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Van de VoorzItter
De zomervakantie ligt al weer even achter ons, de scholen zijn weer gestart en dat betekent ook het 
begin van een nieuw gymnastiekseizoen. Langs deze weg wil ik alle nieuwe sporters van harte welkom 
heten bij Velocitas en wens ik jullie veel sportplezier. Ook alle andere gymnasten wens ik een sportief 
jaar toe waarin je veel leert en veel plezier beleeft in een veilige omgeving. Begin dit jaar zijn we als pilot 
gestart met ‘free running’ voor jongeren vanaf 12 jaar. De les, die wordt gegeven door Eline en Roan, 
bleek een schot in de roos. Daarom krijgt ‘free running’ dit seizoen een vaste plek op de leskalender. 
Voor meer informatie verwijs ik naar onze website. Bij de wedstrijdgroepen van Turnen dames en Acro 
heeft er bij de hoofdtrainers een wisseling van de wacht plaats gevonden. Voor de vakantie hebben we 
afscheid genomen van Sonja van der Wijngaart, die haar trainersloopbaan na 8 jaar Velocitas beëin-
digde. Op de website kunt u lezen en zien hoe we afscheid van Sonja hebben genomen. Het verheugt 
me u te kunnen melden dat Gabriëlla Wammes met ingang van dit seizoen het hoofdtrainerschap heeft 
aanvaard. Bij Acro heeft Dick van den Heuvel het hoofdtrainerschap neergelegd. Dick blijft wel werkzaam 
als trainer van enkele gymnastiekgroepen. Wendy Zegers is van start gegaan als nieuwe hoofdtrainer bij 
Acro. Ik wil Sonja en Dick nogmaals bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren, en ik wens Gabriëlla 
en Wendy veel succes toe met de wedstrijdgroepen. Ook in het nieuwe seizoen heeft Velocitas plannen 
om nieuwe disciplines op te starten. Hierover leest u meer elders in deze nieuwsbrief. We proberen ons 
aanbod zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen die ons bereiken. Ten slotte wil ik de Grote 
Clubactie graag in uw aandacht aanbevelen. Deze actie levert de vereniging extra inkomsten op, waar-
door wij in staat zijn om nieuwe materialen (die vaak erg kostbaar zijn) eerder aan te schaffen.

Richard Eertman
Voorzitter

nIeuwe hoofdtraInster turnen dames

Gabriëlla Wammes heeft met ingang van het nieuwe seizoen het 
hoofdtrainerschap van de A-selectie van Turnen dames overgenomen 
van Sonja van den Wijngaard. Gabriëlla is een voormalig topturnster en 
heeft deel uit gemaakt van de Olympische selectie. Gabriëlla heeft als de 
nodige ervaring als turntrainster, maar ze is nu voor het eerst eindver-
antwoordelijk voor een selectiegroep. Het bestuur van Velocitas wenst 
Gabriëlla veel succes! 

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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wInnaars Veloreporter!
In de nieuwsbrief van juni en de nieuwsflits van september j.l.  is er een oproep geplaatst, waarin ju-
llie gevraagd werden je leukste gym/turn/dansfoto in te sturen. De onderstaande inzend-
ingen hebben wij tot winnaars uitgeroepen en zullen binnenkort hun prijsje ontvangen:
We zien Isa Paap op een hoogte van 2.400 meter met een mooie zweefstand en Beaudy 
van Hattem met zijn allergrootste idool Epke Zonderland (bij Madame Taussaud).

ladIes gym gaat Van start

In de nieuwsbrief vinden jullie deze keer een heel aantal foto’s. Maar er zijn er nog meer! 
Op de website hebben we een nieuw foto album geplaatst met diverse foto’s van de afgelopen 
activiteiten.  Kijk snel op http://www.velocitasgouda.nl/in-beeld/.

