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Van de Voorzitter
Het nieuwe seizoen is begin vorige maand gestart met een lesrooster dat voor een aantal groepen wijzig-
ingen van tijd en locatie met zich mee bracht. Bij het opstellen van het rooster liggen er allerlei wensen 
op tafel, zoals het starten van nieuwe groepen, het gebruik van materialen en toestellen die alleen op een 
bepaalde locatie voorhanden zijn en kostenefficiënt gebruik van zalen. In overleg met Sport.Gouda , de 
verhuurder van de gymzalen, proberen we deze puzzel zo goed mogelijk te leggen. Ik begrijp ook dat 
wijzigingen in tijd en locatie niet voor iedereen gunstig uitpakken. Ik hoop dat u begrip heeft dat we als 
vereniging een zo breed mogelijk sportaanbod willen aanbieden en dat daarbij jaarlijks keuzes gemaakt 
moeten worden. 
 Eind september was de jaarlijkse ‘vriendjes- en vriendinnetjesweek’ bij Velocitas, waar ieder lid 
vriendjes en vriendinnetjes (broertjes en zusjes mogen ook!) mocht meenemen om mee te doen. Ook 
buiten deze week mogen nieuwe kinderen altijd aan een les meedoen om te kijken of ze het leuk vinden. 
En gymmen is leuk! In de herfstvakantie (op maandag 20 oktober) doet Velocitas mee aan het landelijke 
Grote Gymfeest. Kijk verder op in deze nieuwsbrief voor meer informatie of kijk op onze website. Ik wens 
iedereen veel sportplezier.

Met sportieve groet,
Richard Eertman
Voorzitter Velocitas

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.
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Vriendjes en Vriendinnetjesweek
De laatste week van september organiseerde Velocitas een vriendjes en vriendinnetjes week. Iedereen 
mocht iemand meenemen naar de les. Veel jongens en meisjes lieten zich dat geen tweede keer zeggen. 
Het leverde heel veel gezellige lessen op! De actie was dan ook een groot succes en zeker voor herhaling 
vatbaar.

Foto’s clubkampioenschappen recreatie, turnen dames en acrogym
Heb je de foto’s nog niet gezien? Kijk op onze website in het 
fotoalbum. 
http://www.velocitasgouda.nl/fotos-clubkampioenschappen/

Op onze website zijn in het nieuwsarchief ook verslagen van 
de kampioenschappen terug te lezen!

http://www.velocitasgouda.nl/fotos-clubkampioenschappen/%0D
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Winnaars fotowedstrijd
We hebben ontzettend veel leuke inzendingen ontvangen voor de fotowedstrijd! Bedankt voor jullie cre-
atieve foto’s. De commissie had veel moeite om de winnaars te bepalen, maar hier volgt de uitslag:

Lieke v.d. Berg: Disneyland Parijs zet     Tim Blauwkamp en Niels Nieuwenhuizen: 
je vakantie helemaal op z’n kop!    zij vieren vakantie in het Plaswijckpark.

De winnaars hebben inmiddels hun prijs ontvangen. 

Omdat we zo veel leuke foto’s hebben ontvangen, 
hierbij nog een impressie van een aantal inzendingen. 
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Nieuwe trainers
Luis
Hallo, mijn naam is Luís Huisman en dit jaar ben ik begonnen als trainer van 
de heren 2 bij Velocitas. Ik ben 19 jaar en doe momenteel een thuis stud-
ie voor onderwijsassistent.  Ik woon in Gouderak, een dorpje in de buurt 
van Gouda. Naast mijn studie doe ik zelf ook 3 keer per week aan turnen 
bij TOOS te Waddinxveen. Voor dat ik begon bij Velocitas was ik jongens 
trainer op recreatief niveau bij T.H.O.R. te Gouderak. Heb ik hier 2 jaar les 
gegeven en was opzoek naar een nieuwe uitdaging.

Ik word tijdens mij lessen begeleid door Pim Luiten of Laurens de Vries. Die 
beide ook trainen bij TOOS. Ik ben er van overtuigd dat dit een leuk jaar 
gaat worden met veel leermomenten met en van elkaar!

Bente
Hallo allemaal!

