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Van de VoorzItter
Sport bedrijven doen we voor ons plezier. Sporten is gezond, geeft je een goede conditie, en is ook 
erg gezellig om samen met anderen te doen. Binnen een vereniging werkt het bestuur samen met de 
leiding aan een sportklimaat dat sporten zoals hierboven beschreven mogelijk maakt. De omgangs-
vormen binnen onze vereniging zijn informeel en gebaseerd op wederzijds respect.  Af en toe komt 
het voor dat er incidenten zijn in een les die niet door de beugel kunnen. Het bestuur is geen voor-
stander  van uitgebreide reglementen, maar er zijn wel enkele basisregels die door alle sporters nag-
eleefd moeten worden. Op tijd komen is daar de eerste van. Respectvol met elkaar omgaan is ook een 
vaste regel. Verder horen de instructies van de trainers altijd te worden opgevolgd. Dit is nodig voor 
een goed en veilig verloop van de training. Ouders mogen natuurlijk hun kind moreel steunen door een 
deel van de les bij te wonen, maar houden zich afzijdig van de les. Ook hier geeft de leiding aan wat 
wenselijk is. Deze huisregels lijken mij vanzelfsprekend, maar we noemen ze liever te vaak dan te weinig.

Wellicht heeft u in het AD gelezen over een mogelijke nieuwe bestemming van het Spaarders-
bad als trainingszaal voor Velocitas. Na de openstelling van het nieuwe Groenhovenbad zullen de 
oude zwembaden sluiten. Als gemeentelijk monument moet het Spaardersbad een nieuwe bestem-
ming krijgen. Voor onze vereniging biedt dit een kans om een eigen accommodatie te realiseren. 
De wedstrijdgroepen Turnen en Acro hoeven dan niet meer uit te wijken naar wedstrijdzalen in Al-
phen en Leiden. Ook biedt een ingerichte zaal mogelijkheden voor andere disciplines. Vast staat dat 
we met onze recreatiegymlessen niet willen verhuizen naar het Spaardersbad, maar dat deze lessen in 
de wijken blijven. Het bestuur onderzoekt momenteel samen met SportpuntGouda en de gemeente 
Gouda de haalbaarheid van dit plan. Zodra er meer duidelijkheid is zal ik u daarover informeren.

Richard Eertman
Voorzitter

nIeuw! freerunnIng
Freerunning is een sport waarbij alles kan! Het doel is je zo mooi mogelijk van punt A naar punt B te ver-
plaatsen door middel van vette trucs. Bij de lessen ga je de basisbeginselen leren van Freerunning: vaults, 
balans, valbreken en trics. De lessen zijn van 20.00 tot 21.30 uur en iedereen van 12 jaar en ouder kan 
deelnemen. Er zijn nog een aantal plekken in de les, dus kom snel een keertje kijken! Een eerste les mag je 
altijd gratis op proef meedoen.

Voor meer informatie: kijk op www.velocitasgouda.nl of bel Eline Flux op 06-37418310.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Gymnastiekvereniging
Velocitas Gouda. Deze verschijnt één keer per kwartaal en wordt
automatisch verstuurd naar alle leden en begunstigers van GV Velocitas.

nIeuwsbrIef
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opbrengst pLus actIe
Zoals eerder bericht, heeft Velocitas op 3 november 2012 met de 
jongens en meiden van Jong Talent, B-selectie, Acro-gymnastiek 
en Turnen heren bij de PLUSmarkt aan de Thorbeckelaan in Gouda 
meegedaan aan de PLUS-sponsoractie. De actie liep van 1 okto-
ber t/m 30 december 2012 waarbij in totaal € 20.000,- verdeeld zou 
worden over verschillende verenigingen binnen Gouda.

Op dinsdag 15 januari 2013 vond de uitreiking plaats in het 
clubgebouw van VV ONA. Velocitas heeft het mooie bedrag van 
€ 720,- mogen ontvangen. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan 
het materialenbudget voor het komende seizoen.

Wij danken de PLUS-markt voor het aanbieden van deze actie en 
uiteraard alle mensen die hebben meegeholpen op de dag van de 
actie!

gymfeestje gesLaagd!

