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Nieuws Turnen Heren

Van de Voorzitter
De meteorologische zomer is weer begonnen en dat betekent dat het gymnastiekseizoen weer tegen het 
einde loopt. We kunnen terugkijken op een mooi gymnastiekjaar. Tijdens de Algemenen Ledenvergadering 
in april heb ik toegelicht dat de uitvoering van ons beleidsplan op koers ligt. Speerpunt hiervan is versterk-
ing van de breedtesport. Door goede samenwerking met Sportpunt Gouda en de Brede School bieden we 
extra gymnastiekactiviteiten aan gericht op basisschoolkinderen. Kinderen die dit leuk vinden stromen in 
in onze reguliere lessen. Begin dit jaar zijn we gestart met Freerunning voor jeugd vanaf 12 jaar. Bewegen 
is gezond. Het levert niet alleen een betere conditie op, maar verkleint ook de blessuregevoeligheid in ‘het 
gewone leven’. Gymnastiek = Goud is daarom het motto van de KNGU. Ook in het nieuwe seizoen hebben 
we plannen voor het opstarten van nieuwe activiteiten. We denken aan springgroepen, conditietraining 
voor volwassenen en dans. Elders in deze nieuwsbrief en op onze vernieuwde website vindt u hierover 
meer informatie. Het opstarten van nieuwe activiteiten gaat geleidelijk, want er komt veel bij kijken. Be-
schikbaarheid van leiding en zaalruimte zijn twee belangrijke elementen. Er valt veel te regelen binnen 
een vereniging, door het bestuur en anderen, en het aantal vrijwilligers is beperkt. Heeft u hart voor de 
vereniging en beschikt  u over talenten die we als vereniging goed kunnen gebruiken, dan wil ik u vragen 
een klein deel van uw vrije tijd aan de vereniging te besteden. Het levert uzelf voldoening op en u draagt 
bij aan het verder laten bloeien van Velocitas. Stuur me een mail of bel me en we maken een afspraak.

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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Van de communicatie commissie
Misschien heeft u het al gemerkt, er wordt hard gewerkt aan de informatievoorziening van Ve-
locitas.  Wij, de communicatie commissie,  zijn de afgelopen maanden enthousiast begonnen.

Zo is er bijvoorbeeld sinds april een volledige nieuwe website online, neem vooral eens een kijkje op 
www.velocitasgouda.nl . Ook de Veloflits is weer nieuw leven in geblazen, digitaal naar de normen van 
deze tijd. Ook doen we ons best om Velocitas wat vaker in de krant te krijgen. We krijgen leuke reacties en 
dat stimuleert ons om door te gaan met nieuwe flyers en uitbreiding van de site. Het is een website voor en 
door leden, we kunnen alle hulp gebruiken! Heeft u bijvoorbeeld connecties bij kranten die in onze regio 
verspreid worden dan houden wij ons aanbevolen.  U kunt ons bereiken via communicatie@velocitasgouda.nl!

De communicatie commissie bestaat uit:
    Wieteke Steenwoerd, moeder van Marit Steenwoerd (jongtalent turnen dames)
    Marleen Wijfje, Acro trainster
    Floortje Euser, Trainster B selectie turnen dames
    Stephanie van den Boogaard, Trainster turnen dames
    Hanneke Hulst, moeder Iris Hulst (B selectie turnen dames)
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nieuws uit acroland
Bijna alle wedstrijden zitten erop. Maar de belangrijkste komt nog: het NK. Lisa Stam en Nicky van Asselt 
hebben zich weten te plaatsen, zij mogen 8 juni a.s. in Oss meedoen aan het NK. Top prestatie van de mei-
den! Aan het einde van het seizoen, zal er nog een onderlinge wedstrijd zijn,  de datum is nog niet precies 
bekend.

De wedstrijdgroep acro gaat volgend seizoen een andere hoofdtrainer krijgen, Dick heeft besloten te stop-
pen met de wedstrijdgroep. Wij zijn blij dat Wendy Zeegers heeft toegezegd deze vacature te willen vervul-
len.

