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In deze nIeuwsbrIef:
Van de redactie   -   Algemene Ledenvergadering Velocitas  -  

Clubkampioenschappen Kidsdance  -   Nieuws Turnen Dames: Turncompetitie   - 
Turn&Fundagen Gouda & Bodegraven  -  Nieuws Turnen Heren 

Nieuws Turnen Dames: Regiowedstrijd B-Selectie   -   Fijne vakantie!

Van de redactIe: uItslag kleurwedstrIjd
In de vorige nieuwsbrief stond een kleurwedstrijd voor alle leden t/m 8 jaar. We hebben heel veel mooie 
ingekleurde kleurplaten terug ontvangen. Zowel de jongens als de meisjes maakten het de jury erg lastig. 
Helaas kan niet iedereen winnen, dus moesten we toch een paar prijswinnaars kiezen. Dit zijn geworden: 
bij de jongens won Tristan Geluk en behaalde Julian Rutten de 2e plek. Bij de meisjes won Fenne v/d Horst 
de eerste prijs en Sarah Hokse de tweede prijs. Alle prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs ontvangen. 
Veel plezier ermee!

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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algemene ledenVergaderIng VelocItas
In april is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Tijdens deze ALV is een nieuwe penningmeester be-
noemd: Menno Gobielje. Roelof Wijfje is afgetreden en heeft deze taak 7 jaar met toewijding vervuld. 
Zeer verheugend is dat dit boekjaar met een licht positief resultaat kon worden afgesloten. Na een aantal 
opeenvolgende jaren met een verlies, was dat een welkom afscheidskado van én voor de scheidend pen-
ningmeester. We hebben dit resultaat immers met zijn allen bereikt!

De contributieverhoging voor het nieuwe jaar is door de aanwezigen goedgekeurd. Gemiddeld is de ver-
hoging binnen de 2,4% gebleven. De exacte bedragen zullen binnenkort op de website komen te staan. 
(http://www.velocitasgouda.nl/contributie). 

Op de ALV is verder het jaarverslag in twee aparte delen gepresenteerd en toegelicht. Op de vergadering 
zijn nog verschillende aanvullingen op beide verslagen gedaan, plus een voorstel om de verslagen samen 
te voegen. Deze actie wordt binnenkort uitgevoerd. Wanneer u belangstelling heeft voor het jaarverslag 
of de notulen, kunt u deze opvragen bij het secretariaat: secretariaat@velocitasgouda.nl.

Dit kan bij Velocitas! Je kunt helpen op een van onze lessen of bijvoorbeeld bij het organis-
eren van activiteiten. Geef aan wat jij graag wil! Ook is het mogelijk om een jurydiploma of 
assistentendiploma te behalen. Broers/zussen/vrienden zijn ook van harte welkom! Je hoeft 
hiervoor niet lid te zijn van Velocitas. Meer weten? Interesse? Mail naar info@velocitasgouda.nl.

assIsteren of je maatschappelIjke stage doen?
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clubkampIoenschappen kIdsdance
Zaterdag 07 juni 2014 was het zover. De meiden van de Kids Dance hadden hun eerste clubkampioenschap. 
Zij hadden nog nooit eerder een wedstrijd gedanst en ze vonden het dan ook erg spannend. Ze zagen er 
mooi uit in de kleuren zwart, rood en wit. Nadat ze eerst met z’n allen de dans gedaan hadden voor het 
publiek, mochten ze daarna in tweetallen de dans aan de jury presenteren.

Chémene en Sarah mochten het spits afbijten. Ze lieten beide goed zien dat lachen ook bij de dans hoort.
Hierna waren Jade en Noortje aan de beurt. Jade was best een beetje zenuwachtig, maar liet goed zien wat 
ze geleerd had. Bij Noortje kon je zien dat ze al heel krachtig danste. Haley wist de dans goed en lachte 
daar mooi bij, zij greep net mis naast de prijzen en werd 4e. Maria wist alle pasjes netjes af te maken, zij had 
daarom ook de hoogste score voor het uitvoeren van de choreografie. 