Jahya van Lingen heeft aangegeven aan het einde van dit seizoen te willen stoppen als trainster van 
de Ritmische Gymnastiek. Aangezien er geen andere train(st)er beschikbaar is en de grootte van de 
groep dermate klein is geworden heeft het bestuur besloten de lessen ritmische gymnastiek te beëin-
digen. Alle ritmische gymnasten kunnen tot de zomervakantie zonder verdere kosten deelnemen aan 
een van de andere disciplines binnen de vereniging. Het bestuur wil Jahya bedanken voor haar inzet.

mededeLIng: rItmIsche gymnastIek

Van 3 t/m 6 januari werd door heel veel gymclubs in samenwerking met de turnbond KNGU het grote 
Gymfeest georganiseerd. Dit feest is opgezet naar aanleiding van de spectaculaire gouden medaille van 
Epke op rek tijdens de Olympische Spelen. Ook Velocitas Gouda deed mee en organiseerde een instuif op 
vrijdagmiddag 4 januari in gymzaal de Sleutel.

Leden maar ook veel niet-leden wisten de instuif te vinden. Ruim 50 jongens en meisjes tussen de 4 en 12 
jaar kwamen langs. Ze leefden zich uit op de trampoline, maakten een borstwaartsom of klommen in het 
wandrek. Ook de acropaaltjes werden uitgeprobeerd en zo af en  toe zagen we een salto of  flikflak  voor-
bijkomen. We zagen veel blije gezichten en de zaal was goed vol.

Van al het gymmen werden sommige kinderen wel een beetje 
moe, gelukkig was er drinken met wat lekkers. Ook was er een 
uitrusthoek waar getekend en gekleurd kon worden. Na een 
tijdje was er dan weer genoeg energie verzameld en gingen
de kinderen vrolijk over de klauterbaan de zaal in. Om 17u was 
het feestje afgelopen en ging iedereen naar huis. Het was een 
erg leuke middag!
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VeeL te beLeVen op de cLubdag
Zaterdag 8 december 2012 werd een clubdag voor alle leden van Velocitas georganiseerd in Sporthal de 
Zebra. De dag begon met een instuif voor de allerkleinsten. Heel veel peuters en kleuters kwamen langs om 
te klimmen, hangen, rollen, zwaaien en springen. Veel ouders waren blij dat er ook iets voor de allerkleinsten 
was georganiseerd. De instuif werd afgesloten met een demonstratie ringen door de gymgroepen van Dick, 
waarna alle kinderen een diploma kregen. Daarna stond een springwedstrijd op het programma voor alle 
gym- en turngroepen. 

Met een jazzdemo en warming-up op muziek startte de wedstrijd voor alle jongens en meiden. Op de toes-
tellen ringen, lange mat, minitramp en kast werden heel veel mooie oefeningen getoond. Tussendoor gaven 
de oudste meiden van de wedstrijdgroep een demonstratie. Doordat enkele juryleden hadden afgezegd, 
was het een beetje improviseren met de wedstrijd en liep deze wat uit. Het was het wachten wel waard, want 
bij de prijsuitreiking ontvingen veel jongens en meisjes een medaille. Martine Rouwendaal won de beker 
voor de beste prestatie van de dag. 

Trainer Dick werd bedankt voor zijn inzet van afgelopen jaar en kreeg de vrijwilligersprijs van Velocitas. 
Daarna kregen alle kinderen een diploma mee, gefeliciteerd met jullie resultaten! Rondom de uitreiking 
was er een demo ritmische gymnastiek en één van de 10+ groep van Adrie op de luchttumbling. Daarna 
begon het middagprogramma: instuif turnen, acro en freerunning. Tijdens de instuif hebben leden van de 
acrogroepen allemaal hun wedstrijdoefening laten zien. Hoewel dit erg spectaculair en leuk was om naar 
te kijken duurde het voor sommige kinderen wat lang. Volgend jaar zullen we hier rekening mee houden.
Buiten de gymzaal waren er de hele dag oliebollen te koop. Deze vonden gretig aftrek. Ook waren er turnpa-
kjes te koop, waarvan we een aantal al in de lessen hebben mogen bewonderen! Nadat alle demo’s getoond 
waren en de instuif voorbij was, kwam er een einde aan deze lange maar leuke dag. Heel veel leden hebben 
op deze dag in wedstrijdverband of demo laten zien wat ze hebben geleerd. Wat ons betreft was de dag 
geslaagd en kan hij zeker een vervolg krijgen. Nu op naar de clubkampioenschappen die aan het einde van 
het schooljaar plaatsvinden!