Ook zal vlak voor de vakantie testtrainingen zijn voor de wedstrijd groep acro. Hiervoor zijn in de recratie-
groepen al wat meisjes gescout, maar denk je dat wij jou gemist hebben?  Of ben je ouder dan 12 en wil 
je proberen in de wedstrijdgroep acro te komen, mail even naam en telefoonnummer, dan neemt Marleen 
contact met je op.

De recreatiegroep acro staat ook weer open voor nieuwe leden. Dus heb je zin om naar acro te komen? Wij 
trainen op donderdag van 16.00 tot 18.00 uur in de Sleutel!

eVen kijken bij... Proeflessen selecties

Aan het eind van dit seizoen nemen we afscheid van Sonja van der Wijngaart. Sonja is in de afgelopen 
acht jaar trainster geweest bij de dames turnselectie, waarvan de meeste jaren als hoofdtrainster.  
Sonja heeft op energieke wijze leiding gegeven aan de turnselectie en er zijn in de 
afgelopen jaren mooie resultaten behaald bij regionale en landelijke turn-
wedstrijden. Het bestuur wil Sonja van harte danken voor al haar inzet in de 
afgelopen jaren. Op 29 juni nemen turnsters, leiding en bestuur afscheid van Sonja.

mededeling: afscheid sonja

De afgelopen weken is er druk gescout door Floortje en Marleen op zoek naar meisjes met Talent. Verschil-
lende meisjes kregen een uitnodiging om naar de proeflessen te komen. Deze zijn inmiddels gestart en ruim 
20 meisjes werken hard om zich van hun beste kan te laten zien. Acrogymnastiek, balk, brug, sprong en 
lange mat: er wordt gekeken naar allerlei vormpjes. Borstwaartsom, vliegtuigje, radslag, handstand, balans: 
allemaal erg belangrijk bij acro en turnen. Acro blijkt erg populair en dat is natuurlijk goed om te horen! 

De meisjes voor de Jong Talent testtraining turnen hebben ook een uitnodiging voor de testdag gekregen. 
Deze zal plaatsvinden op 29 juni. Ook bij de jongens is er gezocht naar nieuw talent. Verschillende jongens 
zijn gekomen naar de testdag die Alouette en de andere trainers van de heren organiseerde.  Iedereen die 
na de zomer in een van de selectiegroepen mag beginnen: veel succes!
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actiViteiten commissie
Een vereniging wordt extra leuk wanneer er door het jaar heen allerlei activiteiten worden georgani-
seerd. Wie meldt zich om te helpen bij het organiseren van één of meerdere van de volgende activiteiten:
Jaarlijkse clubdag, Spelletjes(mid)dag voor de (niet meer zo) kleintje, Zwarte Pietenfeest, Club-bar-
becue en disco, etc.  Breng vooral je eigen ideeën mee! Je kunt vast lid van de commissie worden (we 
zoeken ook nog een commissievoorzitter!), maar je mag ook je interesse uiten in een bepaalde activ-
iteit. Neem contact op met voorzitter@velocitasgouda.nl of bel 0182-679627.
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turnen dames: Prijzen bij districtsfinale en comPetitie
23 maart hadden Elise en Fleur hun regiowedstrijd. Elise maakte wat kleine foutjes op brug, en moest de 
rest van de toestellen dus extra hard knallen. Elise haar beste toestel was balk, ze werd daar 8e met 10,966. 
Het werd nog even spannend of ze door zou zijn, maar overall haalde ze een 18e plek en is door naar de fi-
nale op 25 mei. Fleur draaide een goede wedstrijd, maar had een beetje pech met de jury op balk en vloer. 
Haar beste toestel was brug, een 15e plek en een mooie 11,53 als cijfer. En dat terwijl de wegzet salto toch 
nog best een beetje spannend was! Helaas was het net niet genoeg voor een plekje in de districtsfinale.

