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Van de VoorzItter
Hoewel we midden in het sportieve seizoen zitten, loopt het kalenderjaar  weer ten einde. Dit is een 
goed moment om even terug te blikken op het afgelopen jaar. Als vereniging hebben we de ambitie om 
te groeien in de breedtesport. Dit houdt in dat we alle Gouwenaren in contact willen brengen met ons 
lesaanbod. De samenwerking met SportpuntGouda is hierin voor ons erg belangrijk. We proberen zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij activiteiten die SportpuntGouda organiseert. Als vereniging hebben we begin 
dit jaar meegedaan aan het door de KNGU georganiseerde Grote Gymfeest.  Aanleiding hiertoe was de 
gouden medaille van Epke Zonderland op de Olympische Spelen. Op 3 januari organiseren we weer een 
Groot Gymfeest. Verder hebben we de jaarlijkse clubdag in oktober de vorm gegeven van een instuif, 
waaraan alle kinderen (lid of geen lid) konden deelnemen. Dit was ook erg succesvol en gaan we komend 
jaar herhalen. We proberen ook nieuwe doelgroepen aan te trekken door het aanbieden van nieuwe 
activiteiten. Het begin dit jaar gestarte Freerunning voor de jeugd vanaf 12 jaar trekt jongeren aan 
die we voorheen niet wisten te bereiken. Recentelijk zijn we gestart met een Springgroep. Elders 
in deze Nieuwsbrief en op onze website leest u meer informatie over deze activiteiten. Ook onze 
wedstrijdsporters bij Turnen en Acro hebben dit jaar weer aan verschillende wedstrijden meegedaan en 
hiermee ook onze vereniging regionaal en soms zelfs landelijk gepromoot. Al met al kijk ik terug op een mooi 
Gymnastiekjaar. Namens het gehele bestuur wens ik u alvast prettige Kerstdagen en een goed begin van 2014.

Richard Eertman
Voorzitter

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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kerstVakantIe & grote gymfeest
Vanaf maandag 23 december 2013 t/m zondag 5 januari 2014 is het kerstvakantie.
Er zijn gedurende deze twee weken geen recreatielessen; overige disciplines hebben eigen afspraken 
gemaakt over te volgen lessen.

Ook dit jaar doet Velocitas weer mee aan het Grote Gymfeest. Dit jaar wordt het nog mooier! Dankzij 
samenwerking met Sportpuntgouda hebben we een grotere zaal én is deelname gratis. Ons Gymfeestje 
is op vrijdag 3 januari 2014 in sporthal De Mammoet, Calslaan 101. Van 09.30-12.00 uur houden we een 
gyminstuif voor alle basisschooolkinderen.  Instuif betekent dat je mag komen en gaan wanneer je wilt. 
Vergeet je gymschoenen niet mee te nemen, buitenschoenen zijn niet toegestaan.
 In een deel van de zaal is speciaal ingericht met toestellen voor kinderen van 4-7 jaar. Ze kunnen 
daar naar hartelust bewegen, een koprol maken, klimmen en springen. De rest van de zaal is voor de 7 
t/m 12 jarigen met diverse toestelsituaties. Onder meer zal er Freerunnen, springen op de airtumbling, 
hindernisbaan en acrogym worden aangeboden. Kom langs en feest mee! Misschien komt jouw turnidool 
op bezoek, om ons feestje tot Gouda’s Grootste Gymfeest te maken?!

De communicatiecommissie wenst jullie allen een fijne kerstvakantie toe en vast een heel goed en 
sportief 2014 toegewenst!
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eVen kIjken bIj... freerunnIng

pIetengym In de zebra een groot succes!

Via facebook kwamen we erachter dat we via een wedstrijd een air track baan konden winnen!! Na ons 
opgegeven te hebben werd er in de week van 18 november een airtrack baan gebracht waarvan we 
een week gebruik mochten maken. In die week zijn de turnsters van de turnen dames A-selectie samen 
met de acro en de heren turners op dinsdag 19 november samen gekomen om shots op te nemen voor 
het maken van het filmpje.  Het was een leuke en drukke avond! Iedereen was enthousiast om mee 
te doen en er samen een super tof filmpje van te maken!  Het filmpje is inmiddels opgestuurd en het 
resultaat is hier te zien op onze Velocitas website. Nu duimen dat we gaan winnen!!!

wedstrIjd: wIn een aIrtrackbaan!

