
De clubkampioenschappen worden anders dan voorgaande jaren, het wordt een clubdag met een 

wedstrijd element en met deelname van de kinderen– broertjes, zusjes vriendjes, neefjes, nichtjes etc 

- die in het publiek zitten. 

De dag duurt van 9:30 tot 16:00 uur 

Reserveer deze dag, toegang en deelname is voor iedereen VRIJ. 

Zie verder op bladzijde 2 
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Van de voorzitter 

De economische crisis gaat ook onze gymnastiekvereniging niet voorbij. In de afgelopen periode 

heeft het bestuur maatregelen moeten nemen om de inkomsten en uitgaven beter in balans te krij-

gen. Omdat het ledenaantal in het afgelopen jaar is gedaald ontkwamen we er niet aan om de uitga-

ven aan te passen aan de verminderde inkomsten. Dit had tot gevolg trainersbezetting bij de wed-

strijdgroepen naar beneden moest worden bijgesteld. Ook hebben we enkele recreatieve groepen 

moeten samenvoegen.  

Dit zijn geen prettige maatregelen om te treffen, maar ze waren helaas noodzakelijk. 

Intussen zijn we volop bezig om nieuwe leden aan te trekken en nieuwe activiteiten, zoals free run-

ning, op korte termijn op te starten.  

Velocitas heeft al jarenlang de wens om een eigen accommodatie te realiseren. Voor onze wedstrijd-

sporters is het gebruik van gymzalen niet ideaal en ze moeten noodgedwongen deels uitwijken naar 

turnzalen buiten Gouda. Op dit moment voert het bestuur samen met de gemeente Gouda een haal-

baarheidsstudie uit om het Spaardersbad, na sluiting medio 2013, te gaan gebruiken als centrale trai-

ningsfaciliteit van de vereniging. Op een later moment zal ik u informeren over de resultaten van 

deze haalbaarheidsstudie.  

Tenslotte wil ik u informeren dat de clubkampioenschappen, die jaarlijks in december in sporthal de 

Zebra worden georganiseerd, vanaf dit jaar een ander karakter gaan krijgen. Over de clubdag leest u 

elders in deze nieuwsbrief meer. 

Richard Eertman 

voorzitter@velocitasgouda.nl 

GYMNASTIEK VERENIGING 
VELOCITAS 

GOUDA 
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Aktie PlusMarkt Gouda 

Op zaterdag 3 november j.l. gingen 4 groepen van Velocitas aan de slag bij de PLUS-markt aan de 

Thorbeckelaan in Gouda. Dit in het kader van de PLUS-actie, waarbij € 20.000,- verdeeld wordt over 

verschillende verenigingen binnen Gouda. 

Tot 30 december 2012 krijgt een klant bij elke € 10,- aan boodschappen een voucher.  

Deze is 1 punt waard en mag aan een vereniging naar keuze gedoneerd worden. Hoe meer vouchers, 

hoe meer geld een vereniging binnenhaalt . 

Zie verder op bladzijde 3 



Mijn naam is Floortje Euser en 

sinds de herfstvakantie geef ik 

les bij Velocitas. Samen met 

Bianca Been geef ik les aan de 

B selectie turnen en op dins-

dagmiddag help ik bij de on-

derbouw van de A selectie 

turnen. 

Sinds mijn kleutertijd zit ik op 

gym (en later turnen). Inmid-

dels turn ik bijna een kwart 

eeuw lang. Ik heb in verschil-

lende groepen gezeten, van 

gym- en springgroep naar 

turnen en later bij een studen-

tenturnclub. Ik vond turnen 

erg leuk en op de middelbare 

school ben ik ook gaan assis-

teren. 

Afgelopen zomer ben ik ver-

huisd van Enschede naar Wad-

dinxveen. In Hengelo (ligt 

naast Enschede) heb ik jaren-

lang lesgegeven aan verschil-

lende turngroepen. Met lesge-

ven en turnen wilde ik nog 

niet stoppen en via via ben ik 

zo bij Velocitas terecht geko-

men. 

