
Nieuwsbrief Februari 2022 

 

Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, trainers, juryleden en sponsoren, 

Met deze Nieuwsbrief willen wij u vanuit het bestuur graag informeren over een aantal zaken. 
 
 Van de voorzitter 

Hallo sporters en relaties van WIK-FTC, 

Het is inmiddels alweer februari. En ja, we hebben weer een lockdown overleefd. We mogen nu 
weer naar binnen in de zalen om te trainen. Jammer genoeg heeft deze lockdown de start van 
ons jubileum jaar helaas ook negatief beïnvloed, we hebben wederom een wedstrijd die we 
mochten organiseren, moeten annuleren vanwege de corona perikelen. Net als de heren-
wedstrijden in december vorig jaar konden de dames-wedstrijden op 5 en 6 februari ook geen 
doorgang vinden. Al kunnen we nu na de recente versoepelingen wel de hoop koesteren dat 
het er nu wat zonniger uitziet. Wij hebben goede hoop dat er weer ruimte komt om het een en 
ander te organiseren. 
In ieder geval organiseert de KNGU weer wedstrijden vanaf 19 februari, ook in het noorden. 
Graag uw aandacht voor de oproep voor hulp bij de wedstrijd op 12 maart in Gorredijk (zie blz 
3). Deze wedstrijd is voor de turnsters van District C (bij Manon en Jolien). 
 
Na verschillende gesprekken die we met Sportstad hebben gehad over de situatie in de turnhal 
en de toestand van de verschillende toestellen, kunnen we zeggen dat hierin wel een 
verbetering zit aan te komen. Er is ons toegezegd dat eind maart alles structureel verbeterd zal 
zijn, als alles mee zit. En met alles bedoelen we de toestellen en de matten in de Epke 
Zondeland hal. Men is natuurlijk wel afhankelijk van de firma Janssen-Fritsen die deze zaken 
moet gaan uitvoeren. Hier en daar zit levertijd op, met name het schuim is zeer slecht 
verkrijgbaar. Maar we hebben er vertrouwen in dat het goed komt. Jullie ook hopen wij. 
 
Zoals de meesten wel gezien hebben is Poiesz supermarkten weer gestart met hun jaarlijkse 
jeugd sponsoractie. Helaas wij zijn er dit jaar niet bij. Poiesz heeft als stelregel dat je in principe 
niet jaar op jaar mag deelnemen (dit gaat niet op voor kleinere gemeenten waar hooguit 8 
verenigingen zijn die mee willen doen). En daar Heerenveen veel meer verenigingen heeft, kun 
je hier niet elk jaar meedoen en wordt er door loting bepaald wie mee mogen deelnemen. 
Natuurlijk schrijven wij ons volgend jaar weer in voor deze actie en kunnen we dan hopelijk wel 
weer meedoen.  
 
Met sportieve groet, Klaas Kramer 
  



 Bondscontributie 2022 

Zoals in de vorige Nieuwsbrief al aangekondigd, wordt in het eerste kwartaal bij alle leden 
(behalve de peuters) de Bondscontributie geïncasseerd. Als het goed is, heeft u al een mail met 
de aankondiging ontvangen. De incassodatum is 25 februari en het bedrag is € 30,00 voor het 
hele jaar. Bij de peuters is de Bondscontributie verwerkt in de contributie per blok. 
 
 Peutergym nieuwe stijl 

We hebben nu 2 blokken peutergym gegeven in de nieuwe opzet, in samenwerking met het 
CIOS. Voor het nieuwe blok (maart-april) zijn we voor een nieuwe uitdaging gesteld. Aan de 
belangstelling van de kinderen en ouders ligt het niet, daarmee zit het wel goed. We zijn op het 
moment van schrijven van deze nieuwsbrief nog bezig om leiding en locatie zeker te stellen. De 
ouders van de huidige leden en van de wachtlijst krijgen in de eerste week van maart bericht 
over de exacte tijd en locatie. De dagen van de peutergym blijven waarschijnlijk dinsdag-
ochtend en vrijdagochtend. 
 