Het initiatief van de leiding van Velocitas om een pietengym voor alle leden in de Zebra te houden was een 
onverwacht groot succes. We hadden zeker niet verwacht dat er meer dan 100 jongens en meisjes zouden 
komen, zij waren er wel! 

De zaal was helemaal vol gezet met toestellen en leuke estafette spellen (skippyballen race en bal in korf 
gooien). De kinderen konden klimmen en klauteren over schuine daken en over smalle nokken. Hangen aan 
dakgoten was ook zeer favoriet. En als klap op de vuurpijl kwamen ook zwarte pieten nog even 
strooien en met de kinderen mee gymmen. Op de website zijn foto´s van deze leuke middag terug te zien!  
Een bedankje aan allen die deze leuke pietengym mogelijk hebben gemaakt! 
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bIjna 3000 euro VerdIend met grote club actIe
Op 11 december werd bekend gemaakt welk bedrag Velocitas heeft opgehaald met de Grote Clubactie. 
Tijdens de Grote Clubavond werd bekend dat alle leden samen € 2969,31 euro hebben opgehaald! Dit 
is een prachtig bedrag waar we heel blij mee zijn. Van dit geld kunnen we activiteiten organiseren en 
nieuwe materialen aanschaffen. We willen alle leden die loten hebben verkocht en iedereen die loten 
heeft gekocht heel hartelijk bedanken! Dankzij u en jullie hebben we dit schitterende resultaat behaald!
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turnen heren: natIonale teamcup zwIjndrecht
In het weekend van 23 en 24 november 2013 vond de NTC in Zwijndrecht plaats. Bij Velocitas Gouda 
deden er maar liefst 4 teams mee. De pupillen 8 (2e divisie) mochten het spits afbijten. Het team bestond 
uit Michiel de Boer, Tian v/d Waal, Laurian Serno, Roy Benschop en als gastturner Davey Qualm. Ingo van 
Oldenborgh (geblesseerd) kwam mee om de jongens te supporten. Ze begonnen op vloer. Roy haalde 
keurig al zijn handstand heffen en Michiel sprong voor het eerst arabier-flikflak-salto op een wedstrijd. 
Voltige werd lastig, want sommige jongens hadden nog niet op het bokje geoefend. Davey turnde super 
strak en werd beloond met een 15.50. Op ringen liet Tian zien dat hij de inloque en disloque goed be-
heerste en haalde 16.70 punten. Bij sprong, moesten alle jongens voor het eerst op een wedstrijd over het 
pegasus. Dit is ze allemaal gelukt! Bij brug liet Laurian voor het eerst een salto uit de brug zien, wat een 
hele knappe prestatie is. Op rek heeft iedereen laten zien wat hij kon. De jongens werden uiteindelijk 6e.
   
In de derde wedstrijd hadden we twee teams in actie in niveau Instap 10 (2e divisie).
In team 1 zaten: Quinten Verdouw, Jelle Aantjes, Daniel Qualm en Rinse v/d Meer. In het tweede team 
zaten: Youri Valk, Joost v/d Linden, Elbert den Hertog, Dimitri Smit en Jelle Versluis als gastturner.
Voor sommigen was dit zelfs hun eerste echte wedstrijd. Alle mannen hebben laten zien wat ze 
konden. Voor Rinse nog even extra spannend, want hij moest ineens 2 extra onderdelen turnen.
Dimitri liet zien dat hij goed kon rekken, want hij haalde een 17.70, dit zelfde cijfer haal-
de Quinten op vloer. Jelle A. liet zien dat hij de hoeksteun goed beheerst in ringen en werd be-
loond met 16.35 punten. Daniel sprong een mooie handstand platvallen en Youri heeft voor 
het eerst salto op een wedstrijd gesprongen. Elbert en Jelle V. die voor het eerst een wedstri-
jd turnde wisten hun zenuwen goed onder bedwang te houden en hebben het heel knap gedaan!
De teams werden 13 en 15e. Trots op deze kleine mannen.
 