Ik hoop op een leuke tijd bij 

Velocitas en de kinderen ver-

schillende nieuwe turnonder-

delen aan te leren. Veel kin-

deren hebben mij inmiddels al 

een keer gezien toen ik kwam 

scouten voor de B selectie en 

anders tot ziens op 8 decem-

ber! 

 

Velocitas zoekt naar nieuwe vormen van bewegen, 

waarvan Freerunning er één is.  

Wat is Freerunning? Freerunning (ontstaan uit de 

beweegvorm ‘Parkour’) is een  actieve en vooral veel-

zijdige manier van bewegen op een vernieuwende en 

stoere manier. Het is een beweegvorm waarbij je snel, 

mooi en soepel rent, obstakels neemt en daarbij 

steeds mooiere trucjes probeert toe te passen.  

Behoor je tot de leeftijdscategorie 10 tot 20 jaar 

en lijkt deze vorm van bewegen je wat: hou onze 

Website in de gaten! 

Even voorstellen 

Freerunning nieuwe activiteit 

Contributie  

2012-2013 
De contributie is vastgesteld 

tijdens de ALV in april 2012. 
Er wordt driemaal per 

seizoen contributie geïnd. 

Te verwachten; 
eind september, eind januari 

en mei. 
Met automatische incasso 

bespaart U € 15,=. 
Wij brengen per factuur € 

5,00 administratiekosten 

in rekening. 
Er zijn beperkte 

mogelijkheden om meer 

gespreid te betalen, neem 

hiervoor contact op met de 

ledenadministratie of de 

penningmeester. 

(Ledenadministratie 

@velocitasgouda.nl ) 
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Sporten  

bij Velocitas 
Heb je interesse om te 

gaan gymmen, acrogym-

men, jazzen of ritmisch 

gymmen. 
Bij Velocitas kan je altijd 

binnenlopen om te kijken 

of het jouw wat lijkt. 
Neem dan wel sport-

spullen mee dan kan je 

gelijk meedoen. 

 
Kijk op onze website 

voor het lesaanbod.  
Hier staat ook onder het 

kopje INFO de link naar 

onze folder met alle re-

creatielessen van Veloci-

tas. 

Vriendinnetje mee 

naar de gymlessen 
Dat kan bij sommige les-

sen.  
Overleg dat vooraf met je 

train(st)er. 

 
Voor de ouders; de gym-

les kan en mag niet wor-

den gebruikt als buiten-

schoolse opvang. 

Elk lid van GV Velocitas is ook lid bij de KNGU. 

De kosten voor het lidmaatschap KNGU wordt 

bij Velocitas  in rekening gebracht door de 

KNGU. 
Niet juist/tijdig opgezegd? Dan zal de KNGU de 

kosten voor het niet betalende lid blijven door 

belasten aan GV Velocitas en wij aan u. 

 
Zeg dus tijdig op bij onze ledenadministratie. 

(Ledenadministratie@velocitasgouda.nl ) 

Lid van de KNGU 

Nieuw bestuurslid 

Hierbij wil ik mij graag even voor-

stellen. 
Mijn naam is Wieteke Steenwoerd 

en ik ben sinds 2 maanden lid van 

het bestuur. 

 
Ik ben getrouwd, moeder van 3 

kinderen (Jasper van 9, Marit van 6 

en Floris van 3) en werk daarnaast 

op de afdeling Personeelszaken van 

Intertoys Holland B.V. 

 
Onze dochter, Marit, is in februari 

2012 begonnen met gymles bij 

Adrie en turnt sinds september ook 

onder leiding van Linda en Stepha-

nie bij de Jong Talent op zaterdag.  

 
Op de website werd gevraagd om 

ouders die ook iets willen doen 

voor de vereniging. Om die reden 

ben ik nu bestuurslid geworden en 

ik hoop een positieve bijdrage te 

kunnen leveren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Wieteke 

Programma Clubdag (ook voor niet leden van Velocitas) 

9:30 - 10:30u 

Open peuter- en kleuterinstuif (2-6 jaar) 5 activiteiten: rollen, balanceren, duikelen, klauteren en sprin-

gen. Meedoen; Alle peuters en kleuters (ook niet leden van Velocitas). Opgeven is niet nodig.  