23 en 24 maart waren ook de halve finales van de 3e divisie in Nederweert. Rosanne en Marloes hadden 
zich hiervoor geplaatst en moesten op zondag turnen. Allebei de meiden hebben zich geplaatst voor het 
NK, super! Marloes werd 6e met het 2e cijfer op brug en was 3e op vloer. Rosanne werd 7e en ook haar 
beste toestel was brug (11,55).

word jij VelorePorter?
Voor de veloflits, de website of misschien zelfs voor de krant zijn wij op zoek maar NIEUWS, dus is er 
in jouw groep iets leuks en/of spannends gebeurd, laat het ons dan weten! Heeft je vader of moeder 
een fantastische foto gemaakt? Stuur het door naar communicatie@velocitasgouda.nl o.v.v. 
‘Veloreporter’. Voor de leukste inzending hebben we een verassing!3

nieuw! sPringgroeP
Na de zomervakantie start op donderdagavond een spring-
groep voor meisjes en jongens vanaf 10 jaar. Deze les is 
van 19:00-20:30 uur in de GSG en zal worden gegeven 
door Floortje Euser. Bij springen turnen we op lange mat, 
minitramp, kast en plank. Op brug, balk, voltige en rek juist 
niet! We werken aan een goede basis van het springen zodat 
we in teams snel achter elkaar kunnen springen. Ook maken we 
gebruik van schuine vlakken en andere situaties om 
te oefenen voor salto’s, overslagen en flikflakken. 

Lijkt je de springles helemaal het einde, kom dan vanaf 5 
september naar de GSG! Lijkt je de springles helemaal het 
einde, kom dan vanaf donderdag 5 september naar de GSG 
en probeer het springen uit! Ook nieuwe leden zijn van 
harte welkom. Voor meer informatie kan contact opgenom-
en worden met Floortje Euser, floortje.turnen@gmail.com.

6 april was de districtsfinale 3e divisie. Rosanne deed niet 
mee om alle zinnen op het NK te zetten. Guusje, Femke en 
Marloes turnden wel hun wedstrijd bij de jeugd. Guusje behaalde, ook 
voor haar, onverwacht het 2e cijfer op sprong “ik stond en draaide me 
maar gelijk om naar de jury”. Ook op vloer liet ze een mooie oefening 
zien. Femke werd allround 10e en bij haar was het beste toestel balk (5e 
plaats). Marloes werd 7e met het beste cijfer van iedereen op brug: 12,2.
3 april was het NK 3e divisie in Reusel. Marloes en Rosanne hebben flink 
hun best gedaan, maar de concurrentie was pittig. In de finale staan is 
al een hele prestatie. Beide zijn 23e geworden en opnieuw was brug het  beste toestel. Marloes haalde op 
brug een 11,3 en Rosanne een 11,2.
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Zaterdagmiddag 20 april hadden de bovenbouwers turncompetitie in Zoetermeer. In het team deden 
Millie, Linske, Femke, Guusje, Rosanne en Marloes mee. Op het laatste nippertje werd nog een jurylid 
gevonden, zodat de meiden niet buiten mededinging mee hoefden te doen. Na de goed verlopen wed-
strijd dachten de meiden dat ze 3e waren geworden, maar bij controle bleek een brugcijfer te missen. Na 
hertelling bleek dat de meiden de wedstrijd gewonnen hebben. Ook de vorige wedstrijd werd gewonnen, 
wat een 100% score betekent. 

25 mei mochten instappers Bente O. en Bente V. en jeugdturnster Valentina beginnen aan de districtsfi-
nale 4e divisie in Amsterdam. De meiden deden ontzettend hun best en gaven alles wat ze in zich hadden. 
Bente O. turnde voor het eerst haar split op balk, Bente V. deed arabier flik-flak in haar vloeroefening en 
Valentina bleef op de balk met de radslag. Bente V. behaalde na vier toestellen zelfs de eerste plek met 
53.299 punten in totaal: super! Valentina behaalde een keurige 18e plek en Bente O. werd 26e. ‘s Midd-
ags mochten pupil 1 Elise en seniorturnster Linske aan de bak. Elise maakte helaas wat foutjes op balk en 
eindigde hierdoor op de 33e plek. Linske turnde zich door een knappe oefening balk op naar een 25e plek. 
Erg goed voor een eerste jaars senior turnster!
 25 mei draaiden Isa, Fleur en Damaris de laatste voorronde voor de turncompetitie. Het team was 
al geplaatst voor de finale en het was dus een relaxte wedstrijd. Isa turnde een superstrakke balk oefen-
ing, Damaris sprong sinds lange tijd weer alleen over de pegasus en Fleur had een huize hoge salto van de 
brug. Dit alles resulteerde in een mooie tweede plek. 1 juni was de laatste voorronde van de turncompeti-
tie van het bovenbouw team. Ook dit team was al geplaatst voor de finale en konden dus lekker nieuwe 
dingen uitproberen. Met sterke brug en vloer oefeningen werd een tweede plek behaald. Rosanne werd 
individueel zelfs eerste en Guusje behaalde het hoogste cijfer van de wedstrijd op vloer.  Op naar de finale!