 Wedstrijden voor dames en heren turnen 

De KNGU heeft besloten dat er vanaf 19 februari weer wedstrijden worden georganiseerd. 
Zowel op landelijk als op regionaal niveau hebben we leden ingeschreven voor de wedstrijden. 
Hieronder het schema voor de wedstrijden waarvoor onze sporters zijn ingeschreven.  
Op basis van de behaalde resultaten kunnen de dames nog doorstromen naar een Bonds-
kampioenschap, een Fries Kampioenschap of een District-Kampioenschap. 
Voor de heren is nog doorstroming naar een Bondskampioenschap mogelijk. Aangezien er dit 
seizoen voor het eerst met een nieuw wedstrijdsysteem wordt gewerkt, heeft de District 
Technische Commissie (DTC-TH) besloten beide wedstrijden in Heerenveen als try-out te 
beschouwen om goed te leren werken met dit nieuwe systeem. Daarom is er dit jaar vanuit het 
district geen doorstroming naar landelijke wedstrijden. 
 

Datum Land./Reg. Type wedstrijd Plaats 
05-03 Rayon ZO Friesland TD Meetmoment instappers Gorredijk 
12-03 Rayon ZO Friesland TD Team niveau 6 en 7 pupil Gorredijk 
12-03 District Noord TD Team suppl. D bovenbouw 

TD Team niveau 2 en 3 pupil 
Veenoord 

13-03 District Noord TD indiv. suppl. D jeugd en junior  Veenoord 
12-03 Landelijk TD Team suppl. B en suppl. C bovenbouw Nijmegen 
13-03 Landelijk TD indiv. 2e div. junior Nijmegen 
12-03 Landelijk TH indiv 1e en 2e div (Pl.wedstrijd 1) Bergschenhoek 
13-03 Landelijk TH Team niveau 1 en 3 (halve finale) Bergschenhoek 
19-03 
20-03 

Regio Friesland TD indiv. 3e t/m 6e div. suppl. C + D + E 
TD Team niveau 4 en 5 pupil 

Joure 

20-03 Landelijk TD indiv. 1e div. jeugd, junior, senior Purmerend 
19-03 
20-03 

Landelijk TH indiv. 1e en 2e div. (Pl.wedstrijd 2) Volendam 

27-03 Regio Friesland TD indiv. 3e t/m 6e div. suppl. F + G + H Makkum 
10-04 Landelijk TD indiv. 3e div. senior  Alkmaar 
23-04 District Noord TH indiv. jeugd, junior, senior, alle div. 

TH Team pupil en instap, alle niveaus 
TH meetmoment instap 

Heerenveen 

11-06 District Noord TH indiv. jeugd, junior, senior, alle div. 
TH Team pupil en instap, alle niveaus 
TH meetmoment instap 

Heerenveen 



 Wedstrijd 12 maart in Gorredijk 

Voor het mede organiseren van de wedstrijden in de rayons worden verenigingen aangewezen. 
Zo is WIK-FTC met 3 andere verenigingen aangewezen om mee te helpen bij de teamwedstrijd 
voor de middenbouw (pupil) op 12 maart. Deze wedstrijd vindt plaats in sporthal De Skâns, 
Loaijersstrjitte 2, Gorredijk. Er zijn 2 wedstrijdrondes: Ronde 1 van 9.00 tot 11.40 uur, met 
daarna prijsuitreiking, en Ronde 2 van 12.00 tot 14.30 uur, met daarna prijsuitreiking. 
 
Wat houdt dit meehelpen in? Er zijn mensen nodig voor de volgende werkzaamheden: 
 het vervoeren van aanvullend materiaal (in de sporthal in Gorredijk is niet voldoende 

materiaal voor 2 wedstrijdbanen) 
 het opbouwen van de wedstrijdbanen, en na afloop weer opruimen 
 de catering van juryleden, EHBO-ers, overige medewerkers 
 een speaker 
 de bediening van de muziekinstallatie (bij de opmars, de vloeroefeningen, achtergrond) 
 de scoreverwerking bij het telbureau 
Al deze activiteiten moeten de 4 verenigingen onderling verdelen. 
 
!!!  Wij vragen met name ouders van wie een dochter meedoet aan deze wedstrijd om zich aan 

te melden voor hulp. Als u helpt bij de opbouw (vooraf) of afbouw (na afloop) kunt u alles 
van de wedstrijd zien. Dus dat is geen excuus om u niet aan te melden. Aanmelding kan bij 
de voorzitter via klaaskramer@wik-ftc.nl . 