Alysa had een mooie gebreide haarband in haar haar, die haar moeder zelf gemaakt had. Ze was ontzettend 
nerveus, maar heeft toch maar even mooi laten zien wat ze kon. Zij danste samen met Emma, die het hoogst 
scoorde op de danstechniek.

Isabelle en Annique zijn echte zusjes, want ze danste een beetje hetzelfde. Ze scoorde dan ook bijna dez-
elfde punten. Sabrina wist de dans mooi op tel te doen en Femke wist overal een 7 of hoger te scoren.
Yasmina, was iets te laat binnen, maar kon gelukkig nog meedoen en wat ging dat goed! Met een straal op 
haar gezicht wist ook zij de dans helemaal.

Na afloop wat drinken en een spekje en toen 
was het tijd voor de prijsuitreiking.

Nummer 1: Emma van Apeldoorn
Nummer 2: Sarah v/d Heuvel
Nummer 3: Yasmina van Eijk

Juf Adrie gaat na ruim 15 jaar Velocitas verlaten. Vele kinderen hebben met veel plezier van haar les 
gehad. Op woensdag 16 juli geeft ze haar laatste lessen, deze worden natuurlijk wel een beetje speciaal!
Na de zomervakantie zal Irmgard alle lessen van Adrie op de woensdag
middag overnemen. De eerste les (13:30-14:30 uur) zal vanaf september 2014 ook 
toegankelijk zijn voor jongens. Dit wordt dan een kleuterles voor jongens en meisjes 
van 4-6 jaar. Jongens kunnen voortaan dus naast de vrijdag ook op woensdag gymmen!

mededelIngen woensdaglessen zebra
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nIeuws turnen dames: Verslag turncompetItIe
De afgelopen weken hadden de drie teams van de A-selectie turnen hun laatste en beslissende voor-
ronde van de turncompetitie. Met goede prestaties zou nog een plekje in de finale, op 21 juni in 
Amsterdam, behaald kunnen worden.

Bovenbouw 3e divisie
Op zaterdag 31 mei 2014 had de bovenbouw 3e divisie de laatste en beslissende turncompetitie. Het team 
bestond, net als de vorige keer, uit Rosanne, Eline, Damaris plus Yara en Renée van Dos Schoonhoven. Als 
we deze zouden winnen, mochten we naar de finale!
 
Onze eerste toestel was balk. Ondanks dat we een beetje gespannen waren, bleef bijna iedereen erop en 
liet Renée zelfs een mooi bruggetje zien.  Het 2e toestel was vloer. Ook hier waren de oefeningen strak en 
had Damaris tijdens haar oefening de hele tijd een leuke lach, waar iedereen vrolijk van werd. Op sprong 
lieten we allemaal mooie overslagen zien en Rosanne zelfs een overslag met een hele draai. Na drie goede 
toestellen gedraaid te hebben, kwam het laatste toestel, brug. De salto af was voor Rosanne wat spannend, 
maar tijdens de wedstrijd  maakte ze toch een mooie salto, waarop het hele team SUPER trots was. Ook liet 
Yara een mooie salto half zien, wat ze de vorige wedstrijd nog niet deed. En toen was het wachten op de 
uitslag. We hadden een super goede wedstrijd gedraaid en dat werd beloond met een 1e plaats! Dus op 21 
juni mogen we naar de finale! Daar gaan we met veel moed en zin heen, omdat we 3x 1e zijn geworden en 
we waren tijdens de voorrondes nog niet op ons best!
 
Bovenbouw 4e divisie
Op 31 mei had het vierde divisie team ook haar laatste turncompetitie. Dit team bestond deze keer uit Mil-
lie, Linske, Dominique en Alouette van Velocitas samen met Li Yuan Wolf van Wilskracht uit Alphen a/d Rijn.  

