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Leiding, bestuur en redactie van 
Velocitas wensen alle leden en hun 
familie een mooi, gezond en sportief 

2015 toe!

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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grote clubactie 2014 groot succes!
De Grote Clubactie is een jaarlijkse landelijke actie om sportverenigingen financieel te ondersteunen bij 
het realiseren van specifieke wensen. Door het kopen van een of meerdere loten maakt u kans op mooie 
prijzen en steunt u uw vereniging. Dit jaar heeft Velocitas mooie prijzen in het vooruitzicht gesteld aan 
de lotenverkopers die veel loten hebben verkocht, n.l. een bidon met clublogo (minimaal 10 loten), een 
usb-stick van 4 Gb of een T-shirt met clublogo (minimaal 25 loten) of een sporttas (35 loten of meer). We 
hebben het geweten! Er zijn meer loten verkocht dan ooit en de netto opbrengst bedraagt ruim € 4500! 
Met dit bedrag hebben we een tumblingbaan kunnen aanschaffen en diverse materialen voor de verschil-
lende groepen. We willen al onze lotenverkopers heel hartelijk bedanken voor hun inzet. De prijswinnaars 
hebben zo mogelijk voor de kerstvakantie hun prijs ontvangen of anders tijdens de eerste lesweek in het 
nieuwe jaar. Een lotenverkoper willen we bijzonder in het zonnetje zetten. David Dautzenberg heeft 110 
loten verkocht en krijgt alle 3 de prijzen. Super!!!
Noot van de redactie
De tumblingbaan is inmiddels in gebruik genomen door de acrogym 
groepen en Heren Turnen. De tumbling heeft zijn vaste plek gekregen 
in de gymzaal Brittenburg. De luchttumbling kon vervolgens weer 
terug verhuizen naar de gymzaal de Sleutel, waar onder andere de 
springgroepen er volop van gebruik maken. In diverse gymzalen zijn 
matten en ander materiaal bijgeplaatst. In 2015 zullen nog enkele 
materialen worden verhuisd en/of aangeschaft.
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turnen dames B-selectie laat zich van zijn beste kant zien in 
oefenwedstrijd
De 31 meiden van de B-selectie van Velocitas lieten op zaterdag 13 december voor het eerst de nieuw 
geleerde oefeningen van dit jaar zien. In de turnhal in Alphen aan den Rijn had trainster Floortje 
Euser een oefenwedstrijd georganiseerd. Met een eigen jury, die de meiden beoordeelden op hun 
prestaties op balk, brug, mat en sprong.

Relaxt begin
Vóór de wedstrijd, die om 14.00 uur begon, was de zaal vrij. Daardoor konden de turnsters zich heerlijk 
uitleven op de professionele trampoline en de befaamde valkuil. Na de echte opwarmoefeningen startten 
de turnsters in drie groepen met daarbinnen nog verschillende niveaus: jeugd 1 en jeugd 2 (geboren in 2002 
en 2003), pupil 1 en pupil 2 (geboren in 2004 en 2005) en instap en pupil I (geboren in 2006 en 2005).

Alle turnsters lieten zich van hun beste kant zien. De vele ouders en opa’s en oma’s zagen mooie hand-
standen en zweefstanden op de mat, handstand platval of handstand overslag op de sprong, zwaaien en 
borstwaartsom op de brug en zweefstanden op de balk. Het publiek genoot tussen alle turnoefeningen 
door van koffie, thee en zelfgebakken cake. Een paar ouders legden alle prestaties vast op film en foto, zo-
dat de meisjes naderhand hun oefeningen terug kunnen kijken.

Medaille en diploma
Vooral voor de instappers was het spannend, want veel van de meisjes turnden hun eerste wedstrijd. Soms 
vergaten ze de jury te groeten of wisten ze even hun oefening niet meer, maar een wedstrijd als deze is een 
mooie manier om daaraan te wennen. Dat gold ook voor de oudere turnsters, die hun moeilijke balk- of 
matoefeningen konden testen. Het enige jeugd 2-lid mocht de wedstrijd afsluiten met de matoefening op 
muziek, die eindigde met een prachtige salto en een welverdiend applaus.