Foto’s van deze dag zijn te vinden op onze website: www.velocitasgouda.nl onder nieuws.

mededeLIng: foto’s op de websIte

Op de website van Velocitas, www.velocitasgouda.nl, kun je alle foto’s vinden van de clubdag en van 
de PLUSmarkt actie! Deze zijn te vinden onder het kopje ‘Nieuws’. Kijk daarnaast regelmatig op de 
site om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws omtrent Velocitas!
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Op zaterdag 16 maart 2013 vindt de jaarlijkse Turn- & Fundag plaats in sporthal de Mammoet te Gouda. De turn- & 
fundag is een dag waarop een mix van turnwedstrijd en een recreatief programma wordt aangeboden. Hieraan nemen 
verschillende gymnastiekverenigingen uit Gouda en directe omgeving aan deel, met jongens en meisjes in de leeftijd 
van 7 t/m 13 jaar. 

Jongens en meiden in de leeftijd van 7 t/m 9 jaar turnen van 09.00-13.00 uur.
Jongens en meiden in de leeftijd van 10 t/m 13 jaar turnen van 14.00-18.00 uur.

Het onderdeel “Fun” houdt in dat er een aparte zaal is met een beweegplein. Hier mag iedereen in de leeftijd van 7 
t/m 13 jaar naar toe, ook als je niet deelneemt aan de wedstrijd. De toegangsprijs bedraagt € 2,- per persoon. Als je 
deelneemt aan de wedstrijd, dan hoef je deze toegangsprijs niet te betalen.

Wij zoeken voor deze dag vrijwilligers die het leuk vinden om op het beweegplein te helpen (kinderen overeind helpen; 
toezicht houden; koffie/thee rondbrengen). De dag duurt van 09.00-18.00 uur, maar ook als je een gedeelte van de dag 
wilt helpen, geef je dan op bij Natascha Gobielje via n.gobielje@gmail.com

Zonder vrijwilligers gaat het ons niet lukken dus aarzel niet en meld je aan!

eVen kIjken bIj... de jongens Van Irmgard
De Jongensgroep van 4-6 jaar in de Zebra is een leuke groep, met veel kinderen die er al een tijdje op 
zitten en dus ook heel goed een koprol kunnen maken en een mooie streksprong springen op de dikke 
mat met de trampoline. Er zijn ook veel nieuwe kinderen bij gekomen die het leuk vinden te zwaaien aan 
de ringen of te steunen op de brug, voor sommige dus ook heel lastig. Zie je zelf maar eens optrekken tot 
rechte armen op de brug. Gelukkig hebben we hulp, zo zijn Danielle en Anouk al jaren assistenten bij de 
jongensgroep. Sinds een paar maanden helpt ook Wouter van de oudere jongens groep mee en ook Bilal 
helpt regelmatig. 

De jongensgroep van 7 jaar en ouder bestaat uit 20 jongens die graag een teamspelletje als afsluiting 
spelen. En ze willen graag nieuwe dingen uitproberen op de toestellen. De jongens vinden de ringen erg 
leuk om te doen en tijdens de clubdag bleek ook weer dat ze daar ook erg goed in zijn. Sommige jongens 
uit onze  groep turnen mee bij de selectiejongens en kunnen daardoor hun toesteloefening extra oefenen. 
We zijn ook met een klein groepje jongens bezig voor de Turn en Fundag. We hebben sinds kort ook weer 
een nieuwe stagiare in onze groep, hij heet Yassire. 

Irmgard van der Spek, trainster jongensgymgroep in de Zebra

oproep! VrIjwILLIgers gezocht Voor turn- & fundag 16-03-2013

In de GSG turnen sinds vorig jaar de jong talenten en de B-selectie. Ook de recreatie gymgroepen op 
vrijdag gymmen en turnen er met veel plezier op balk, lange mat en trampoline. Maar een ding ontbrak: 
een werkende brug. Maar ja, de groepen turnen wedstrijden, ook op de brug. In de selectie kan dat 
echt niet alleen op een rekstok. Het werd dus hoognodig tijd dat de brug gerepareerd werd. Hoe kun je 
anders oefenen….en op de wedstrijd een mooie oefening laten zien! Na heel wat lobbyen kon de brug 
in januari 2013 gerepareerd worden. Sindsdien wordt de brug elke week opgezet en gebruikt in de gym- 
en turnlessen. De kinderen (en trainers) zijn er heel erg blij mee!

eIndeLIjk weer een brug!
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In het weekend van 2 en 3 februari was de 8e finale voor het Nederlands kampioenschap turnen heren in 
Tilburg. Er kwamen tijdens deze wedstrijd 17 turners voor Velocitas Gouda uit. De turners moesten bij de 
beste 56 komen.