Op zondag waren de grotere mannen aan de beurt. Zij kwamen in categorie jeugd/Junior 7 (2e divisie) uit.
Dit team bestond uit Pieter Kuin, Yoeri Vijn, Jasper Kuijvenhoven, David Dautzenberg en Collin v/d Bas.
Hun trainers Richard en Bas moesten op hetzelfde moment turnen, dus dat was wel leuk om te zien.
Jasper die vrijdag nog gevallen was op de training, was toch in staat een hele goede wedstrijd neer te 
zetten. Hij liet op vloer een aangepaste oefening zien en scoorde daar een 11.10 mee. Yoeri liet zien hoe 
hij voltige door moest turnen en behaalde knap 9.00 punten. Pieter die als enige al eens eerder aan de 
NTC heeft meegedaan, was goed op dreef. Hij haalde een mooie score op ringen met een 11.30. Collin die 
voor het eerst keuze oefenstof draait, wist goed met de zenuwen om te gaan en heeft 4 nette oefeningen 
neergezet op vloer, sprong, brug en rek. De mannen eindigden als 9e. Hun trainer Bas van Agten eindigde 
met zijn team op de 2e plaats.

v.l.n.r.  Davey, Tian, Roy, Laurian en Michiel  Youri Valk  Yoeri, Pieter, Collin, David en Jasper
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Via deze weg wil ik me even voorstellen aan jullie.
In het kort:
• Mijn naam is Wendy Zegers-Boers.
• Ik ben vijf jaar getrouwd.
• Met mijn man heb ik twee mooie dochters, één van vier jaar en één 
 van twee jaar.
• Ik woon in Bergschenhoek en werk in Zoetermeer.
• Ben in het bezit van een EHBO diploma en Sportmasseur-licentie.

eVen Voorstellen: wendy zegers-boers

Vroeger heb ik zelf altijd geturnd bij de selectie van D.O.T.O.  Mijn toenmalige trainer had ergens 
acrogym gezien en hij is toen begonnen om aan het einde van onze turnles een half uurtje aan deze 
sport te besteden. Dit werd zo’n succes dat er een eigen groep gestart werd. Op deze manier ben 
ik in aanraking gekomen met de sport en ben hiermee verder gegaan. In het begin altijd als een 
Duo-team en de laatste vier seizoenen als een combinatie team samen met Kimberly (Velocitas) en Jozien 
(D.O.T.O). Uiteindelijk heb ik hierna besloten te stopen met acrogym , maar wilde graag les gaan geven.
Daardoor ben ik bij CGV-Zoetermeer terecht gekomen, waar ik mijn licentie voor de acrogym mocht halen. 
In 2008 heb ik in Herenveen mijn licentie behaald, inmidels in 2012 ook nog mijn D-E jurybrevet en  in 
2013 de acro applicatie. Vanaf 2007 heb ik les gegeven bij CGV-Zoetermeer tot heden, maar heb besloten 
per dit seizoen de overstap naar jullie vereniging te maken. Hier hoop ik nog een lange tijd veel plezier te 
mogen beleven met jullie allemaal.