De finale van de turncompetitie is altijd spannend. De beste vier teams uit de poule strijden dan tegen 
elkaar om zich winnaar van te mogen noemen van de Turncompetitie 2012-2013! Eerst was het de beurt 
aan het onderbouw team. Na wat foutjes op brug bleek helaas dat de eerste plek er niet meer in zat. De 
meiden hebben zich daarna dapper terug geknokt naar de derde plek. 
 Om 13:30 begon de wedstrijd van de bovenbouw. Iedereen wilde graag winnen. Omdat het team 
zich als eerste had geplaatst voor deze finale, mochten ze op sprong beginnen. Er werden veel mooie 
overslagen gesprongen,ook met halve en hele draaien. Helaas werd dit niet heel hoog beloond. Het hoog-
ste cijfer was van Rosanne een 11.20. Daarna kwam brug. Bij het inturnen ging het prima. Uiteindelijk heeft 
iedereen een nette oefening geturnd. Het hoogste cijfer was van Marloes een 10.90. De jury was helaas 
heel streng, daarom vielen er deze keer geen cijfers boven de 11.00, terwijl dat anders wel gebeurt. Als 3de 
toestel kwam balk, dat is altijd spannend. Gelukkig bleef iedereen op de balk staan! Femke had een hele 
strakke oefening en had het hoogste cijfer van het team, een 11.25. Als laatste toestel vloer, waar iedereen 
nog even een schepje erboven op deed om een mooie oefening te laten zien. Door heel netjes en strak 
te turnen haalden we allemaal een cijfer boven de 11.00. Guusje had hier het hoogste cijfer, een 11.85. 
Uiteindelijk was het team eerste op balk en vloer. In totaal leverde dit een mooie 2de plek op. Een hele 
mooie prestatie!
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De laatste lessen komen er al weer aan. Om geen les te missen en na de zomer weer fris te beginnen, 
hebben we voor jullie op een rij gezet wanneer de laatste lessen zijn. Van de lessen die er niet bij staan 
is de informatie niet bekend. Wanneer nieuwe data bekend worden, zullen deze in de agenda op onze 
website geplaatst worden: www.velocitasgouda.nl/agenda.

zomerVakantie!

Les

Ouder & Kind
Gymnastiek Meisjes
B-selectie
Gymnastiek Jongens
Turnselectie Heren
Jong Talent Meisjes
Springgroep (NIEUW)

Leiding & Locatie

Klari&Marjan - ISV, Zebra
Adri - Zebra
Floortje - GSG
Alouette - De Sleutel
Alouette
Linda&Stephanie - GSG
Floortje - GSG

Laatste les voor de zomer

Al geweest
Woensdag 11 juli
Zaterdag 13 juli
Vrijdag 12 juli
Vrijdag 19 juli
Zaterdag 29 juni
n.v.t.

Eerste les na de zomer
 
Maandag 2 september

Do 5 & za 7 september
Vrijdag 6 september
Zaterdag 31 augustus

Donderdag 5 september

bedankt Voor het stemmen!
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Iedereen die gestemd heeft op Velocitas 
als leukste vereniging van Gouda: bedankt!
Van jullie leden kregen we een 8,64 als 
cijfer gemiddeld. Hier zijn we trots op!
Helaas was het aantal stemmen niet genoeg 
om door te gaan naar de landelijke finale. We 
hebben wel het meeste aantal stemmen gehad van 
heel Gouda en zijn daarmee op plaats 1 gekomen.