Roy Benschop en Simon van Kraaij die in pupil niveau 9 turnen wisten zich in dit sterke deelnemersveld 
knap te plaatsen met een 22e en 24e plaats. Michiel de Boer, Collin van de Bas en Laurian Serno die ook een 
goede wedstrijd turnde, haalde het net niet om bij de beste 56 te komen. 
 In de categorie instap 10 2e divisie kwamen 6 turners voor Velocitas uit. Joeri Straver, Quinten Ver-
douw, Mart v/d Weijden en Ingo van Oldenborgh plaatsen zich voor de finale. Voor Jelle Aantjes en Arian 
Sinke waren de andere deelnemers net iets te sterk. Ook voor de 3 instappers 11 was het feest, want ook zij 
mogen door naar de kwartfinale. Joost v/d Linden eindigde als 39e, Taras Koole als 44e en Sacha Hoogstrate 
als 51e.
 In categorie Jeugd niv. 8 kwamen Yoeri Vijn en Jasper Kuijvenhoven uit. Jasper turnde een aange-
paste wedstrijd wegens een knieblessure. Hij eindigde als 33e. Yoeri werd 32e. Ook zij zijn beide door naar 
de kwartfinale.  Door de vele vertraging die was opgelopen begon de laatste wedstrijd 2 uur later dan gep-
land. Pieter Kuin (Junior I 7) die in deze wedstrijd turnde was goed 
op dreef. Maar na een halve wedstrijd is besloten de wedstrijd af 
te lassen om blessures en ongelukken te voorkomen. Dus ook Pieter 
mag zijn kwartfinale gaan turnen in Alkmaar.

Op zondag waren de 2 jongste mannen aan de beurt. Dimitri 
Smit en Daniel Qualm. Zij turnen in Benjamin niveau 10, 
talenten divisie. Ook zij wisten zich beide te plaatsen voor 
de kwartfinale.

De week ervoor wisten David Dautzenberg, Rinse v/d 
Meer en Tian v/d Waal zich te plaatsen voor de 4e divisie 
finale. Zij moesten tijdens de districtwedstrijd bij de eerste 
5 eindigen. Rinse eindigde als 4e, David als 3e en Tian wist 
een mooie 2e plaats te veroveren.

turnen heren: 14 VeLocItas turners door 
naar kwartfInaLe

turnen dames: succes op regIowedstrIjden en In turn-
competItIe turnsters
De eerste regiowedstrijden zitten er al weer op. 12 januari vond de regiowedstrijd derde divisie plaats in 
Amsterdam. Pupillen 2 Isa en Damaris de spits af. Niet alles ging zoals de meisjes helemaal graag wilden. 
Gelukkig gingen ze stug door wat resulteerde in een hele mooie brugoefening van Damaris en Isa over-
won zichzelf door met alle moeilijke onderdelen zoals radslag op de balk te blijven staan.
 Daarna waren de instappers aan de beurt. Voor hen de eerste “echte” wedstrijd tegen heel veel 
andere kinderen en clubs. Er deden wel 96 instappers mee! De meisjes deden allemaal hun uiterste best 
en dat resulteerde in goede oefeningen. Bente V. en Bente O. eindigden vlak achter elkaar en hebben zich 
geplaatst voor de districtsfinale. Amber, Thamarai, Sam en Steffie eindigden in de middenmoot en ook dat 
is een goede prestatie als je kijkt naar het aantal deelnemers!
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‘s Avonds waren de junioren en jeugd aan de beurt. Rosanne turnde alsof ze elke dag aan de toestellen 
hangt. Met een superieure overslag hele draai op sprong kon ze zich zelfs een val op balk veroorloven 
om alsnog eerste te worden! Marloes is dit jaar tweedejaars jeugd en liet zien dat ze stappen heeft ge-
maakt. Op balk liet ze mooie sprongen en series zien. Dat leverde haar een 2e plaats in het klassement 
op. Rosanne en Marloes hebben zich hiermee geplaatst voor de halve finale van het NK! Femke is voor de 
halve finale reserve, dus het is nog even afwachten of zij daar mag turnen. Gelukkig is zij net als Guusje en 
de medaillewinnaars wel door naar de districtsfinale. Guusje maakte indruk met haar nieuwe vloeroefen-
ing, wat haar het derde cijfer van de wedstrijd opleverde. Eline kon door haar blessure nog niet helemaal 
voluit turnen. Ze overwon zichzelf door helemaal zelfstandig over peggy heen te springen. Knap!

26 januari was Millie, senior derde divisie, aan de beurt op haar regiowedstrijd. Millie turnt dit jaar een divi-
sie hoger dan vorig jaar en de nieuwe elementen waren dan ook een hele opgave. Op vloer turnde ze een 
halve schroef en op balk een radslag-radslag verbinding. Door wat pech op brug heeft Millie zich helaas 
niet geplaatst voor de districtsfinale, maar toch een knappe prestatie in de derde divisie!