Ze begonnen op vloer en er werden gelijk hoge cijfers gescoord. Dit was een goed begin van de wedstrijd. 
Li Yuan behaalde het tweede hoogste cijfer van de wedstrijd, een 11,27. Vervolgens gingen de meiden naar 
sprong. Daar sprongen ze strakke overslagen over het pegasus. Hier behaalde alle meiden een cijfer tussen 
de 10 en 11. Zo kreeg Dominique een 10,575 van de jury. Na sprong moesten de meiden naar brug, wat 
vaak zorgt voor moeite. Over het algemeen werden hier sowieso bij deze wedstrijd geen hoge cijfers ge-
haald, dus bij het team van Velocitas helaas ook niet. Bij het laatste onderdeel balk turnde Linske een goede 
oefening met vrij weinig wiebels en zonder val. Ze behaalde een 11,25. Ook Alouette en Millie kwamen niet 
van de balk. Zij behaalden een 10,8 en een 10,6. Ondanks de goede inspanning hebben ze de finale net niet 
gehaald.

Onderbouw D1
Zaterdag 7 juni turnde de onderbouw D1 hun laatste competitiewedstrijd tegen Donar en Pro Patria. Deze 
wedstrijd was al meerdere malen verschoven. Vanwege het Pinksterweekend kon helaas niet iedereen mee-
doen. Britt, Desiray, Thamarai en Elise vertegenwoordigen het team.

De zaal was een gewone gymzaal zoals in Gouda, met matjes en lange mat. De start was op brug en sprong. 
Britt had een beetje pech met haar brug, maar liet op sprong een mooie salto zien. De andere meiden lieten 
mooie sprongen en oefeningen zien, met een mooie salto van de brug van Elise.
Op de balk blijkt dat evenwicht niet altijd even makkelijk is. Thamarai had daarvan geen last, die bleef er 
op! Britt turnde een mooie oefening, jammer dat ze niet de hele tijd erop kon blijven staan. Ook Elise en 
Desiray hadden pech met hun radslag. Op vloer was het soms lastig om de juiste kant op te gaan, maar de 
meiden bikkelden zich er doorheen. Helaas bleek het bij de prijsuitreiking niet genoeg voor de eerste plaats, 
de andere teams waren beter.
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Zaterdag 22 maart hebben 235 kinderen vanuit de regio mee gedaan aan de Turn en Fundag. Deze 
turn en Fundag werd gehouden in de Sporthal de Mammoet in Gouda.
Vanuit de Goudse gymnastiek vereniging Velocitas deden zowel meisjes en jongens mee en niet onver-
dienstelijk: ze wisten in de ochtend wel 10 medailles binnen te halen! Medailles werden gewonnen door: 
Sterre van den Brink, Danielle Beshay, Mees Vlot, Bram Oostra, Rik Smitskamp, Tristan Geluk, Mees Broer, 
Luca Lambrechts, Niels Nieuwenhuizen en Taras Koole. Het aantal jongens dat dit jaar mee deed was groot 
en leuk om te zien dat de jongens bij Velocitas het goed doen.
In de middag waren de meisjes vanaf 10 jaar aan de beurt. Hier werd ook goed gescoord, er werden 9 
medailles behaald door: Steffie Vos, Leunora Preijvukic, Nisrine Boussaboun, Maaike Wagenaar, Renske 
Dalhuisen, Fabienne van de Berg, Emillie Rouwendal, Marrymaar Beshay en Puck Vlot. Na afloop konden 
de deelnemers mee doen aan het fungedeelte van deze dag en maakten zij kennis met Free running en 
Acrogymnastiek. Kortom een zeer geslaagde dag!