11:00 - 13:00u 

Start springwedstrijd 3 banen met 4 toestellen: mini, mini-kast/plank-vlak, lange mat en ringen voor 

leden Velocitas 

14:00 - 16:00 Instuif Beweegplein: springen, acrogymmen en freerunning. Kinderen kunnen zelf kiezen 

waar ze naar toe gaan. Er wordt niet in groepjes of iets dergelijks gewerkt. Meedoen; Alle kinderen en 

pubers (ook niet leden van Velocitas) vanaf 6 jaar mogen meedoen aan deze middaginstuif. Opgeven 

van te voren is niet nodig.  



Aan het eind van vorig seizoen is begonnen met 

een nieuwe selectiegroep te creëren. De reden 

dat dit zo vroeg was lag in het feit dat er helaas 

geen NK plekken waren veroverd. Ook was 

toen al bekend dat een aantal mensen zouden 

stoppen, anderen twijfelden of zij dor zouden 

gaan. Daarom toen al selectietrainingen. Tijdens 

de selectietrainingen is vooral veel gewisseld 

met partners, voor sommigen was het meteen 

al duidelijk met wie zij een klik hadden, anderen 

hadden er wat meer moeite mee om een com-

binatie te vinden. En toen het bijna rond was, 

bleek toch dat een van de leden het toch niet 

zag zitten met die partner, zij vertrok naar een 

andere vereniging. Ook voelde één van de deel-

nemers er nog niets voor om zelf de verant-

woording als onderpartner te moeten hebben 

en besloot naar een andere vereniging te gaan 

kijken. Besloten is dat zij voor Velocitas blijft 

uitkomen in een combinatieteam.  De selectie-

groep is daarna meteen (voor de vakantie) 

hard gaan trainen. Doordat er vele onderpart-

ners veel dingen moesten leren, (ze waren 

altijd boven geweest), en er veel nieuwe leden 

waren die nog nooit aan acrogymen gedaan 

hadden, een grote uitdaging voor de trainers.  

Nu is het seizoen al weer een poosje aan de 

gang, en wordt langzaam duidelijk wat voor 

niveaus er zal worden ingeschreven, dit gaat 

variëren van pupil tot B niveau. 

AcroGym selectie 

Contributie  

2012-2013 
Vanaf augustus t/m juni 

Junioren 

Gym Recr 1u € 147,00 

Gym Recr 1,5u € 220,50 

Jazz 1u € 147,00 

Ritmisch 1u € 172,50  

AcroGym 2u € 253,50 

Ouder & Kind  €     5,00¹ 

 

Senioren vanaf 16 jaar 

Gym Recr 1u € 180,00 

Jazz 1u € 180,00 

Ritmisch 1u € 201,00  

AcroGym 2u € 253,50 

 

Selecties 

Ritmisch € 279,00 

AcroGym € 750,00 

Turnen Heren² € 253,50 

Turnen Dames³  

Onder/Bovenbouw³ € 957,00 

Jong Talent² € 189,00 

niv 5/6/7² € 253,50 

 
¹ per lesdeelname 
² prijs basisles, bedrag is afhanke-

lijk van het gekozen trainingspak-

ket 
³ richtprijs, prijs wordt bepaald 

afhankelijk van gekozen trainings-

pakket 
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Om 10.45 uur begonnen de meiden van Jong 

Talent met hun koprollen, handstanden en spaga-

ten.  Zij werden afgelost door de meiden van de 

B-selectie turnen. De jongens lieten daarnaast 

ook mooie acties zien op de paddenstoel en 

onze actie werd afgesloten met een demonstra-

tie van AcroGym. 
Velocitas heeft die middag 797 vouchers opge-

haald, waarmee we nu op een 6e plaats staan 

(we stonden 12e). Een geslaagde actie!!  
Laten we met z’n allen boodschappen blijven 

doen bij de PLUS-markt tot 30 december, om 

deze positie te behouden. 
Spoor vrienden en familie aan één voucher (mag 

ook meer) te doneren aan Velocitas. 

Velocitas aan de slag bij PLUS-markt 

Als je actief bezig zijn met kinderen leuk vindt 

en in het kader van je opleiding een stageplek 

zoekt: Velocitas heeft bij diverse lessen trai-

ners die maatschappelijke stagiairs mogen be-

geleiden. 

