Pilates - Fit&Fun (lessen van Gerda) 
 

Summerfitprogramma 

• De officiële VZOD ZOMERVAKANTIE voor de lessen van Gerda is van : 18 juli t/m 

14 aug. Hierna kun je je sportpakje weer van de waslijn halen en kun je 3 weken lang 

meedoen aan het Summerfitprogramma, zodat je alweer lekker in shape bent 

als het nieuwe seizoen van start gaat. De combinatielessen worden gegeven door 

Gerda en zijn een mix van verschillende onderdelen (BBB, Pilates, Steps, Bodyshape, 

Fit&Fun). De kosten zijn €4,50 per les.  

• De lessen worden gegeven op: woensdag 15 aug., woensdag 22 aug. en woensdag 

29 aug. van 19.00 uur tot 20.00 uur. Meld je even aan via: hesterrijken@hetnet.nl  

 

mailto:hesterrijken@hetnet.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyvrvlxIPcAhWEZFAKHbr3C_QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.uitliefdevoorjezelf.nl/health/hoe-start-ik-met-hardlopen/&psig=AOvVaw0ZOav7o7TLnx847UZZFNFu&ust=1530728083929057


Nieuw seizoen, nieuwe tijden! 

• Op verzoek van een aantal leden hebben we de BBB training van de dinsdag 

verplaatst naar de vrijdagavond 18.30 uur. Voor de meeste BBB-ers is deze dag 

prettiger en het tijdstip ook beter. Natuurlijk zijn andere sporters ook van harte welkom 

en kun je de vrijdagavond ook nog steeds als inhaalles gebruiken.  

• De woensdagavond gaat er ook anders uitzien in het nieuwe seizoen: De bodyshape 

en stepsles worden gecombineerd in één les van anderhalf uur. Van 19.00 uur tot 

20.30 uur worden er 3 blokken van een half uur aangeboden. \ 

• Start van de lessen: maandag 3 sept.(steps),dinsdag 4 sept.(Pilates, 

Fit&Fun),woensdag 5 sept.(combiles bodyshape/steps) en vrijdag 7 sept. (BBB). 

 

 

Gym/turnen 

 
• In januari hebben de meiden van VZOD en FIT mee gedaan 

aan een turnwedst rijd in Nieuwleusen. Ze hebben hier weer 

een aantal medailles gewonnen, super! 

• Myke van der Sligte en Patricia Ekkelkamp, assistentes van 

VZOD en FIT hebben hun diploma ‘Assistent niveau 2’ behaald bij de KNGU. 

Gefeliciteerd allebei! 

• Tijdens de Oudhollandse markt in Lemele (dit jaar de 50ste editie) zullen de turnsters 

van FIT en VZOD een aantal demonstraties geven. Dit zal zijn op de woensdagen 25 

juli, 1 augustus, 8 en 15 augustus tussen 18.30 en 21.00 uur. Komt dat zien! 

• Op vrijdag 9 november 2018 zal er een uitvoering zijn van de gymnastiek in de 

sporthal in Lemele, zodat iedereen kan zien wat onze turnsters in het afgelopen jaar 

allemaal geleerd hebben. Ook de streetdance is uitgenodigd om een deel van het 

programma te verzorgen. Meer informatie volgt.  

• De gymlessen in Lemele lopen door tot aan de zomervakantie. Op dinsdag 17 juli zal 

de laatste les zijn. De lessen starten weer op dinsdag 4 september. 

 
 
Streetdance 

• De streetdance heeft na de kerstuitvoering tijdelijk afscheid 
genomen van Linda Molenaar. Ze had een goede reden om 
tijdelijk te stoppen met lesgeven. Linda is namelijk 5 februari 
2018 moeder geworden van een prachtige dochter Sammie. 
Tijdens haar verlof konden de lessen gewoon doorgaan, dankzij 
haar collega’s Nina van Beek en Sieske en Sofieke Luiken. Zij 
hebben de lessen met veel enthousiasme overgenomen. Sieske, 
Nina en Sofieke hebben aangegeven dat ze het heel leuk 
vonden om les te geven in Lemelerveld!  
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Zomeruitvoering streetdance 

• Vrijdag 6 juli hebben de streetdance meiden een prachtige zomeruitvoering gegeven. 
Naast de dansen van de groepen van Linda, konden we ook de dansen van Sieske en 
Nina bewonderen, de show werd hierdoor verrassend veelzijdig. Supergoed gedaan!! 
Een paar foto’s zijn te bewonderen op facebook en op de website.  

 

 

 

 

 

• Zaterdag 8 september zal de streetdance meedoen tijdens de festiviteiten rondom de 
opening van de vernieuwde voetgangersbrug. Touchdown gaat meedoen. Er is 
hiervoor gekozen, omdat er voor 8 september maar 1 les gegeven kan worden na een 
hele zomer niet dansen. Het leek Linda niet reëel om gezien de korte voorbereiding de 
jongere groepen ook te vragen.  
 

• Zoals bij de gym al vermeld staat, gaan we in november meedoen aan een uitvoering 
van Fit Lemele. De streetdance is uitgenodigd om op te treden. Nadere informatie 
volgt nog. 

• Start nieuwe lessen na de vakantie: woensdag 5 sept. en vrijdag 7 sept. 

Groepsindeling streetdance seizoen 2018-2019 

Woensdag 

16:00 - 17:00 Streetdance, Dance 4 fun (groep 6) 

17:00 - 18:00 Streetdance, X-plosion (groep 7/8 & VO1) 

18:00 - 19:00 Streetdance, Touch down (klassen VO 2+) 

 

Vrijdag 

16:15 - 17:00 Streetdance, Kidz-dance (groep 2 en 3) 

17:00 - 17:45 Streetdance, Move-it (groep 4) 

17:45 - 18:30 Streetdance, Just dance (groep 5) 
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