mededelIng: nIeuw foto album op de websIte

Na de herfstvakantie zal Velocitas met een nieuwe les starten: Ladies Gym.
Deze les wordt op dinsdagavond van 19.30-20.30 uur gegeven in gymzaal De Sleutel (Hoogenburg 22, 
Gouda). Alle dames van 20 jaar en ouder zijn van harte welkom om te komen kijken en mee te doen. Onder 
andere op muziek zal er gewerkt worden aan het verbeteren van de conditie en het sterker maken van de 
spieren. Dit alles in een ontspannen sfeer. De eerste les is op dinsdag 29 oktober a.s. en we hopen u te 
mogen verwelkomen!
Uiteraard is het mogelijk een of meerdere proeflessen te volgen alvorens u besluit om lid te worden. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met: info@velocitasgouda.nl
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eVen kIjken bIj... meIsjes 10+ woensdagmIddag
Deze keer in de vorm van Wist je dat……

Maarimaar  Trampolinespringen erg leuk vindt
Annemiek  Het leuk vindt om salto’s te springen
Maran   Het toestel brug leuk vindt om te doen
Lotte                   De groep erg leuk en gezellig vindt
Martine              Graag de streksalto wil leren ( en ze al een heel eind op weg is)
Emilie                 Graag de flik-flak wil leren en met hulp dit ook al lukt
Amy                    Brug turnen erg leuk vindt
Puck                  De groep leuk en gezellig vindt
Angelina             Ook de groep erg gezellig vindt
Mandy                 Graag een boogje achterover wil leren
Renske                 Ringzwaaien erg leuk vindt
Maaike                 Het leuk vindt om bij de kleintjes te helpen
Luna                    Trampolinespringen leuk vindt om te doen
Marit                    Graag nieuwe dingen wil leren
Emma                 Graag de handstanddoorrol wil leren
Iris                     Trampolinespringen leuk vindt
Romee                 Graag de koprol achterover wil leren
Meike                   De groep erg gezellig vindt
Steffie                 Het leuk vindt om weer een keer op bezoek te zijn 
Anika                 Voor de eerste keer kwam kijken
Dana                 Helaas een blessure had maar altijd enthousiast bezig is in de les
Simone              Op schoolkamp is en altijd gezellig is 
Adrie    Als leiding iedere week met veel plezier les geeft aan deze groep 

jouw naam of bIjdrage In de nIeuwsbrIef?
Kun jij: een interview houden of een wedstrijd verslag schrijven? Wil je meer 
nieuws over jouw groep in de nieuwsbrief? Maakt u regelmatig foto’s bij wedstrijden?
Wij zijn op zoek naar (ouders van) leden die willen ondersteunen bij het samenstellen van de nieuwsbrief. 

Op het moment zijn we met een groepje van 2 ouders en 3 leiding. We zoeken versterk-
ing, zodat we in elke nieuwsbrief over gym, dans, acrogym en turnen kunnen schrijven. 
De nieuwsbrief komt op dit moment 4x per jaar uit. Helpt u mee?
Groeten van de communicatiecommissie; Stephanie, Wieteke, Marleen, Hanneke en Floortje 
communicatie@velocitasgouda.nl
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eVen Voorstellen: nIeuwe traIner turnen heren
Hallo!

Graag wil ik me in deze nieuwsbrief even voorstellen. Mijn naam is Richard 
Nobel en ik ben de nieuwe trainer voor het Turnen Heren. Ik ben 27 jaar 
oud en woon in Rotterdam, maar ben opgegroeid in Waddinxveen. In deze 
plaats ben ik op mijn 6e jaar in aanraking gekomen met de turnsport. Bij de 
jazzdans en turnvereniging TOOS heb ik het turnen geleerd en doe ik sinds 
die tijd mee aan regionale en landelijke wedstrijden. Op dit moment ben ik 
nog steeds een actief turner en train ik samen met een van de andere train-
ers Bas van Agten.

In 2010 ben ik mijn eerste lessen gaan geven. Ook dit was bij Toos. In ee-
rste instantie 1 les in de week (Trim-Fit 50+), maar binnen het half jaar naar 
3uur (Baltiek groep 5/6 en 7/8/1e klas). Deze lessen geef ik momenteel nog 
steeds. Bovendien mag ik bij vakanties van de turntrainers assisteren bij de 
lessen. Ook heb ik inmiddels mijn licentie niveau 3 behaald, wat inhoud dat 
ik bevoegd ben om zelfstandig lessen te geven.
Met mijn eigen ervaringen en opgedane kennis hoop ik de jongens veel te 
kunnen leren.