Groetjes van,
Wendy Zegers-Boers

unIVé gymgala
Afgelopen weekend zijn een aantal meiden van de A- en B-selectie Turnen Dames naar het Univé Gymgala 
geweest in Almere. Ook dit jaar was de show weer prachtig!! Nieuw was dat er dit keer een verhaal was van 
een nimf waarin vervolgens alle acts voorbij kwamen. Oud Nederlands Trampoline kampioen Rea Lenders 
presenteerde de show.
Tumbling springen, Acrogym, piramides bouwen, de jonge talenten 
van de Nederlandse selectie, 
topturnster Noël van Klaveren, acrobaten en natuurlijk Epke Zonder-
land kwamen voorbij! De zaal ging helemaal uit zijn dak toen hij 
een oefening op de rekstok turnde. Ook Yuri van Gelder en Jeffrey 
Wammes waren er om hun kunsten op ringen en vloer te laten zien. 
Yuri’s afsprong was heel speciaal, zijn leertje schoot verkeerd. Hier-
door werd het een spectaculaire afsprong.
Verder zagen we nog ritmische gymnastiek, een acrobate die ge-
blindoekt salto’s maakte en weer werd opgevangen aan haar armen 
en een man die op een BMW fiets hele knappe kunstjes deed. Ze 
sprongen zelfs salto’s over hem heen. Het werd een late avond, maar 
hele mooie avond, Aan het einde moesten natuurlijk nog even hand-
tekeningen van Epke, Yuri van Gelder en Noël gescoord worden. Na-
dat die verzameld waren konden we terug naar huis keren. Op naar 
volgend jaar!
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In september startten we met een kleine groep, doordat een aantal meiden een andere uitdaging aangin-
gen en andere meisjes doorstroomden naar de selectie.  Intussen zijn er drie damesparen hard aan het 
werk om in februari aan de wedstrijden te beginnen. De laatste twee trainingen zijn er een aantal meisjes 
van de gymgroepen van Dick geweest om te kijken of zij acro net zo leuk vinden als gym. Maar de groep 
kan natuurlijk altijd groter!
Wat zoeken wij?
Heel simpel, iedereen is welkom bij de recreatie! Ook grotere meisjes van 12 jaar en ouder kunnen bij ons 
terecht. Je wordt dan onderpartner en gaat aan de slag met een kleinere partner.
Acrogym is een combinatie van acrobatiek en gymnastiek. Er wordt niet geturnd op toestellen, maar je 
werkt samen in tweetallen en drietallen. Samen probeer je elke keer weer nieuwe kunstjes te leren.
Wat bieden wij:
Een gezellige groep, uitdaging en samenwerking die elke week 2 uur traint.
Lijkt dit je leuk? Kom dan vooral op donderdag om 16.00 uur naar gymzaal De Sleutel, en natuurlijk mag 
je je vriendinnen/vrienden ook meenemen. Ook jongens zijn bij ons in de groep welkom.

Meer info?
Bel Marleen 06-10174663 of kijk op onze website: www.velocitasgouda.nl

recreatIe acrogym

lessen ladIes gym stoppen
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nIeuws turnen dames: try out wedstrIjd

Wegens onvoldoende belangstelling heeft het bestuur moeten besluiten de lessen 
Ladies Gym 1-1-2014 op te schorten. We vinden het heel jammer, de interesse vooraf was groot. 
Mocht er de komende tijd weer meer belangstellenden zijn, dan zal worden gekeken of La-
dies Gym herstart wordt. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@velocitasgouda.nl

Afgelopen zaterdag 14 december is de eerste wedstrijd van het jaar geweest voor de selectie turnsters! Voor 
sommige turnsters was het zelfs de eerste wedstrijd die ze ooit hebben gedaan. De A- en B-selectie meiden 
streden samen in de turnhal in Alphen om mooie oefeningen neer te zetten. Iedereen had z’n haar strak in 
de staart of mooi ingevlochten ook de nieuwe pakjes van de A waren net op tijd klaar dus dat zag er allemaal 
goed verzorgd uit! Ook de nieuwe meisjes in  B-selectie hadden allemaal op tijd hun nieuwe pakje.

A-selectie
De wedstrijd begon zoals altijd eigenlijk met een algemene warming up. De grote meiden namen het voor-
touw en de kleine meiden volgde ze goed op.  Na het opstellen en het welkoms woord van Ton liepen de 
meiden naar het jurylid toe om zich daar netjes op te stellen en uit te strekken om daarna aan hun 1e toestel 
te starten. 
De kleine meiden begonnen op sprong . Allemaal moesten ze twee wedstrijd sprongen laten zien. 
Alle meiden waren goed bezig. Waarbij Steffie,Elise en Bente het hoogst van de kast/ het pegasus duwden.
De grote meiden begonnen op brug. Bij de brug ging het ook aardig goed. Rosanne turnde een mooie lig-
ger wissel van laag naar hoog. Linske turnde zich netjes naar plek 2 en Lisa werd daar 3e! Wel aan  de kip 
moet vooral goed doorgetraind worden hè dames;)
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Bij de kleintjes op brug ging het goed. Mila en Marit hielden heel netjes hun hoekhang 3 seconden aan! 
Desiray en Thamarai maakte mooie zwaaien aan de hoge ligger,maar was het Joya die de beste oefening 
neerzetten met een hurksalto als afsprong af die zij net geleerd heeft! Bij de groten ging het op de balk 
niet bij iedereen even goed sommige moesten de balk helaas voortijdig verlaten. Ook waren er goede 
dingen: Isa turnde stabiel en hebben Rosanne, Damaris en Dominique hun boogje geturnd  en vooral die 
van Dominique was erg spectaculair;)