Mijn naam is Bente Bullock en ik kom uit Tilburg. Ik geef op maandag 
dansles bij Velocitas aan de kleintjes. Ik dans al bijna mijn hele leven. Toen 
ik 10 jaar was begon mijn danscarrière echt, toen ik werd aangenomen in 
een voorstellingsgroep, waar wij mee optraden in Nederland, maar ook 
Duitsland. Toen ik nog klein was en mijn dansdocente les zag geven, wist 
ik het, dat wil ik ook!
 Drie jaar later ging ik bij een musicalvereniging en vond dat zo leuk 
om te doen, dat ik het vanaf dat moment echt zeker wist; Ik wil iets gaan 
doen met zingen, dansen en acteren. Het maakte mij niet zoveel uit of dat 
nu in een vorm van lesgeven was of uitvoerend.
 Na mijn middelbare school ben ik naar een opleiding gegaan die 
zich richt op recreatie op vakantieparken. Wij kregen daar ook entertain-
ment lessen en mijn docent daar zag al snel aan mij dat ik daar niet op mijn 
plek zat. Hij raadde mij aan auditie te gaan doen op musicalopleidingen. 
Dat ging ik doen en werd aangenomen op de Dutch Academy of Perform-
ing Arts in Zoetermeer / Den-Haag. Ik heb daar als uitvoerend artiest heel 
veel ervaring op gedaan. Ik ben achtergrondzangeres geweest van Paul de 
Leeuw, Ernst Daniel Smidt, Gordon & LA the Voices. Maar ook zat ik in het 
ensemble van Musical Classics Ahoy’. Waar ik 2 avonden mocht dansen 
voor een uitverkocht Ahoy’. Dat was een geweldige ervaring!
 Ook heb ik in mooie theaterstukken gespeeld zoals Midzomernachts-
droom, Driestuiveropera, Icarus en in een bewerking van de musical Spring 
Awakening. Twee jaar geleden ben ik samen met Ilana ons bedrijf ”Goed 
Fout Producties” gestart, hiermee maken wij educatieve voorstellingen 
voor basis,- en middelbaaronderwijs. Maar ook zijn wij in te huren als dans, 
zang, drama docenten, regisseuses, of uitvoerend artiesten.

Lesgeven vind ik erg leuk om te doen, omdat ik zo alles wat ik heb geleerd 
kan overbrengen aan enthousiaste leerlingen. Tot in de les!
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Sinds de zomervakantie is er een nieuwe gymnastiekles voor meiden vanaf 9 jaar. Ze krijgen les van Floortje. 
Op dit moment zitten er 11 meisjes in de groep. Af en toe nemen ze gezellig een vriendin mee. We vroegen 
de meisjes of ze wat wilden vertellen over deze les. Hier zijn de antwoorden: 

 - Deze gymles is LEUKLEUKLEUKLEUKLEUK
 - We doen LEUKE dingen
 - We hebben een LEUKE juf
 - We doen LEUKE toestellen
 - We doen bijna elke week wat anders
 - We leren LEUKE nieuwe onderdelen
 - We mogen kiezen wat we volgende week gaan doen (apenkooi?)

Deze les is dus gewoon LEUK! Ben je 9 jaar of ouder, kom gerust eens kijken in deze les. Op woensdagmid-
dag om 15:30u in gymzaal Hoogenburg.

Even kijken bij... Gymnastiek meisjes 9+

Dit kan bij Velocitas! Je kunt helpen op een van onze lessen of bijvoorbeeld bij het organiseren van 
activiteiten zoals het grote gymfeest. Geef aan wat jij graag wil! Ook is het mogelijk om een jurydi-
ploma of assistentendiploma te behalen. Broers/zussen/vrienden zijn ook van harte welkom! Je hoeft 
niet lid te zijn van Velocitas voor je maatschappeljke stage. Meer weten? Interesse? Mail naar 
info@velocitasgouda.nl.

Assisteren of je maatschappelijke stage doen?

We hebben afscheid genomen van een aantal meiden die een andere uitdaging zochten. Nu zijn we weer 
nieuwe teams aan het vormen, zodat die in ieder geval in februari met de wedstrijden mee kunnen doen.

Maar onze groep is nog niet vol, dus ben je 7 jaar of ouder (geen bovengrens) en ben je jongen of meisje 
kom dan eens meedoen met de acrolessen. Jongens zijn ook erg welkom, Dick en Marleen  zouden het 
super leuk vinden om een heren duo of een gemengd duo mee te kunnen nemen naar wedstrijden.