Op zaterdag 13 en 20 april deed de B-selectie mee aan hun allereerste regiowedstrijd. De meisjes kwamen uit 
op niveau 10, 11 en D2.  Bij de instappers (meisjes 9 jaar) turnden Iris, Linde, Chloë, Yousra, Desiray, Veronique, 
Tess en Hanae. De nieuwe pakjes konden worden aangetrokken en daarna was het in spanning afwachten tot 
ze mochten beginnen. Afgelopen maanden hebben ze heel hard geoefend om de nieuwe wedstrijdoefen-
stof uit het hoofd te leren. Maar de concurrentie is vandaag hevig, er zijn wel meer dan 100 tegenstanders!

De wedstrijd begon op sprong met een zweefrol en Hanae, Iris en Veronique lieten zelfs een handstand plat-
val zien. Dit ging bij iedereen goed, een mooie start! Op naar het volgende toestel. Met inturnen wilde alles 
bij iedereen lukken, bij de wedstrijd werden er toch af en toe kleine foutjes gemaakt bij de zwaaien. Toen 
naar balk en daar sloeg bij iedereen de zenuwen toe. Ze hebben heel hard hun best gedaan om de oefe-
ningen zo goed mogelijk te turnen. Hanae had er het minste last van, ze sprong heel hoog en liet een nette 
oefening zien, waarvoor ze het 7e cijfer van de wedstrijd kreeg, een 12,533! Daarna was alweer het laatste 
toestel aan de beurt, lange mat. Gelukkig, de oefeningen gingen goed met mooie bruggetjes en arabieren. 
En toen zat de wedstrijd erop. De beer die mee was werd nog even geknuffeld en bedankt voor de steun.

nieuws b-selectie

Bent u op zoek naar een tweedehands turnpakje of 
wilt u een turnpakje verkopen? Dan kunt u daar-
voor een oproep laten plaatsen op onze website 
www.velocitasgouda.nl. Graag ontvangen wij een 
duidelijke foto van het aangeboden product, de maat  
of kleurcode, de vraagprijs en een telefoonnummer, 
zodat geïnteresseerden u kunnen bereiken. U kunt 
dit mailen naar: communicatie@velocitasgouda.nl 

kleding te kooP
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De 3e wedstrijd waren de pupillen II aan de beurt: Quinty, Charlotte en Puck (meisjes 11 jaar). Ook bij 
hen was er spanning, zou de overslag over kast wel lukken en dan de koprol op balk... Ze begonnen op 
lange mat en dat ging bij allemaal erg goed. Met inturnen werd er nog hard geoefend op de overslag en 
daarna verrasten Quinty en Charlotte ons: ze sprongen voor het eerst helemaal zelfstandig hun overslag. 
Een overwinning voor beide meiden! Quinty scoorde zelfs het 4e cijfer van de wedstrijd (11,75). Puck zat 
daar met een mooie overslag niet ver achter. Op naar brug. Puck liet zien dat zij hier heel goed op kan 
turnen. Haar oefening werd beloond met 12,25 punten, het 4e cijfer. Op naar het laatste toestel, balk. Dit 
is niet hun sterkste toestel, want de koprol vinden de meisjes nogal eng. Charlotte begon netjes met een 
mooie overhurken op balk. Bij de koprol stond Floortje er toch maar even bij om te vangen. Van het trio 
scoorde ze het beste cijfer en toen zat de wedstrijd er op!