Toen gingen we naar het 3e toestel. Bij de kleintjes was dat nu balk. Voor de meeste meiden is dat toch al-
tijd een spannend onderdeel. Hij is natuurlijk 5 meter lang en maar 10cm breed! Sommige meiden gingen 
wat vlug door de oefeningen….die moesten geloof ik de trein halen. Ook op de balk deden er meerdere 
meiden nieuwe onderdelen. Zo lieten Desiray, Britt,  Marit, Steffie en Thamarai  een mooie handstand zien 
en deden Joya en Elise een radslag op de balk en Bente liet zelfs een boogje a.o zien en een mooie radslag 
salto a.o als afsprong.  De allerbeste balk turnster van die dag was Mila! Alles mooi afgemaakt en ze stond 
als een huis! 

De grote meiden waren op vloer:  Rosanne, Eline, Dominique, Damaris en Isa die je zag genieten hebben 
een nieuwe oefening aangeleerd gekregen van choreograaf Amadeus Williams die vanaf volgend jaar mei 
te zien zal zijn in de musical Miss Saigon in Londen!  Eline die een beetje tegen  de arabier flik flak salto a.o 
opzag liet in der oefening toch maar een hele mooie zien! Ook Damaris en Floortje vlogen bij deze serie 
door de lucht. De twee zusjes Millie en Linske lieten ook 2 goede oefeningen zien. Millie turnde in haar 
laatste serie een arabier salto a.o met ½ draai ( volgende keer strek he millie;). Toen gingen we naar het 
laatste toestel. Voor de kleintjes was dat vloer. Het was een hele uitdaging, want de meeste meiden had-
den nog nooit op muziek geturnd en/of moesten een nieuwe vloer oefening aanleren. Dat aanleren was 
nog een hele klus… We moesten natuurlijk de goede richtingen op en dan ook nog tegelijk tellen, want 
anders zaten we naast de maat van de muziek! Maar ze hebben hard gebikkeld en het resultaat mocht er 
wezen! Zeker voor een eerste wedstrijd!

Thamarai deed voor het eerst arabier flik flak in haar eerste serie en Steffie deed een mooi boogje a.o!  
Bente deed een mooie arabier dubbel flik flak als eerste serie en Britt die sprong bij elke element die ze 
moest doen zo hoog in de lucht met haar super spring beentjes! De rest was ook erg goed bezig  en het 
plezier was van de gezichten af te lezen. Voor de grote meiden was het laatste toestel het Pegasus: Eline 
had een erg mooie overslag, Floortje liet een yamashita zien en Rosanne sprong een ruime overslag met 
1/1 draai! Ook de rest van de meiden ging er overheen!

6
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B-selectie
De jongste meiden van de B-selectie begonnen op balk… oei gelijk het moeilijkste en 
spannendste toestel voor de meesten. Maarja, dan heb je die dunne balk ook maar meteen gehad! 
Met inturnen hielpen Bianca en Melissa de laatste puntjes op de i te zetten.  De wedstrijd ging bij de 
meeste meisjes goed! Linde sprong een mooie kattesprong en werkte erg netjes. Heel wat meisjes 
durfden de koprol te maken en Floor, Yousra, Hanae en Tera bleven zelfs met dit onderdeel op de balk! 
De oudere meiden begonnen op sprong. Dat is heel wat verbouwen, de een springt over de kast, de 
ander hoog vlak met kast en een ander groepje weer zonder kast. Dus het was af en toe even wacht
en. Lieke en Anne lieten zien dat ze goed kunnen springen en toonden een prachtige handstand platval. 
Quinty, Zoë en Puck turnden voor het eerst een overslag over de kast met plankoline. Quinty deed een 
mooi schepje bovenop wat ze in de trainingen liet zien waardoor de jury een supermooie overslag zag.
Op naar de volgende toestellen. Op vloer lieten Hanae en Ella mooie loopsprongen en arabieren zien. Ook de 
rest van de oefening met rol achterover, handstanddoorrol en kaars ging goed. Voor alle nieuwe meisjes in de 
B-selectie waren op de vloer toch maar veel nieuwe onderdelen geleerd en deze werden allemaal goed geturnd!