 
 Trainingspak en wedstrijd-turnpakjes WIK-FTC 

Voor het bestellen van een trainingspak van WIK-FTFC kun je 
terecht in de webshop die te vinden is op onze eigen website 
onder de blauwe knop ‘Webshop’ rechtsboven op de startpagina. 
Ook andere verenigingskleding zoals T-shirts, en daarnaast 
slippers, tassen en bidons kun je daar bestellen. 
De webshop wordt vanaf 1 januari 2022 beheerd door Greensport, gevestigd aan de Warrewei 
10A in Tijnje. Telefoon 0513-485485, E-mail info@jakosportkleding.nl . 
 
Er zijn bij de penningmeester nog enkele maten trainingspak tegen de oude prijs beschikbaar. 
Broek: maat 140 (1x), maat 164 (2x), maat S (1x), maat M (1x), maat L (1x), maat 4XL (1x) 
Jasje: maat 140 (1x), maat 164 (1x), maat S (1x), maat M (1x) 
Neem contact op met de penningmeester via brigittespierings@wik-ftc.nl . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de website van WIK-FTC worden onder het kopje Vraag en Aanbod tweedehands en nieuwe 
wedstrijdpakjes voor de regionale groepen aangeboden, zolang de voorraad strekt. 
De instap-meisjes die meedoen aan het Meetmoment op 5 maart in Gorredijk mogen deel-
nemen in een eigen pakje. Ze mogen uiteraard ook aan de wedstrijd meedoen in een clubpakje, 
maar dat is nog niet verplicht. 
 



 Jubileumjaar 2022: WIK-FTC 150 jaar 

De eerste publieke uiting van ons jubileumjaar is verschenen: de Jubileumkrant in januari! 
Misschien heeft u hem ook gezien en bewaard. Hij werd huis aan huis verspreid, maar zat een 
beetje verstopt in het pakket folders dat op zondag of maandag wordt rond gebracht. 
Dus met een NEE-NEE sticker op de brievenbus heeft u dit krantje misschien gemist. 
< - > - < - > - < - > - < - > - < - > - < - > - < - > - < - > - < - > - < - > - < - > - < - > - < - > - < - > - < - > 
De volgende actie in het kader van het jubileumjaar wordt een kamp voor alle leden van WIK-
FTC van 4 jaar en ouder. Dit zal plaatsvinden in het weekend van 28 en 29 mei, dus houdt die 
datum vast vrij. De locatie en de activiteiten zijn nog een verrassing, maar het wordt vast heel 
tof! En omdat we goede buren zijn, hebben we ook de kinderen van CSC’45 uitgenodigd om 
met ons mee te gaan. 
⁕ ☺ ⁕ ☺ ⁕ ☺ ⁕ ☺ ⁕ ☺ ⁕ ☺ ⁕ ☺ ⁕ ☺ ⁕ ☺ ⁕ ☺ ⁕ ☺ ⁕ ☺ ⁕ ☺ ⁕ ☺ ⁕ ☺ ⁕ ☺ ⁕ ☺ ⁕ 
We hebben contact met de stichting Historie Heerenveen, die het blad de Veenbrief uitgeeft. 
Een van de redacteuren is bezig met een verhaal over de historie van het huidige WIK-FTC en 
hoe het zo gekomen is. Het nummer met dit artikel zal rond mei dit jaar verschijnen. 
_ ⸎ _ ⸎ _ ⸎ _ ⸎ _ ⸎ _ ⸎ _ ⸎ _ ⸎ _ ⸎ _ ⸎ _ ⸎ _ ⸎ _ ⸎ _ ⸎ _ ⸎ _ ⸎ _ ⸎ _ ⸎ _ ⸎ 
Dan komt de zomervakantie en is het even stil. Maar in september gaan we verder met de 
activiteiten en willen we iets organiseren waar niet alleen wij, maar heel Heerenveen aan mee 
kan doen. We zijn nog bezig met de uitwerking. In de volgende Nieuwsbrief is vast meer te 
lezen over wat er staat te gebeuren. 
∞ ÷ ∞ ÷ ∞ ÷ ∞ ÷ ∞ ÷ ∞ ÷ ∞ ÷ ∞ ÷ ∞ ÷ ∞ ÷ ∞ ÷ ∞ ÷ ∞ ÷ ∞ ÷ ∞ ÷ ∞ ÷ ∞ 
Tenslotte staat voor het najaar (29 oktober) een uitvoering op de planning, waar heel de 
vereniging in kan participeren. Dan willen we laten zien wat we waren, wat zijn en wat we 
willen gaan worden. Deze avond moet een fantastische happening worden, waar nog jaren over 
wordt nagepraat. Mogelijk wordt hier een reünie van oud-leden en oud-trainers aan gekoppeld. 
※…※…※…※…※…※…※…※…※…※…※…※…※…※…※…※…※…※…※…※…※ 
 