Voor alle turnsters was er na de wedstrijd cake, een medaille en een diploma, waarop de juryleden had-
den aangegeven welke onderdelen matig, voldoende, goed of top waren uitgevoerd. Aan de hand hiervan 
kunnen de turnsters zichzelf dit seizoen verder verbeteren. Voor iedereen die heeft geturnd of geholpen, 
bedankt voor jullie inzet. Op naar de volgende wedstrijd! 
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mee op zomerkamp?
Ook dit jaar zal Velocitas weer meegaan op het Zomerkamp, georganiseerd door de Koninklijke Neder-
landse Gymnastiek Unie. De leiding van Velocitas zal meegaan in week 7, 16-22 augustus. Alle kinderen 
tussen de 6 en 18 jaar kunnen mee. Het kamp staat in het teken van plezier, dansen, zingen, gymmen, 
rennen, vliegen, waterspelen, bosspelen, griezeltochten, vrienden maken, kampvuur en nog veel meer! 
 Er zullen briefjes worden uitgedeeld in de lessen met meer informatie. Zomerkamp, dat wil je beleven!
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verkoop velocitas clubitems en clubkleding
Velocitas heeft nog enkele Velocitas bidons en Velocitas tassen over. Ook is er uitverkoop van Velocitas 
T-shirts. De prijzen zijn per stuk en er geldt: op=op. Heb je interesse, stuur dan een e-mail naar info@
velocitasgouda.nl.

Bidon met opdruk € 4
Velocitas sporttas: € 15
Velocitas T-shirt € 6 (maat 104/110 en 110/116)
Velocitas T-shirt € 10 (overige kindermaten en volwassen maten)

In januari zal ook weer een bestelronde voor Velocitas turnpakjes 
opgestart worden. Houdt hiervoor de website en VeloFLITS! in de gaten. 
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Turnen dames A-Selectie succesvol in barendrecht
De A-selectie Turnen Dames heeft op zaterdag 13 december meegedaan aan een turntoernooi in Baren-
drecht. Hier werden enkele mooie ereplaatsen behaald, zie de foto’s hieronder.

De pietengym was ook dit jaar een groot succes! De Zebra was ingedeeld in 
2 stukken. De kinderen tot 6 jaar konden op klim, klauter en spring toestel-
len in een circuit vorm meedoen aan acrobatische en turnachtige oefenin-
gen. Het andere deel was voor kinderen vanaf 7 jaar en ook zij hadden hun 
eigen pietengym circuit, van loop, zwaai tot springtoestellen. Halverwege de 
pietengym kwamen ook ineens pieten te voorschijn. Deze pieten strooiden 
en maakten lol met de kinderen. De tumblingbaan in het midden van de 
zaal was een groot succes en daarop konden kinderen allerlei pietenkun-
sten laten zien. De deelnemers aan de pietengym kwamen van alle recreatie 
groepen en disciplines die binnen Velocitas waren, voor leiding en bestuur 
erg leuk om te zien, dit samen zijn. 

Pietengym
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Maandag 20 oktober was het weer zo ver; “het grote gymfeest”. Het was eindelijk herfstvakantie en de 
gymkleding en schoenen konden weer uit de kast worden gehaald. Hier hadden we allemaal al een tijdje 
naartoe geleefd en om 9 uur stonden wij, de begeleiders, dan ook allemaal fris en fruitig bij sporthal de 
Mammoet om alles op te bouwen en er zo voor te zorgen dat jullie een onvergetelijke dag zouden hebben.

Ik mocht aftrappen met een heerlijke warming up op het liedje “klaar voor de start”, want dat waren jullie!
Daarna klonk het signaal dat de dag nu officieel begonnen was en iedereen mocht beginnen met zijn/haar 
onderdeel. Ik begon fanatiek te dansen met de kinderen, maar ook bij de andere onderdelen was het een
drukte van jewelste. En niet alleen voor de wat grotere kinderen! De andere zaal was speciaal ingericht voor 
de kleine fanatiekelingen (kinderen tot 6 jaar) en ook die waren er genoeg!

Iedereen had het super naar zijn zin, de uren leken ook voorbij te vliegen en alle kinderen hadden een big 
smile op hun gezicht. Dat maakte het voor ons zo leuk, het plezier van de kinderen straalde van hun ge-
zichten af. Tussendoor even snel een broodje eten of limonade drinken, maar dan toch echt weer zo snel 
mogelijk naar het volgende onderdeel willen, geweldig. De gehele dag verliep vlekkeloos en we waren al-
lemaal trots op het feit dat jullie met zoveel kwamen!