Ik heb van de mannen een welkomstpakket gekregen omdat ze blij zijn 
met mijn komst, wat mij extra motiveert om nieuwe elementen te leren. 
Naast het turnen ben ik ook een voetballer en dit doe ik bij Be-Fair in Wad-
dinxveen. Verder vind ik het leuk om activiteiten te ondernemen met mijn 
vrienden of te chillen.

Na de zomervakantie zijn we gestart met een nieuwe 10+ groep op de vrijdag 
avond van 19.15 tot 20.15 uur in gymzaal de Sleutel. De leeftijden verschillen nu 
van 10 t/m 15 jaar. We zijn nu nog een klein groepje, maar hopen uit te groe-
ien tot een grotere groep. Het is een hartstikke leuke les. We starten met een 
kleine warming-up om de spieren een beetje los te maken. Daarna gaan we aan 
de slag met toestellen; Trampoline, rekstok, lange mat, brug, ringen of voltige. 
De jongens leren dingen zoals een koprol, radslag, salto (voor en achterover), 
arabier, handstand, borstwaartsom, de beginselen van het flanken en zwaaien in 
de brug. Het maakt niet uit hoever je bent, iedereen gymt op zijn eigen niveau! 
Aan het einde doen we meestal nog een spel om de les af te sluiten. In deze les 
zijn we ook bezig om elkaar te helpen en daar zelf wat van te leren. Dit is leuk 
om te zien bij elkaar.

Hieronder een paar foto’s voor indrukken uit deze les. Lijkt het je ook wat om te 
komen gymmen en ben je een jongen van 10 jaar of ouder? Kom gerust eens 
langs om te kijken of je het wat vindt!

jongens 10+ groep
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Velocitas heeft zich ingezet met varkentjes wassen. Veel turners en turnsters zijn op pad gegaan en hebben 
aan mensen gevraagd of ze één of meerdere varkentjes wilden wassen. In een boekje konden zij dan naar 
eigen keuze een varkentje open krassen. Op het varkentje kwam dan een bedrag te staan tussen de 0,50 
cent en 3 euro. Dit moest je dan aan die gene geven. Eén boekje leverde 50 euro op.

De turners en turnsters van Velocitas hebben ook nog een demo gegeven op de dag van Gouda on the 
beach (zondag 30 juni). Dit was een activiteit georganiseerd voor kinderen en volwassenen. Je kon er beach 
volleyballen, beach soccer spelen en er waren allerlei opblaasbare spellen en kimwanden.

Onze jongens en meisjes hebben een demo gegeven op de tumblingbaan. Hier werden Arabieren, flikflak-
ken, salto’s en nog veel meer gesprongen. Ook de mensen die langs kwamen mochten komen kijken en 
het daarna zelf uitproberen. Na het springen gingen ze de markt over met hun boekjes voor het varkentjes 
wassen. Het was super mooi weer en er is heel wat geld opgehaald deze dag. Goed gedaan allemaal!

Inmiddels hebben we met het opgehaalde geld twee nieuwe toestellen aan kunnen schaffen: een voltige 
bankje voor de jongens in de Sleutel en een plankoline voor in gymzaal de GSG. Vorige week werden de 
toestellen afgeleverd in de zaal. De kinderen en trainers zijn hier heel erg blij mee!