 
Ook als het niet hoeft voor school, maar je 

wilt zelf graag assisteren in gymlessen, dan 

hebben we altijd wel een plekje vrij. Velocitas 

kent twee soorten assistenten: vrijwillige en 

betaalde assistenten. Vrijwillige assistenten zijn 

volwassenen of kinderen van groep 7/8 basis-

school of ouder.  
Vrijwillige assistenten helpen op aanwijzing van 

de trainer bij de oefeningen die in een les wor-

den gedaan. Hiervoor is geen opleiding nodig. 
Iets serieuzer wordt het voor opgeleide assis-

tenten. Recreatiegroepen boven een bepaalde 

grootte en de meeste wedstrijdgroepen heb-

ben betaalde, opgeleide assistenten. Assisten-

Maatschappelijke stage en Assistent worden? 

ten kunnen zelf lesonderdelen verzorgen, maar 

werken wel altijd onder de verantwoordelijkheid 

van een trainer.  
Op het moment is er plek voor één of meer vrij-

willige assistenten voor de vrijdaggroepen in de 

GSG. Ook op zaterdagmorgen in de GSG is ruim-

te voor assistent(en).  
Ben je 10 jaar of ouder dan kan je je inschrijven 

voor een opleiding tot Assistent niveau 1, kosten 

bedragen 30 euro, dit zijn kosten van het oplei-

dingspakket inclusief diploma. De trainers Veloci-

tas verzorgen de begeleiding.  
Tijdens je opleiding leer je hoe je kinderen kunt 

laten klimmen en klauteren, rollen en duikelen, 

springen, maar ook hoe je moet helpen bij de 

handstand en de radslag en nog veel meer turn-

elementen. Ook leer je hoe al het gymnastiek 

materiaal werkt en hoe je dat veilig neer kan 

zetten.  ontvang je een officieel erkend diploma 

Gymnastiek Assistent 1. Vraag na bij je trainer. 

Turn&Fundag 
Voor in de agenda van 
2013  
Recreatie groepen; 
16 maart 2013 
Turn&Fundag 
in Gouda 
 
Later meer informatie 
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Wedstrijdinfo Turnen Dames 
Dit jaar staan er voor de wedstrijdgroep weer de nodige wedstrijden op het programma. In december 

zal het wedstrijdseizoen van start gaan met een oefenwedstrijd tegen Advendo Ter Aar en een demo 

op de clubdag. In januari zullen dan de echte wedstrijden gaan beginnen. 
Op 12 en 26 januari staan de regiowedstrijden voor de turnsters in de derde en de instap D1 divisie op 

het programma. Op 2, 9 en 23 maart zullen de turnsters in de vierde divisie hun regiowedstrijd hebben. 

Tijdens deze regiowedstrijden kunnen de turnsters zich plaatsen voor de districtsfinale en/of de halve 

finale. De turnsters die uitkomen in de derde divisie kunnen zich tijdens de halve finale ook plaatsen 

voor de landelijke finale, op 13 april.  
Dit jaar doen we voor het eerst sinds een aantal jaren weer mee met de turncompetitie.  Er zullen 

twee teams meedoen: een onderbouw team en een bovenbouw team. Deze teams zullen beiden drie 

wedstrijden hebben tegen 3 andere teams, en zich tijdens deze wedstrijden kunnen plaatsen voor de 

turncompetitiefinale. De data van de turncompetitiewedstrijden staan op dit moment nog niet helemaal 

vast. Zodra deze bekend zijn, zullen deze aan de ouders worden gemaild.  

 

2012 

december oefenwedstrijd tegen Advendo Ter Aar (onder voorbehoud) 

08 december 2012: Velo clubdag Gouda (Allen) 

2013 1ste kwartaal 

12 en 26 januari regiowedstrijden voor de turnsters in de derde en de instap D1 divisie  

2, 9 en 23 maart regiowedstrijden vierde divisie 

Nog niet bekend 

Wedstrijddata van de turncompetitie 

Wedstrijdinfo wedstrijdgroep turnen heren 

2012 

17 november 2012: Nationale Team Cup Almere (Instap 10 en Junior 7) 

08 december 2012: Velo clubdag Gouda (Allen) 