Ik en alle andere begeleiders vonden het geweldig om deze dag met jullie mee te mogen maken!
Dank jullie wel daarvoor en hopelijk tot volgend jaar!
Liefs, Bente
Dansdocente Velocitas

Noot van de redactie
Het Gymfeest was een groot succes! Bijna 300 kinderen kwamen deze ochtend naar sporthal de Mammoet om mee te doen. Er 
waren twee zalen, een voor de jongste kinderen tot 6 jaar en een voor de kinderen tot 12 jaar. Je kon dansen, klimmen, schomme-
len, springen, balanceren, rollen en nog veel meer. Er was heel veel te kiezen en te doen. Ook kon je acrogymmen, turnen en aan 
dansclinics meedoen. De begeleiding was in handen van Sport.Gouda, stagiaires van het ROC en leiding van Velocitas.

’s Avonds was er een gymfeest voor de oudere jeugd. Hier was het een stukje rustiger, maar ook heel gezellig. Er waren allerlei 
sprongsituaties opgezet en de luchttumblingbaan. Verschillende freerunners en turnsters deden nieuwe ideeën op en oefenden op 
nieuwe trucjes. Op naar volgend jaar, dan willen we weer zo’n mooi gymfeest voor jullie organiseren!

Grote gymfeest
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Zaterdag 20 december is een groep meisjes en ouders van de B-selectie 
samen naar het Univé Gymgala geweest. De titel van deze show was dit jaar 
Magjistar en de vertelling van het verhaal werd door de zandkunstenaar Gert 
van der Vijver gedaan. Ook dit jaar waren er weer mooie acts, variërend 
van acrogym en paaldans tot de turnsters die meededen aan het WK turnen en turners van de Japanse 
Aomori University. Dit team turnde heel strak en synchroon. Erg knap! Natuurlijk waren Epke Zonderland 
en Yuri van Gelder er ook, samen met de andere Nederlandse turnheren. Na de show rende iedereen op 
ze af om handtekeningen te bemachtigen. Tenslotte waren er ook nog een vliegende vis en een kat die 
zijn kop verloor, vergezeld van een Zwitser die Nederlands probeerde te praten. Als je wilt weten hoe dat 
precies in elkaar zat, kijk op youtube!

Voorzitter
Richard Eertman
voorzitter@velocitasgouda.nl
tel. (0182) 679627

Secretariaat
Mariette Bilius
secretariaat@velocitasgouda.nl
tel. (0182) 511042

Penningmeester
Menno Gobielje
penningmeester@velocitasgouda.nl

Gymnastiek vereniging velocitas gouda

Ledenadministratie 
Ledenadministratie
@velocitasgouda.nl

www.velocitasgouda.nl
info@velocitasgouda.nl

Univé gymgala weer prachtig
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Al vele jaren heeft Velocitas een nieuwsbrief die 4x per jaar uit komt. Daarnaast is er een VeloFLITS! met 
kort nieuws. Deze komt ongeveer 10x per jaar uit. Zonder extra hulp zal de nieuwsbrief niet meer in deze 
huidige vorm kunnen blijven bestaan en zal dit wellicht de laatste editie zijn.

Wij zijn daarom op zoek naar ouders, oudere leden of andere geïnteresseerden die willen meehelpen 
met het maken van de Nieuwsbrief en/of VeloFLITS! De werkzaamheden bestaan uit het verzamelen van 
nieuws en foto’s, e-mailtjes sturen en enkele stukjes schrijven.

Wilt u ons helpen? Mail dan naar communicatie@velocitasgouda.nl of neem contact op met Wieteke 
(moeder van Marit uit de A-selectie) of Floortje (trainster).

einde van de velocitas nieuwsbrief?

aGENDA
24 jan   Regiowedstrijd Turnen Heren
31 jan   Regiowedstrijd Turnen Heren
1 feb   Toernooi B-selectie D3, 6e divisie  
  en instap D2
7 en 8 feb 8e finale Turnen Heren
14 feb  Toernooi B-selectie D2
7 mrt   Regiowedstrijd Turnen Dames
7 en 8 mrt Kwartfinale Turnen Heren
14 mrt  Regiowedstrijd Turnen Dames
20 en 21 mrt NL Doet

21 en 22 mrt Kwartfinale Turnen Heren
28 mrt  Regiowedstrijd A-selectie
4 apr  Regiowedstrijd B-selectie
11 apr  Regiowedstrijd B-selectie
11 en 12 apr Halve finale
14 apr  Algemene Ledenvergadering

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

Communicatiecommissie
Wieteke Steenwoerd
Floortje Euser
Stephanie van den BoogaardKvK nr; 40464493

KNGU nr; 1091819

http://www.velocitasgouda.nl/agenda/
http://www.velocitasgouda.nl/agenda/