26 januari stond ook de eerste turncompetitiewedstrijd voor de onderbouw meiden op het programma. 
In de turnhal te Woerden namen ze het op tegen 3 andere teams: DOS Schoonhoven/TOOS Waddinxveen 
(4e divisie), TUMO Moordrecht (4e divisie) en Mobilee Woerden/TUMO Moordrecht (3e divisie). Ons com-
binatieteam met DOS Schoonhoven liet de anderen zien wat strak en netjes turnen is en eindigde hiermee 
op de eerste plaats met bijna vijf punten verschil op de nummer twee! De week erna had het onderbou-
wteam opnieuw turncompetitie, dit maal in Waddinxveen. Door een paar foutjes op brug begon het team 
wat minder, maar op de rest van de toestellen hebben ze zich goed herpakt. Dit resulteerde in een tweede 
plek. 

9 februari was het de beurt aan de bovenbouw, een thuiswedstrijd tegen Mobilee, Pro Patria en Quintus/
Donar. Het werd een spannende strijd, met een sterk staaltje teamturnen. De meiden hebben een super 
wedstrijd gedraaid. Met mooie overslagen, hoge opzwaaien op brug, strakke balkoefeningen en stralende 
choreografieën werd het ene na het andere mooie cijfer 
behaald. Ze hebben elkaar goed begeleid, aangemoedigd 
en gekeken naar elkaars kwaliteiten. Ze werden hiervoor 
beloond met een super mooi resultaat van 176.3 punten 
wat zorgde voor de eerste plek!

2 maart stond de regiowedstrijd vierde divisie jeugd op 
de planning. Valentina turnde balk en vloer zoals ze nog 
nooit gedaan had en werd beloond met bijna het 
hoogste cijfer van de wedstrijd. Met een keurige elfde 
plek heeft ook zij zich geplaatst voor de districtsfinale!

Op naar de volgende wedstrijden!

Deze 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 nieuws-
brief lezen? Stuur de nieuwsbrief gerust door! Velocitas juicht het alleen maar toe dat ook anderen 
interesse hebben in onze vereniging.

mededeLIng: nIeuwsbrIef doorsturen?

6



4 2 e  j a a r g a n g  -  n u m m e r  3  -  m a a r t  2 0 1 3
Sinds  26  september  1931

3

Maart
9 maart 2013  Regiowedstrijd jun sen 4e en 5e divisie  Turnen Dames
9-10 maart 2013 Kwartfinale      Turnen Heren
16 maart 2013  Turn- en Fundag     Recreatie 7-13  jaar
16 maart 2013  Districtskampioenschap    Acrogym
23 maart 2013  Regiowedstrijd 4e divisie pupillen   Turnen Dames 
23-24 maart 2013 Halve finale 3e divisie     Turnen Dames
23-24 maart 2013 Kwartfinale      Turnen Heren

April
6 april 2013  Districtsfinale 3e divisie    Turnen Dames
13 april 2013  NK 3e divisie      Turnen Dames
13 april 2013  Regiowedstrijd instap D2 en pupillen II 6e divisie Turnen Dames
20 april 2013  Turncompetitie bovenbouw    Turnen Dames
20 april 2013  Regiowedstrijd pupillen I 6e divisie   Turnen Dames
21 april 2013  3 verenigingswedstrijd    Turnen Dames Jong Talenten

Mei
11 mei 2013  Finale 4e divisie     Turnen Heren
11-12 mei 2013 Halve finale landelijk     Turnen Heren
25 mei 2013  Halve finale landelijk     Turnen Heren
25 mei 2013  Districtsfinale 4e divisie    Turnen Dames
25 mei 2013  Turncompetitie onderbouw    Turnen Dames
26 mei 2013  Toekomsttoernooi     Turnen Heren

Juni
1 juni 2013  Wedstrijd B-selectie     Turnen Dames
1 juni 2013  Turncompetitie bovenbouw    Turnen Dames
1-2 juni 2013  Finale 1e-3e divisie     Turnen Heren
8 juni 2013  OZHK Bergschenhoek    Turnen Heren
8 juni 2013  Finale turncompetitie     Turnen Dames
15-16 juni 2013 Fantastic Gymnastics Ahoy Diverse NK’s  Alle disciplines
15 juni 2013  Finale ere- en talentendivisie Rotterdam  Turnen Heren
22 juni 2013  Clubkampioenschappen Turnen Dames  Turnen Dames

wedstrIjdagenda
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