Varkentjes wassen en demo gouda on the beach
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webstrIjd 29 junI
Zaterdag 29 juni was er een vriendschappelijke wedstrijd in Haastrecht. De B-selectie turnen en een 
aantal meisjes van de recreatielessen van Adrie deden hier aan mee. Er werd geturnd in drie 
wedstrijden met verschillende oefeningen. Iedereen turnde zo op haar eigen niveau tegen clubs uit de 
regio: Olympia Haastrecht, Wilskracht uit Alphen a/d Rijn en Oni Montfoort. De eerste wedstrijd liep 
best veel uit, waardoor meisjes van de tweede en derde wedstrijd er ook al waren. Het voordeel: er was 
heel veel publiek!
Er werd geturnd op balk, lange mat, sprong en brug. Ondanks het mooie weer werd er hard gewerkt. 
Voor sommige meisjes was het hun eerste wedstrijd en dan is het best wel spannend! 
Aan het einde van elke wedstrijd was de prijsuitreiking en ook Velocitas viel bij elke wedstrijd in de 
prijzen. Iedereen kreeg ook een mooi diploma. Hieronder een paar foto’s van de prijsuitreiking.
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Omdat de groepen op de vrijdag in de sleutel te groot werden, zijn ze na de zomervakantie gesplitst.
Van 15.30 tot 16.30 uur is er gym van 3,5 t/m 6 jaar. De jongens leren hier bewegen, balanceren, spel, win-
nen en verliezen, samenwerken, rollen en wat kleine kracht dingetjes. De jongens komen elke week om 
15.30 uur binnen en mogen dan even met de bal spelen terwijl de toestellen nog worden opgezet.
Hierna houden we een klein praatje en kijken we of iedereen aanwezig is. Hierna gaan we stap voor stap 
uitleggen wat er gedaan gaat worden. Tijdens de uitleg wordt het allemaal voor gedaan.
Als de jongens in groepjes zijn ingedeeld, gaan ze aan de slag bij het onderdeel. Na 5 tot 10 min. Wisselen 
ze door (door bijvoorbeeld te huppelen, hinkelen, kruipen, tijgeren etc.) naar het volgende toestel. Hier 
moeten ze netjes gaan zitten en dan mogen ze daar (nadat het nog eens is voorgedaan) aan de slag.
Als ze alle toestellen hebben gehad, wordt er aan het eind van de les meestal een spelletje gespeeld. Soms 
moeten ze hiervoor samenwerken, soms gaat het om winnen of verliezen en soms, soms is het gewoon 
leuk!

uitspraken:
* Dat is gewoon een rondje om een rondje (Rick duikelde voorover aan de rekstok)
* Maar ik ben al heel sterk hoor! (Julian laat zijn spierballen zien)
* Olaf ben je moe? “Nee hoor, ik ben alleen naar school geweest!” (5 min. Later sliep hij in de les op een 
mat)
* Louis vraagt of Jens niet met de bal moet spelen (Jens zit op de bank en kijkt hem aan en zegt Nee Joh, 
dat is voetbal en ik zit op gym)
* Kylan struikelt over een matje en ik vraag hem of het gaat. Hij antwoord: “Nee hoor, ik ben een Smikkel!” 
(Ik gebruik vaak het woord bikkel)
* Ik vraag Onno of hij dat van zijn grote broer heeft geleerd. Onno verteld dat dat niet kan, want hij kon 
het al!
* Ik leg de jongens uit wat magnesium is en dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn, want het is duur, 
waarop Thijs antwoord: “Maar ik heb echt wel 5 euro hoor!”
* Robert laat een mooie sprong zien op de trampoline, waarop ik reageer, Dat is een mooie hurksprong! 
Robert kijkt me een beetje teleurgesteld aan en ik vraag hem wat er is. “Dat is MIJN sprong”
* Daan doet een handstand en kijkt ondersteboven naar zijn vriendje Onno. Hij zegt: “Hey Onno, jij staat 
op z’n kop!”

Voor de zomervakantie hebben veel groepen hun clubkampioenschappen gehouden. Hieronder een 
foto impressie. Ben je benieuwd naar de verslagen die bij deze wedstrijd horen, kijk dan op onze 
website: http://www.velocitasgouda.nl/nieuwsarchief/

clubkampIoenschapper 2012-2013
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jongensgym Vanaf 3,5 jaar
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Op zaterdag 14 september j.l. is de Grote Clubactie weer van start gegaan. Alle jonge sporters bij Velocitas 
hebben een boekje met loten gekregen tijdens hun les. We hopen dat iedereen zich inzet om zoveel mo-
gelijk loten te verkopen. Van de opbrengst van de verkoop gaat maar liefst 80% direct naar de vereniging. 
Dat kan een mooi bedrag opleveren voor de clubkas. Met de opbrengst kunnen weer nieuwe materialen 
worden gekocht en activiteiten organiseren. Elke discipline, of het nou Acrogym, Gymnastiek of Turnen 
is, heeft hiervoor wel een verlanglijstje, maar door de hoge kosten kunnen deze wensen niet altijd direct 
worden gerealiseerd. De Grote Clubactie geeft de vereniging extra financiële armslag.

