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De vele verschillende aspecten en vele activiteiten van deze mooie vereniging zullen 

de revue passeren, zoals: 

 

 

Turnen 
 

Na een zonnige zomervakantie is de selectie eind augustus enthousiast begonnen aan 

een nieuw turnseizoen. Het trainersteam, startte dit seizoen zonder Mariska Troost, 

maar met een nieuwe en niet de minste trainster, die bovendien zelf nog tweede 

divisie turnt: Sara Verkerke!  

 

Afgezien van de wisseling van trainers en trainsters, is er ook flink geschoven met de 

samenstelling van de groepen, de accommodaties en de trainingstijden, met als doel  

de rentabiliteit van de selectiegroepen omhoog te krijgen. Een mooi stukje 

samenwerking tussen bestuur en leiding, waardoor in korte tijd een flinke besparing 

kon worden gerealiseerd.  

 

Afijn, terug naar de sport! Met de selectiegroep van dit jaar hebben we zelfs de beste 

lichting turnsters – ‘die bruggetjes achterover turnen’ – van de afgelopen 10 jaar. Heel 

stoer en bijzonder om te zien hoe strak dit element wordt uitgevoerd op de balk! 

 

Uiteraard willen we de inspanningen op de training ook meten. De selectiegroep heeft 

zich gecommitteerd aan een vol wedstrijdseizoen, met 18 activiteiten in 

competitieverband. De eerste wedstrijden die we normaal tegenkomen zijn de 

turncompetities, maar dit jaar hebben een aantal turnsters al vroeg in het seizoen, voor 

het eerst deelgenomen aan een individuele springwedstrijd. Verder hebben we mooi 

gescoord op de turncompetitie en zelfs in regionaal verband werden medailles 

gewonnen.  

 

In de herfstvakantie is de Reede een dag gevuld geweest met belangstellende kids 

voor turnen tijdens de gemeente sportdag. 

 

De bovenvouw jongens krijgen tegenwoordig les van Jurgen Oosterman tezamen met 

de 18+ turndames veelal ex selectie. 

 

De onderbouw jongens onder leiding van  Lotte Barth heeft veel nieuwe gezichten 

mogen verwelkomen waar we erg blij en trots op zijn. Turnen is ook heel leuk voor 

jongens!!! 

 

Al met al, kunnen we nu al terugkijken op een leuk en sportief seizoen met veel 

turnplezier! 

 



20 april koningsspelen Brinio doet het onderdeel tumblingbaan!  

12 mei JTW finale 4e divisie selectie  

26 mei districtswedstrijd jeugd 2 t/m senior 4e divisie  

27 mei toestelfinale 4e divisie selectie  

23 juni groepsspringwedstrijd recreatie, 5/6e divisie en selectie  

12 juli uitje selectie wezen suppen  

15 september individuele springwedstrijd recreatie, 5/6e divisie en selectie  

26 oktober springdag in Sommelsdijk  

5 november 1ste TUCO selectie  

10 november 1ste TUCO recreatie en 5/6e divisie  

11 november OPS recreatie, 5/6e divisie en selectie  

17 november 2e TUCO selectie  

24 november 2e TUCO recreatie en 5/6e divisie  

24 november districtswedstrijd 3e en 4e divisie selectie  

29 november alle leden tot 8 jaar zijn naar het Sinterklaashuis geweest  

1 december TUCO toestelfinale 5/6e divisie en selectie  

15 december districtswedstrijd 3e divisie  

 

 

Jazz 
 

2018 was voor de jazzafdeling weer een geweldig  jaar. 

Ieder jaar is een gedeelte van de selectie van Brinio aanwezig bij de 1 april viering. 

Hiermee zijn wij begonnen toen Brinio 120 jaar bestond. 

De straatgroep van Brinio als La plaga a los Espanoles. Vrij vertaald:”De pest aan de 

Spanjaarden”. En laten wij nou dit jaar de eerste prijs winnen met deze straatgroep. 

De wisselbeker voor Brinio, wat voor de jazz uiteraard heel bijzonder  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In mei zijn wij weer gevraagd om een bijdrage te leveren aan het Bevrijdingsfestival 

in Brielle.  Erg leuk om met onze dansmeiden de vrijheid te vieren. 

Met de meiden van de selectie hebben wij een aantal keer in Brielle, op verschillende 

plekken een optreden gegeven.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Op 23 juni hebben wij onze danskunsten weer mogen laten zien in onze jaarlijkse 

uitvoering.  Voor een uitverkocht Dukdalf, hebben wij een super show neer gezet met 

23 dansen.  De finaledans bestond uit een 15 minuten durende dans met alle leden van 

de jazzafdeling Mama Mia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ieder jaar doen wij mee met de Halloweentocht in Brielle. 

Met een grote groep griezelen en dansen door de Brielse straten. 

Erg leuk om te doen en een leuke reclame voor Brinio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De hele vereniging heeft mee gedaan aan een demo tijdens de sportweek in Brielle.  