 Grote Club Actie 2021, uitreiking prijzen beste verkopers 

 
Nadat we weer in de turnhal mochten gaan trainen na de lockdown, konden eindelijk de prijzen 
worden uitgereikt aan de leden die dit seizoen de meeste loten van de Grote Club Actie hadden 
verkocht. 
Op de foto’s krijgen Saar de Vries (50 loten) en Jayvano Wever (58 loten) tijdens de training van 
31 januari hun prijs uit handen van bestuurslid Jan Henk Kok. Zij kregen ieder 2 bonnen waar-
mee ze samen met een vriendje of vriendinnetje een uur lang kunnen gaan springen bij Jump 
Style in Heerenveen. Wij wensen ze heel veel plezier op de trampolines! 
  



 Actie voor het kamp 

We zijn van plan om voor de bekostiging van het kamp (zie de info over het Jubileum) een 
speciale actie te organiseren. Hoe dit werkt, horen jullie binnenkort. Via je train(st)er krijg je 
informatie wat je daarvoor kunt gaan doen. 
 
 Club van 100 kan uitbreiding gebruiken 

Misschien niet (meer) zo bekend, maar WIK-FTC heeft een Club van 100. 
Hierin participeren bedrijven die de vereniging ondersteunen met een 
bedrag van € 100 per jaar.  
In ruil voor hun sponsorbijdrage wordt het logo van de sponsor vermeld 
op onze site, met en doorlink naar hun eigen bedrijfssite.  
Verder heeft de sponsor gratis toegang tot activiteiten die WIK-FTC 
organiseert, zoals een uitvoering of een (onderlinge) wedstrijd. 
 

Van tijd tot tijd krijgt een sponsor de gelegenheid het bedrijf te 
presenteren in onze Nieuwsbrief. Zo hebben Unis en 
OrangeGas voor eerdere uitgaven al eens een artikel met 
foto’s aangeleverd. 
Ook andere sponsoren bieden we de gelegenheid hun bedrijf 
voor het voetlicht te brengen om meer naamsbekendheid te 
genereren. 
 

Mocht u met uw bedrijf interesse hebben om lid te worden van de Club van 100, of een bedrijf 
weten dat hiervoor mogelijk geïnteresseerd is, dan kunt u contact opnemen met de 
penningmeester via brigittespierings@wik-ftc.nl voor een oriënterend gesprek. 
 

 Vriendenloterij: nieuw jaar, nieuwe kansen 

De tijd van goede voornemens is weliswaar al even achter ons, maar wat let u om alsnog met 
een goed voornemen te starten? Wordt lid van de Vriendenloterij en steun daarmee uw eigen 
vereniging. Het levert ons een flinke duit in het zakje op (in 2021 bijvoorbeeld bijna € 2000 !). 
En u maakt kans op mooie prijzen en voordeeltjes via de Vriendenpas die u krijgt als lid.  
Een lot kost € 14,50 per trekking (dat is minder dan een Staatslot) waarvan de club € 5,70 per 
lot ontvangt. Per jaar zijn er 14 trekkingen. 
Bent u al een speler in de Vriendenloterij? Koppel dan uw lot aan uw vereniging WIK-FTC.  
Met clubcode 10712 zorgt u ervoor dat de baten bij ons terecht komen. 
 

 
 

= * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = 
 
Met sportieve groet, 
Het bestuur 