De andere meisjes turnden op balk. Hier lieten ze allemaal zien dat ze afgelo-
pen weken een heleboel nieuwe elementen hebben geleerd: zo turnden Zoë en Puck een 
supermooie handstand en bleef Mirre op de balk met de koprol. Charlotte turnde de nieuwe 
fouété draaien, Annika en Aya mooie ronde jambes. Quinty turnde zelfs een spagaat op de balk!
Op brug is de oefenstof ook flink veranderd, hol-bol werd door Floor heel netjes gedaan en ook Bente turnde 
op haar best! Ella had een beetje pech, ze viel van de brug met buikdraai. Dat was even schrikken maar gelukkig 
kon ze verder. Mandy is heel sterk en dat zagen we: mooie zwaaien (net als Linde) en een goede hoekhang.
De pupillen 2 en jeugd turnden nette oefeningen op lange mat. Mirre liet superstrakke loopsprongen zien 
en maakte haar oefening netjes af. Rixt sprong voor het eerst een overslag en liet zien dat ze de nieuwe 
oefening al goed uit haar hoofd kent. Ondanks de zenuwen, ging ook bij Eska dit toestel uiteindelijk goed!

Op het laatste toestel sprong liet Myrthe zien dat ze echte springbenen heeft en sprong superhoog. Ve-
ronique turnde op dit toestel superstrak wat haar ook een goede score opleverde. Ook bij Linde gaat dit 
onderdeel steeds beter. Voor de oudere meisjes eindigde de wedstrijd op brug. Aya en Eska lieten zien dat 
ze ook spierballen hebben, zij turnden een nette hoekhang. Eska liet ook nog eens zien heel hoge zwaaien 
te kunnen maken. Charlotte turnde haar oefening helemaal door, inclusief ophurken op de brugligger.

Meiden, alle trainers van de A- en B-selectie zijn trots op wat jullie hebben laten zien. Het was een mooie 
avond, die werd afgesloten met een prijsuitreiking. Op de website kun je de foto’s binnenkort terugvinden!
Groetjes Gabriëlla en Floortje

sprInggroep
De nieuwste les die Velocitas heeft opgestart is de springgroep. In 
december zijn een aantal meisjes al wezen proefdraaien en het was erg gezellig! Vanaf 
januari 2014 traint de springgroep elke donderdag in de gymzaal GSG van 18:00-19:30uur. 
Ben jij 10 jaar of ouder en wil je ook graag een overslag of salto leren? Spring je graag 
op de trampoline, over een kast heen of turn je radslagen in serie op de lange mat? Kom 
dan een keer langs! Zowel jongens als meisjes zijn van harte welkom in deze groep. 
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Op 22 maart organiseert Velocitas weer de Turn en Fundagen in Gouda. Turn en Fundag is een wed-
strijd en fundag in één. De meisjes turnen dit jaar op balk, lange mat en minitramp en de jongens op 
brug, vloer en minitramp. Daarnaast is er een funprogramma. Deze dag is speciaal voor kinderen die 
één of enkele uren per week turnen. In januari zal er meer informatie verspreid worden en kun je je via 
de leiding inschrijven voor deze wedstrijd!

turn & fundagen

wedstrIjdagenda

Januari
3 januari 2014

11 januari 2014
18 januari 2014
25 januari 2014
30 januari 2014

Februari
1 februari 2014
8 februari 2014
16 - 23 februari 2014

Maart
1 maart 2014
8 maart 2014
15 maart 2014
22 maart 2014

29 maart 2014

Grote Gymfeest 9.30-12.00 
in Sporthal de Mammoet
Districtswedstrijd
Regiowedstrijd
Diverse wedstrijden
Kijkles voor ouders

Kijkles voor ouders
1/8 finale
Voorjaarsvakantie - geen 
recreatielessen

Diverse wedstrijden
Diverse wedstrijden
Diverse wedstrijden
Turn & Fundag
Diverse wedstrijden
Diverse wedstrijden

Iedereen

Turnen Dames
Turnen Heren
Turnen Dames & Turnen Heren
Turnen Dames B-Selectie

Turnen Dames B-Selectie
Turnen Heren
Recreatielessen

Turnen Dames
Turnen Dames & Turnen Heren
Turnen Dames
Recreatielessen
Turnen Dames & Turnen Heren
Turnen Dames