Waarom acro? 
Acro is leuk, je werkt samen, je leert veel en vooral het is gezellig. 

Overtuigd? Kom dan donderdagmiddag om 16.00 uur naar de gymzaal Brittenburg.

Nieuws acro recreatiegroep
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Op zaterdag 13 september j.l. is de Grote Clubactie weer van start gegaan. 
Alle jonge sporters bij Velocitas hebben een boekje gekregen tijdens hun 
les. We hopen dat iedereen zich inzet om zoveel mogelijk 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. Elke discipline, 
of het nou Acro, 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. 
Dit jaar staat de aanschaf van een nieuwe tumblingbaan hoog op ons verlanglijstje. Door mee te doen aan 
deze actie steunt u uw vereniging en maakt u de aanschaf hiervan wellicht mogelijk. Elk lot geeft kans op 
mooie prijzen. De trekking van de Grote Clubactie is op 27 november 2014.

Boekjes inleveren
De boekjes kunnen nog t/m 1 november ingeleverd worden (dat is de week na de herfstvakantie). Alle 
kleine verkopen helpen ook! De kinderen hoeven niet met geld over straat, de verkoop gaat via automa-
tische incasso. Lever het boekje in bij je trainer in op de les.
Velocitas heeft dit jaar leuke prijzen in petto voor de lotenverkopers. Verkoop je minimaal 10 loten, dan 
krijg je een bidon met Velocitas logo. Bij 25 loten kun je kiezen uit een Velocitas T-shirt of een USB-stick. 
Bij 35 loten krijg je een sporttas. De prijzen worden na afloop van de actie uitgedeeld aan de kinderen.

Grote clubactie!
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Laurian Serno die in de Heren 1 selectie turnt bij Velocitas, gaat sinds kort 
naar de Billy Elliot sCool. Hij heeft samen met Roy Benschop en Tim 
Blaauwkamp (Turnmaatjes) auditie gedaan voor de musical Billy Elliot. Laurian 
voldeed aan de gevraagde eisen en zit nu op les op de school in Amsterdam. 
Voor Roy en Tim was het helaas niet haalbaar.
 De musical Billy Elliot, gebaseerd op de wereldberoemde film, vertelt het 
inspirerende verhaal van een 11-jarige zoon uit een arbeidersgezin ten tijde van 
de mijnstakingen in Engeland (1984-1985). Billy zit op boksen maar belandt 
toevallig in een balletles. Tot zijn eigen verbazing blijkt hij hiervoor talent te hebben. Tegen de wil van zijn 
vader in gaat hij, onder begeleiding van zijn fanatieke balletdocente, steeds harder trainen. Uiteindelijk 
mag hij auditie doen voor de Royal Ballet School in Londen. Billy hoopt zijn droom om danser te kunnen 
worden te verwezenlijken, hetgeen hem thuis grote problemen oplevert. Want wat is belangrijker? Een 
gezinsleven redden dat door politieke en sociale omstandigheden aan de rand van de afgrond staat of het 
geven van een kans aan een kind met een bijzonder talent? 
 Laurian die dit jaar naar de brugklas is gegaan en bij Velocitas traint, is hard op weg om carrière te 
maken in de musical wereld.  Hij gaat naast school en turnen minimaal 3x per week naar Amsterdam om 
les te krijgen in onder andere ballet, tap, acrobatiek en zang. Voor zijn ouders ook een extra taak om heen 
en weer te moeten rijden tussen Gouda en Amsterdam. Maar volgens de docenten op de Billy Elliot sCool 
doet Laurian goed zijn best. Binnenkort worden er 6 kandidaten uit de lessen gekozen om de echte Billy te 
gaan spelen in de musical. Wij zullen allemaal duimen voor Laurian! Daarnaast is er ook nog kans op een 
rol voor Michael, het beste vriendje van Billy. Laurian heel veel succes!

Laurian Serno naar de Billy Elliot sCool!
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Na de zomervakantie zijn er een aantal nieuwe lessen gestart. Andere lessen kregen een nieuwe 
leiding, locatie of tijdstip. Een compleet overzicht van al onze lessen vindt u op de website: www.
velocitasgouda.nl/lesrooster.