29 december 2012: Kersttoernooi Nijmegen (3e divisie en hoger) 

2013 1ste kwartaal 

19 januari 2013: Districtswedstrijd Alphen a/d Rijn (ere en 1e div. en Jeugd eo) 

26 januari 2013: Districtswedstrijd Waddinxveen (2e div. en lager) 

2 en 3 februari 2013: 1/8 finale Tilburg (3e div. en hoger) 

9 en 10 maart 2013: ¼ finale Alkmaar Indien geplaatst (3e div. en hoger) 

16 maart 2013: Turn en Fundag Gouda (JT en 4e div. en lager) 

23 en 24 maart 2013: ¼ finale Waspik Indien geplaatst (3e div. en hoger) 

2013 2de kwartaal 

11 mei 2013: 4e divisie Finale Vught Indien geplaatst (4e divisie) 

11 en 12 mei 2013: ½ finale Vught Indien geplaatst (3e div. en hoger) 

25 en 26 mei 2013: ½ finale Leek Indien geplaatst (3e div. en hoger) 

01 juni 2013: NK Meerkampfinale Almere Indien geplaatst (3e div. en hoger) 

02 juni 2013: NK Toestelfinale Almere Indien geplaatst (3e div. en hoger) 

.. juni 2013: OZHK (iedereen) 

.. mei/juni 2013: Clubdag Gouda (Iedereen) 

2012 

08 december 2012: Velo clubdag Gouda (Allen) 

2013 1ste Kwartaal 
voorjaar: onderlinge wedstrijd met verenigingen 

uit de regio 

2013 2de Kwartaal 

13-4-2013: instap D2 in Den Haag 

20-4-2013: pupil I en II 6e div. in Den Haag 

B-selectie Turnen Dames AcroGymnastiek  

2012 

08 december 2012: clubdag Gouda (Allen) 

2013 1ste Kwartaal 

9/10 februari Voorwedstrijden C/D/E Monster 
16/17 maart Districtsfinale C/D/E in Bergschen-

hoek 
23/24 maart en 13/14 april Plaatsing wedstrijden 

B/C Oss 

2013 2de Kwartaal 

21 april/11 mei Have Finale D/E 

25/26 mei en 1/2 juni Plaatsing wedstrijden B/C  

8 juni Finale D/E  en 15 juni finale B/C 

Oliebollen  

bij Velocitas 
Tijdens de clubdag wor-

den er oliebollen ver-

kocht voor en door Velo-

citas. 
Heerlijke oliebollen zeker 

ook voor thuis.   

 

Spek onze clubkas. 



Secretariaat: 
p/a Begoniapad 21 
2803AT Gouda 
E-MAIL: 
Secretariaat.gv.velocitas 
@gmail.com 

 
Bestuur: 
Richard Eertman, 
voorzitter 
voorzitter@velocitasgouda.nl 

tel. (0182) 679627 
 
Mariet Bilius, 
secretariaat 
Secretariaat.gv.velocitas 
@gmail.com 

tel. (0182) 511042 
 
Roelof Wijfje, 
penningmeester 
roelof@wijfje.nl 

tel. (0182) 531810 
 
Ledenadministratie 
Ledenadministratie 
@velocitasgouda.nl 

Nieuwsbrief doorgeven/doorsturen 
De nieuwsbrief mag circuleren . Weet je iemand die lid is maar geen nieuwsbrief 

Ontvangt, laat hem of haar zich melden bij het secretariaat per e-mail. 
Willen buren, familie of vrienden de nieuwsbrief lezen stuur de nieuwsbrief ge-

rust door! Velocitas juicht het alleen maar toe dat ook anderen interesse hebben 

in jouw vereniging. 

GYMNASTIEK VERENIGING 
VELOCITAS 

GOUDA 

Na de zomervakantie heb ik met heel veel ple-

zier de jongens recreatieles van Marijke Verzijl 

overgenomen. 

Het was één gymles voor jongens van 7 t/m 12 

jaar.  Ik kreeg veel aanmeldingen voor jongere 

jongens. Elke week waren er wel weer nieuwe 

kijkers aan de kant. 

Zo is er besloten om de groepen op te splitsen. 