Een week later hadden de pupillen I hun wedstrijd, ook in Den Haag. 10 meisjes van Velocitas deden 
mee en Isa en Puck waren jurymeisje. Na kort oefenen beet Anne de spits af op lange mat en liet een 
mooie oefening zien. Mirre werd 3e (met 13,45 punten) op dit toestel en Joya 4e (13,35). Bij sprong 
moesten we heel wat verbouwen, want er werd gesprongen op een 60 cm vlak, 90 cm vlak, hoge en lage 
kast. Bij sprong mag je 2x springen en je beste sprong telt. Op vlak werden mooie cijfers behaald, An-
nika scoorde met haar handstand platval het beste van de groep, ze haalde een 12,55. Ook de andere 
handstanden waren erg netjes! Lieke, Rixt en Joya sprongen een overslag over kast. Helaas was de jury 
erg streng, waardoor de cijfers voor deze meisjes wat lager uitvielen dan verwacht. Bij brug was het 
spannend voor Aya en Lieke bij het springen naar de hoge ligger. Rixt turnde twee hele mooie plusjes, 
ophurken en hoge zwaaien. Ze haalde daarmee het hoogste brugcijfer van de wedstrijd, 13 punten. Zoë 
had wat pech, bleef met haar voet achter de ligger steken, maar haalde toch een goed cijfer (11,75). 
Dat was balen, maar kan gebeuren. Toen naar het zenuwtoestel balk. Eska mocht deze ronde beginnen 
en dat was spannend, ze trilde helemaal. Gelukkig viel ze er niet af. Net als bij de instappers sloegen 
ook hier plots de zenuwen toch een beetje toe. Zo werd er af en toe vergeten op de tenen te lopen en 
dat levert dan gelijk aftrek op. Nienke liet zien dat ze strak kan werken. Haar sprongen mogen nog iets 
hoger, maar de rest zag er netjes uit. Ook de andere meisjes maakten hun oefening netjes af met een 
arabier van de balk.
Toen zat de wedstrijd erop en wachtten we samen met de beer op de prijsuitreiking. Mirre haalde over 
alle toestellen de beste klassering, een 10e plek. De andere meisjes zaten er niet ver achter.

Meiden, jullie vielen niet in de prijzen maar jullie hebben supergoed jullie best gedaan. Jullie turnden 
allemaal oefeningen die 2 of 3 niveaus hoger liggen dan vorig jaar én voor het eerst een grote wedstrijd. 
Dat is al heel erg knap! Hard blijven oefenen en dan komen de medailles vanzelf. Zeker weten!
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Afgelopen zaterdag 8 juni waren de Open Zuid Hollandse Kampioenschappen in Berg-
schenhoek. Velocitas deed mee met maar liefst 28 turners. In de eerste wedstrijd was het 
de beurt aan de instap niveau 11, pupil niveau 11, pupil niveau 10 en Benjamin niveau 10.
Bij de instap niveau 11 mocht Taras Koole de zilveren medaille in ontvangst nemen. Rinse v/d 
Meer werd 5e, Youri Valk werd 7e, Joost v/d Linden werd 8e en Sacha Hoogstrate eindigde als 14e. 

Bij de pupillen niveau 11 mocht Tim Blaauwkamp naar voren komen voor zijn zilveren medai-
lle. Zijn teamgenoten Pascal van Buiten en Walter de Graaf eindigden net naast het podium.
In de categorie pupil niv. 10 was het een grote strijd. Niels Nieuwenhuizen eindigde op een 
knappe 5e plaats. Wouter Kuijvenhoven werd 19e en Jurre Hoogstrate 23e. Bij de jong-
ste deelnemers, de benjamins niveau 10 werd Dimitri Smit 10e, Daniel Qualm 15e en Roald v/d 
Meijden die voor het allereerst een wedstrijd draaide 25e. In de tweede wedstrijd was het tijd voor 
de pupillen 9 en de instap niveau 10. Dit waren 2 grote categorieën van 25 en 42 deelnemers.

In de tweede wedstrijd was het tijd voor de pupillen 9 en de instap niveau 10. Dit waren 2 
grote categorieën van 25 en 42 deelnemers. In pupil niveau 9 eindigde Michiel de Boer net 
naast het podium met een 5e paats. Collin v/d Bas werd 7e, Tian v/d Waal werd 12e, Roy Ben-
schop werd na een tijdje ziek te zijn geweest 16e en Laurian Serno eindigde als 18e.

Bij de Instap 10 mocht Quinten Verdouw naar voren komen om een medaille in ontvangst 
te nemen. Hij werd 5e. Ingo die een blessure heeft werd knap 8e, Arian werd 13e, Jelle 
Aantjes eindigde als 19e. In de laatste wedstrijd waren de oudere jongens aan de beurt.
Yoeri Vijn, David Dautzenberg en Jasper Kuijvenhoven kwamen uit in Jeugd niveau 8. Zij werden 7e, 10e 
en 11e. In junior I niveau 7 moest Pieter Kuin aan de bak. Na wat kleine foutjes wist hij toch een 5e plaats te 
veroveren. En Dwight ten Broeke die pas sinds dit jaar turnt, mocht in zijn categorie het goud ophalen.
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