Zaterdag 17 mei deden de meisjes van Velocitas Gouda mee aan de Turn en Fundag in Bodegraven. 
En met succes! In verschillende categorieën werden ereplaatsen behaald.
Er werd geturnd op balk, lange mat en minitramp. Na de wedstrijd was er een fungedeelte met dans, 
tumbling en spelletjes. In de ochtendwedstrijd turnden de meisjes 6-8 jaar en iedereen deed supergoed 
zijn best! Het duurde soms een tijdje voor je aan de beurt was, maar het was wel heel gezellig. Bas had 
voor stiften en papier gezorgd, waardoor de meisjes zich tijdens het wachten wel konden vermaken. Na 
het fungedeelte was het tijd voor de prijsuitreiking. In de categorie R2 behaalde Nienke Raghunath een 
bronzen medaille. Jolien Bobeldijk greep bij niveau D2 net naast een medaille. Ook Stefanie de Wit stond 
net naast het podium in haar categorie.
‘s Middags mochten de oudere meisjes hun oefeningen laten zien. Ook dat ging prima, al bleef de koprol 
op de balk een struikelblokje. De lange mat oefeningen waren van iedereen supernetjes en ook op min-
itramp werd hoog gesprongen. Na het fungedeelte en het tonen van de dans was het tijd voor de laatste 
prijsuitreiking van de dag. Veronique de Wit mocht op het hoogste treetje van het podium gaan staan en 
Myrthe Westmaas naast haar op de 2e plek. Zij turnden beide in categorie pupil 1 D3. Puck Vlot turnde zich 
bij de jeugd naar een mooie tweede plaats. Alle kinderen ontvingen na afloop van de wedstrijd een vaantje 
en een diploma.

Van de Turn en Fundag in Bodegraven zijn enkele foto’s gemaakt. Deze zijn te vinden in ons fotoalbum op 
de website. Ook zijn op de website de wedstrijdverslagen terug te vinden. 

turn & fundagen gouda & bodegraVen

Beste jongens en nu met name ook beste meisjes die graag zouden willen gaan gymmen op de vrijd-
agmiddag. In de gymlessen in de Zebra van 16.00 - 17.00 uur wordt er gymles gegeven aan jongens 
van 4, 5 en 6 jaar, maar daar kunnen ook nog meisjes bij van 4, 5 en 6 jaar. Dus kan je niet op woens-
dagmiddag, kom dan naar de vrijdagmiddag in de Zebra van 16.00-17.00 uur. Van harte welkom!

mededelIngen VrIjdaglessen zebra
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Turner Youri Vijn 3e op OZHK
Zaterdag 17 mei j.l. vond de Open Zuid Hollandse Kampioenschappen plaats in Bergschenhoek. Yoeri Vijn 
die uitkomt in categorie Junior I niveau 7 turnde een goede wedstrijd en mocht een bronzen medaille in 
ontvangst nemen. Ook Benjamin turner Daniël Qualm mocht een medaille mee naar huis nemen. Hij werd 
4e in een druk bezette categorie. 

Youri Valk, Rik Smitskamp, Damian Plug en Joost v/d Linden kwamen uit in categorie Instap niveau 11. Zij 
werden respectievelijk 6e, 11e, 14e en 17e. In de jongste categorie Benjamin turnde Tristan Geluk voor het 
eerst een wedstrijd. Hij werd 28e, zijn teamgenootjes Daniël Qualm en Roald v/d Meijden werden 4e en 
17e. In de categorie Instap niveau 10 kwamen Elbert den Hertog en Rinse v/d Meer in actie. Elbert was ziek, 
maar presteerde goed en kwam uit op een 14e plaats. Rinse eindigde als 24e. Quinten Verdouw die na een 
blessure terug kwam werd 9e in de categorie Instap niveau 9. Roy Benschop en Laurian Serno (categorie 
pupil niveau 9) eindigde in het grote deelnemersveld knap als 6e en 12e. De pupillen 8, Michiel de Boer, 
Tan v/d Waal en Ingo van Oldenborgh deden het goed, zij eindigden als 8e, 9e en 11e. Jesse Gebraad, 
Taras Koole en Joeri Straver werden 8e, 9e en 16e in de categorie Pupil niveau 10. Hun trainer Richard 
Nobel werd in de categorie Senior knap 5e.