Jongens van 4 t/m 7 jaar kunnen nu gymmen van 

16.00 tot 17.00 uur en jongens van 8+ jaar kun-

nen gymmen van 17.00 tot 18.00 uur op de vrij-

dagmiddag. 
Elke les hebben we weer 3 of 4 verschillende 

onderdelen klaar staan waarmee wij hard aan 

het werk gaan. 
We beginnen altijd met een warming-up, dan 

gaan we de toestellen af. We doen altijd iets 

(moeilijks en) nieuws (bijvoorbeeld handstand, 

salto of arabier), iets van acrogymnastiek en iets 

wat er al eens gedaan is. Daarnaast krijgen de 

jongens ruimte om te klimmen en klauteren. 

Aan het einde sluiten we altijd af met een spelle-

tje. 

Ook de jongens vragen zelf om iets te mogen 

aanleren. Dan bedenken we met z’n allen hoe 

we dat de volgende les kunnen gaan doen.  

Daarnaast heb ik nog hele lieve assistenten die 

mij elke week weer komen helpen! Bedankt 

jongens!!  

Alouette 

JongensGym in de Sleutel 
Vrijdag 

16.00 tot 17.00 uur Jongens van 4 t/m 7 jr  

17.00 tot 18.00 uur Jongens van 8+ jr  

Jongens recr in de Sleutel 

bewegen is gezond November 2012 

www.velocitasgouda.nl 

Bestuursleden 
Jaap Zweere 

jaapzweere@hotmail.com 

Wieteke Steenwoerd 
w.steenwoerd@gmail.com 

 
Webmaster 
Irmgard v.d. Spek, 
webmaster.velocitas@gmail.com 
tel: (0182) 522399 

 
KvK nr; 40464493 
KNGU nr; 1091819 

Inschrijfformulier nodig stuur 
een mailtje aan  

het secretariaat of vraagt het 
een trainer. 

Opleidingen bij de KNGU 
Op de KNGU website Campus staat o.a. welke 

opleidingen er zijn, wanneer deze gegeven wor-

den. 
Ook voor wie wil gaan jureren staan hier de 

opleidingsmogelijkheden. 

 
Als vereniging dienen wij juryleden leveren bij 

deelname aan KNGUwedstrijden. 
Interesse? schroom niet om bij de trainers na te 

vragen of er behoefte bij hen is aan (nieuwe) 

juryleden.  
De kosten van deelname aan een jury-cursus 

worden door de KNGU gedragen.  

Websites KNGU 
De KNGU heeft diverse webpagina’s die infor-

matie gegeven over het komende wedstrijd-

programma voor de verschillende disciplines. 
Let op er zijn landelijke en districtswedstrijden 

deze staan niet altijd bij elkaar. 

 

District: http://www.zuidholland.kngu.nl  
kijk onder het kopje Agenda. De website is net 

geheel vernieuwd. 

 

Landelijk: http://www.kngu.nl  
Kijk onder het kopje  Club & sporter en hierna 

onder Agenda. 

Wedstrijdinformatie 
is hier te vinden 

AcroGym recreatie 
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Hou de website in 
de gaten voor het 

laatste nieuws 
www.velocitasgouda.nl 

Eind vorig jaar werd duidelijk dat er een aan-

tal leden gingen stoppen, de een ging voetbal-

len, de ander ging toneel doen. Na de vakan-

tie was het de vraag of er genoeg groepjes 

gemaakt konden worden die eventueel ook 

wedstrijden kunnen gaan doen. Nu begin 

november zijn er een aantal groepen ge-

maakt. Leuk is ook dat wij weer een heren-

paar in kunnen gaan schrijven. Nog niet ie-

dereen beheerst alles nog even goed, en blij-

ven een jaar trainen om de basis er in te krij-

gen.  
Onze groep staat nog steeds open voor nieu-

we leden,  hou je van kunstjes doen? Wil je 

graag samenwerken en wil je radslag etc le-

ren, kom dan vooral eens kijken op donder-

dagmiddag om 16.00 uur in de Sleutel. Wij 

hebben nog een aantal leden die graag een 

partner willen hebben. 

http://kngu.nl/nl/club-en-sporter.aspx