Wist u dat:
1. Alle leiding weer enthousiast gestart is?
2. Meisjes van 4-6 jaar ook welkom zijn bij de kleuterles op vrijdagmiddag in de Middenmolenlaan? Ze 
   samen met jongens lekker kunnen bewegen en springen?
3. Er 3 jongens gymgroepen zijn in de gymzaal Brittenburg? De groepen zijn ingedeeld op leeftijd: vanaf
   3,5 jaar, vanaf 7 jaar en een groep voor 10 jaar en ouder.
4. We een kleuterles op woensdagmiddag voor jongens en meiden in de Middenmolenlaan starten? Zodra
    er voldoende belangstelling is, zal dit uur apart worden gegeven. Tot dat moment kunnen kinderen een
   uurtje later meedoen (van 14:30-15:30u) of op vrijdagmiddag.
5. Meisjes van 10 jaar en ouder voortaan ook in de gymzaal Hoogenburg terecht kunnen? Sinds de zomer
   hebben we een nieuwe gymles voor meisjes 9+. Voorheen moesten deze oudere meiden naar een
   andere locatie. Nu hoeft dat niet meer! Zie elders in de nieuwsbrief voor een verslagje van deze les.
6. De springgroepen op de nieuwe locatie (gymzaal Hoogenburg) een groot succes zijn? Er nog ruimte is  
   voor jongens en meiden vanaf 12 jaar?
7. Er een nieuwe freerunningles is op dinsdag in de Columbuslaan? We daarmee al 3 freerunninglesse
   hebben bij Velocitas en de interesse groot is voor deze nieuwste tak van sport?
8. De acrogym nog op zoek is naar sterke jongens en meiden vanaf 7 jaar die willen acrogymmen? Lees
   elders in de nieuwsbrief meer over acrogym!
9. We wel 6 ouder-kind gymlessen hebben op twee locaties in Gouda? Deze lessen worden gegeven door
   Klari en Marjan. Ook opa of oma met hun kleinkind zijn welkom om mee te doen!
10. U altijd langs mag komen voor een proefles?
11. U interesse voor een van de lessen of een vraag altijd kunt stellen via info@velocitasgouda.nl?

Nieuws over onze lessen
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aGENDA

Tot 1 november  lever boekje Grote Clubactie in.
15 november   groepsspringwedstrijd springgroep in Bodegraven
15/16 november   NTC Turnen Heren
27 november   trekking landelijke Grote Clubactie
13 december   wedstrijd B-selectie Turnen Dames in Alphen a/d Rijn
13 december   wedstrijd A-selectie Turnen Dames in Barendrecht
20 december   kerstfeest B-selectie
20-21 december  Univé Gymgala in Almere
21 december – 4 januari:  kerstvakantie
27 december:    Kersttoernooi Turnen Heren in Nijmegen

Kijk ook op http://www.velocitasgouda.nl/agenda/

http://www.velocitasgouda.nl/lesrooster
http://www.velocitasgouda.nl/lesrooster
http://www.velocitasgouda.nl/agenda/
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Ook dit jaar organiseert de KNGU weer een gymgala vol acrobatiek, turnen, 
dans en springen:

MAGJISTAR, Na een succesvolle 17e editie van het Univé Gym Gala 2013 
met Sekai, belooft de 18e editie wederom een betoverend spektakel te 
worden met Magjistar. In maar liefst vier shows laten de duizenden be-
zoekers zich onderdompelen in een betoverende belevenis met acts, arti-
esten, muziek en topsporters uit de hele wereld én van eigen bodem. Maar 
het Univé Gym Gala is ook zelf gymmen, springen, turnen en dansen op 
het Beweegplein en na de show op jacht naar handtekeningen!  
Kortom, het Univé Gym Gala 2014 mag je niet missen! 

Er zijn vier shows op zaterdag 20 en zondag 21 december. All shows zijn 
te zien in topsportcentrum Almere en ook fantastisch om te bezoeken met 
het hele gezin. Voor meer informatie of het bestellen van tickets ga naar 
www.univegymgala.nl. Sommige groepen van Velocitas gaan gezamenlijk 
naar de show. We wensen iedereen veel plezier!

unive gymgala 2014
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