Nederlands Kampioenschap
Jelle Aantjes (Instap 2e divisie) en Tian v/d Waal (Pupil 2e divisie) kunnen tevreden terug kijken op hun 
eerste NK debuut op 25 mei j.l. Ze eindigden beide als 5e van heel Nederland op het toestel ringen.Jelle 
en Tian hadden zich in de halve finale geplaatst voor het toestel ringen, door bij de beste 6 turners te ein-
digen op dit toestel. Zij hebben de trainingen erna hard aan de netheid gewerkt. Op de dag zelf was het 
best spannend. Na een warming-up moesten ze nog even geduld hebben voor ze zelf aan de beurt waren. 
Tian was als eerste, hij turnde een nette oefening, maar mistte nog wel wat in zijn uitgangswaarde. Hij 
kreeg een 16,65. Hartstikke goed cijfer en goed genoeg voor een 5e plaats. 2 rondes verder was Jelle aan 
de beurt. Hij was best zenuwachtig, maar liet dat niet merken. Hij turnde een strakke oefening en kreeg 
zelfs een bonus, omdat hij niet tegen de kabels steunde tijdens zijn boven stukje. Hij werd beloond met 
18,95 punten. Zo hoog had hij nog nooit gehaald en hij was erg verbaasd en blij. Ook hij eindigde hier als 
5e. In totaal heeft hij wel zo’n 150 tot 200 turners achter zich gelaten op dit toestel. Hun trainer Bas van 
Agten pakte het brons op ringen en het zilver op brug. Hij werd ook nog 4e op rek en 6e op voltige. Ingo 
van Oldenborgh was komen kijken naar zijn wedstrijd en heeft de hele wedstrijd goed geholpen door zijn 
nummertje op te houden.

nIeuws turnen heren
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Rebecca regiokampioen 2014
Op zaterdag 5 en 12 april turnden de meisjes van de B-selectie hun regiowedstrijd. En dat is toch altijd wel 
een beetje spannend! Je kunt nog zo goed je oefening uit het hoofd kennen en ook de juf verwacht geen 
rariteiten. Plots kan er toch iets fout gaan. Zo merkten Rixt en Zoë op vloer dat ze iets waren vergeten…. 
Best jammer, want de andere toestellen turnden ze heel netjes! Voor Floor en Bente was het hun eerste 
wedstrijd en deze deden ze heel netjes in niveau D2. 

Een week later was niveau D3 aan de beurt. En ook daar verrassingen, want waar sommige pupillen 1 op 
de training absoluut géén koprol op de balk durfden (of alleen met hulp), verrasten Ella en Veronique de 
trainsters toch even! En zo bleven de jongste pupillen er bijna allemaal op (oudere meiden, jullie hebben 
nog wat te oefenen!).  De uitslag kon niet op toen bleek dat Ella 4e was geworden en Rebecca zelfs 
regiokampioen! 

De volgende wedstrijdronde waren de oudere pupillen en 
de jeugd aan de beurt. En ook hier hele mooie beurten met 
overslag over kast, overslag op vloer en handstand op balk. 
Mirre werd 3e, Puck 2e en Quinty net naast het podium, 5e. 
De trainers waren erg trots! Een uitgebreider verslag kunnen 
jullie lezen in het nieuwsarchief: 
http://www.velocitasgouda.nl/nieuwsarchief/

nIeuws turnen dames: regIowedstrIjd b-selectIe

Wegens het succes van vorig jaar; maar ook omdat een heleboel kinderen de fotowedstrijd gemist hadden: 
Wie maakt de mooiste/leukste/spannendste vakantiefoto? De foto moet iets met gym/acro/freerunnen of 
dans te maken hebben. Stuur hem op naar communicatie@velocitasgouda.nl o.v.v. vakantiefoto. Voor de 
leukste inzending hebben we opnieuw een verrassing!

prIjsVraag! op zoek naar de leukste VakantIefoto
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fIjne VakantIe!
Vanuit de redactie wensen we al onze leden alvast een 
hele fijne zomervakantie toe! Op moment van schrijven is 
het al supermooi weer, we hopen dat als we straks vakan-
tie hebben, de zon nog steeds 
schijnt.

De laatste lessen vóór de vakantie zullen op donderdag 
17 juli worden gegeven. Daarna vieren we een zomerva-
kantie van ruim 6 weken. Maandag 1 september starten 
al onze lessen weer. We hopen jullie dan weer terug te 
zien!

http://www.velocitasgouda.nl/nieuwsarchief/
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