Kortom de jazzafdeling van Brinio weet zich ieder jaar opnieuw op de kaart te zetten 

met enorm veel enthousiaste leden. 
 
 

Conditietraining 
 
Bij Brinio is sporten meer dan bewegen. 

 

Iedere woensdagavond  wordt er aan de conditie gewerkt in de Trompzaal. 

Het aantal leden van onze groep is in 2018 opgelopen naar 19 deelnemers. 

Er wordt gewerkt met thema’s, zoals cardio-fitness, krachttraining, 

stabiliteitsoefeningen, coördinatieoefeningen, circuittraining, pilates oefeningen en 

speelse trainingsvormen met diverse materialen. 

Alle oefenvormen worden ondersteund met muziek, waardoor de intensiteit en de 

beleving van de oefeningen gewaarborgd is. 

Bij iedere training worden alle spiergroepen belast en staat het bewegen in een 

gezellige, sociale setting centraal. 

Aan het eind van de maand is het gezamenlijk iets drinken en zijn er diverse vieringen, 

die traditioneel geworden zijn. 

Het is dan ook niet verwonderlijk, dat iedere training een “feest” is met een hoge 

opkomst van de leden. 

  

 



Kleutergym  

Er wordt in thema’s gewerkt die aansluiten op de seizoenen van het jaar.  De kleuters 

oefenden wekenlang voor hun gymdiploma. Zij laten evenwichtsoefeningen, koprol, 

sprong en zwaaien aan de brug zien.  Ze behaalden het gymdiploma en kregen een 

medaille.  In december is de groep naar het Sinterklaashuis geweest. Er is het 

afgelopen jaar weer veel geturnd, maar ook veel gezongen, gedanst en er was ook tijd 

om spelletjes te doen.  

Jazz Dance 40+  

Er wordt gedanst door dames die graag bewegen op muziek.  Enthousiaste groep 

dames die buiten jazz ook vele andere vormen uitoefenen zoals moderne dans.  

Deze groep is dit seizoen gelukkig weer terug in gemeente zaal.  In gemeentezaal 

hebben ze direct 4 nieuwe spiegels in gebruik genomen  

 

Free running  

Deze hippe discipline trekt jongens en meisjes aan die nergens bang voor zijn en die 

door deze sport het ultieme gevoel van vrijheid, lichaamscontrole en kracht ervaren. 

Trainer Devfin van Weelden heeft helaas afscheid genomen maar Tim Tygran hebben 

we gelukkig bereid gevonden om lessen te continueren. 

 

Bootcamp en Zumba 

Ook deze disciplines worden door Brinio mogelijk gemaakt en genieten dan ook 

goede belangstelling. 

 

Nieuw dit seizoen, met Tessa 't Mannetje. Zoals gebruikelijk vinden deze bootcamp 

lessen meestal  buiten plaats. Tenzij het regent ,dan kunnen ze naar de gymzaal in het 

Dijckhuis. 

 

Helaas afscheid moeten nemen van onze trouwe zumba trainster Martine de 

Jong .Maar gelukkig vond zij een van haar leden bereid cursus te volgen tijdens de 

zomermaanden zodat Amaya Rex nu Martine kan vervangen.   

 

 

Bestuur 

 
Nieuwe bestuursleden zijn toegetreden in de functie van respectievelijk secretaris, 

leden administratie, algemeen lid en bestuursvoorzitter, terwijl Angelien Poot 

afscheid heeft genomen. Wel heeft Angelien , onmisbaar als zij is voor Brinio, 

aangegeven om beschikbaar te blijven op momenten dat we een beroep op haar willen 

doen.. 

 



Financieel 

 
Financieel heeft de vereniging geen gemakkelijke tijd doorgemaakt. Door de kosten 

en uitgaven nauwlettend te beheersen tijdens een jaar met dalende inkomsten is er 

toch nog een positief saldo tot stand gekomen. Om de vereniging gezond te houden en 

de continuïteit te kunnen waarborgen is eind van het jaar besloten tot een 

contributieverhoging. Deze contributie verhoging maakt echter niet dat er desondanks 

toch voor 2019 een verlies op de begroting is verschenen.  Verdere noodzakelijke 

(inflatie) aanpassingen van de contributie zijn dan helaas ook niet uitgesloten. 

 

Conclusie 
 

Terugkijkend op een mooi jaar 2018, waarin vele leden heel sportief hebben genoten, 

zien we ,met voldoening ,dat Brinio gezelligheid, sportiviteit, gezondheid en 

duurzaamheid kan bieden . 

We danken allen, leden, leiding en bestuur, die daaraan zozeer hebben bijgedragen 

om dit tot stand te brengen. 

 

En Brinio rekent op uw continue inzet om al dit moois ook weer in 2019 samen , als 

VERENIGING, tot stand te brengen. Nogmaals, tot zo veel zichtbaar genoegen van 

velen. 

 

Het ga u ook in 2019 goed ! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur G.V. Brinio.   