Bij de verkoop werken we alleen met automatische incasso, want we willen niet dat de kinderen met geld 
over straat gaan. De loten kunnen tot in de herfstvakantie worden verkocht. Daarna kunnen de boekjes 
bij de trainers weer worden ingeleverd. Elk lot geeft een kans op mooie prijzen. De trekking van de Grote 
Clubactie is op 28 november 2013.

Dit jaar heeft de Grote Clubactie ook een nieuw lot in de verkoop: het SUPERLOT. Hiermee kunnen 
sponsoren en zakelijke relaties ook deelnemen aan de Grote Clubactie. Een Superlot kost €150,-. De koper 
ontvangt een pakketje van 50 loten en maakt dus 50 x kans op de Grote Clubactieprijzen. De koper kan de 
loten bijvoorbeeld weggeven aan klanten of aan personeel en er dus ook van profiteren. Bij de verkoop 
van een Superlot maakt Velocitas ook kans op extra prijzen. Heeft iemand

interesse? Meld je dan bij de Voorzitter. Kopers van een SUPERLOT krijgen een vermelding op de website 
en in de volgende Velocitas Nieuwsbrief.

We wensen iedereen veel succes bij de verkoop van de loten!!!!!!

Voor degene die dit jaar de meeste loten verkoopt heeft Velocitas weer een leuke verrassing in petto! Het 
zou fantastisch zijn wanneer iedereen probeert 10 loten te verkopen.
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grote club actIe Van start
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Voorzitter
Richard Eertman
voorzitter@velocitasgouda.nl
tel. (0182) 679627

Secretariaat
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tel. (0182) 511042

Penningmeester
Roelof Wijfje
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tel. (0182) 531810

gymnastIek VerenIgIng VelocItas gouda
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Ledenadministratie 
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@velocitasgouda.nl

KvK nr; 40464493
KNGU nr; 1091819

Bestuursleden
Jaap Zweere
Wieteke Steenwoerd

Op zaterdag 12 oktober j.l. hield Velocitas haar clubdag in gymzaal De Zebra. De dag begon met een 
instuif voor peuters/kleuters, waarbij ze konden klimmen, springen, rollen en duikelen. Na afloop kregen 
zij allemaal een mooi diploma mee naar huis.
Vervolgens was er een recordkermis voor kinderen van 6 t/m 10 jaar oud. Ongeveer 100 jongens en 
meisjes deden hun best om op 13 verschillende onderdelen een record te zetten of te verbeteren. Daarna 
konden de oudere kinderen vier verschillende clinics volgen: freerunning, acrogym, dansen en springen 
op het luchtkussen. 
Deze dag mochten we meer dan 240 kinderen verwelkomen, zowel leden als niet-leden en dat mag een 
groot succes worden genoemd!
Kijk op onze website www.velocitasgouda.nl voor de foto’s van deze dag.

Alle records op een rijtje:
Touwtje springen:   Maaike met 100x
Trampolinespringen:   de mooiste sprong van Kaya
Luchtkussen:    het mooiste kunstje was van Marit met een boogje!
Hoeksteun:    Myrthe (5:43 min)
Acrotoren:    deze was wel 15 kinderen groot: Estee, India, Myrthe, Myrthe D, Jesse,  
    Sterre, Maaike, Luca, Aron, Diede, Felipe, Daniël, Bram, Dimitri en …?
Spijkerbroek hangen:   Luuk (5:21 min)
Touwklimmen:   Dina kon dat vandaag het beste
Zweefrol:    Elbert met 3m80
Zweefstand:    Taras kon het langste op de balk blijven staan (6:45 min)
Hanstanden:    Tristan en Roald
Spagaat/Split:    Rebecca
Meeste radslagen in 1 min. Rik
Verspringen:    Aron

clubdag een groot succes!


