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Van de redactie
Hoera, het is vakantie! Na een geweldig springfestijn, is het tijd om te ontspannen en te genieten van een aantal
weken zonder lesverplichtingen en voorbereidingen, hoe leuk we dat ook vinden.

Voor een aantal leden kan de vakantie soms érg lang duren… Daarom lees je in dit clubblad praktische tips voor
als je tóch wilt blijven gymmen en fit wilt blijven! Verder besteden we in het clubblad uiteraard aandacht aan het
afscheid van juf Ans, die na 15 jaar les geven bij Sport Vereent nu meer tijd aan haar kleinkinderen en hobby’s gaat
besteden. En we hebben nieuwe lessen en leiding vanaf het nieuwe seizoen: welkom aan Ruben, die samen met Bo
een jongensrecreatieles in Zuilen gaat geven. Hij stelt zich graag aan jullie voor. En welkom aan Pam, die al assistent
en bestuurslid is, maar nu ook zelf gaat lesgeven. Met beide nieuwe trainers zijn we enorm blij.
Daarnaast veel aandacht voor onze seniorenlessen. Terecht, want deze hechte groep dames is vaak zo bescheiden,
maar zijn als vrijwilliger vaak enorm actief. Kortom, tijd om trainsters Nel en Ria eens te vragen waarom deze
lesgroepen zo hecht zijn en de groep in het zonnetje te zetten.
Wij wensen jullie veel leesplezier en graag tot na de zomervakantie!
De redactie
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Jubilarissen

Tijdens de Algemene Leden Vergadering zijn ook de
jubilarissen van het jaar 2019 in het zonnetje gezet.
Zij kregen een passende attentie en persoonlijk
woordje van de juf of meester 

Gefeliciteerd allemaal!
Luitje van Tellingen - van de Beek
Dinie Woudenberg - van de Beek
Richard Ritzer
Joke Ramele - Jansen
Sabrina Noordanus
Jill van Woudenberg
Ans Dirks - Weijers
Beer - Pelman
Nisha Bansie
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Succes in
Scherpenzeel

Sport vereent groep 3: 3de prijs!

Drie meisjesploegen van Sport
Vereent die waren geplaatst voor
de finales van de 3-4 kampen
Regio Mid-West, daar wilde ik
wel graag bij zijn. Gelukkig had
Laura nog wel een plaatsje in de
auto over dus lekker ontspannen
op weg naar Scherpenzeel. Daar
werden in een mooi sportcomplex
de eerste rondes al gedraaid
(Bo en Pam zaten er al vanaf
een uurtje of half 9 te jureren!)
dus kon er alvast eens gekeken
worden naar de prestaties van de
andere groepen.

Sport vereent groep 2: 1ste prijs!

Regiofinale 13 april 2019

Sport Vereent 2 beet het spits
af en ze deden dat keurig ; wel
wat bibbers op de balk en een
black-outje op de mat; zo’n finale
zorgt toch voor extra zenuwen.
Ik hoopte op een prijs maar had
twijfels en dat vanwege die
genoemde bibbers. Maar hadden
de andere groepen dat ook
gehad? Oma Polo (natuurlijk ook
als enthousiast supporter van
haar kleindochter aanwezig) en
ik wisten het niet. Toen tijdens
de prijsuitreiking de nummers 3
en 2 dan ook al genoemd werden
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waren we dan ook al bijna
teleurgesteld en des te groter dan
ook de vreugde toen de meiden
als eerste op het ereschavotje
mochten klimmen! Wat waren
ze blij en trots en datzelfde gold
natuurlijk ook voor juf Laura!
Er was genoeg tijd om even bij
te komen maar in ronde 6 en 7
moesten de meiden van Sport
Vereent 1 en Sport Vereent 3
dan maar proberen om ook zo’n
goede wedstrijd te turnen. Nou,
dat deden ze.
Mooi strak en geconcentreerd
draaiden ze hun oefeningen
en wederom met een geweldig
resultaat. Sport Vereent 3 won de
derde prijs en Sport Vereent won
de eerste prijs. Dit leverde weer
veel applaus en gejuich van de
ouders en vaste supporters op!
Super gedaan meiden en super
gedaan Laura, Sabrina en Pam !
Blij en nog steeds trots op ons
cluppie liet ik me weer lekker
door Laura naar Utrecht rijden.
Tot de volgende wedstrijd.
Ria.

Sport vereent groep 1: 1ste prijs!
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Turnen in de turnhal, wat een plezier!
Tijdens een vergadering van de trainers
kwam het idee op tafel om met de
jeugdleden vanaf 6 jaar te gaan turnen in
de enige echte Utrechtse turnhal. Dat is
nog niet zo eenvoudig te regelen want de
hal is de hele week druk bezet door hard
trainende selectieturnsters van Turn4U,
de overkoepelende wedstrijdgroep van de
turnverenigingen Fraternitas, Longa en
Sport Vereent.
Op zondagmiddag om half 4 bleek nog
plek; voor de trainers en assistenten geen
bezwaar, maar zouden de kinderen wel
komen? Laura ging via de website aan
de slag en tot ieders grote verrassing en
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verbazing stroomden de aanmeldingen
binnen de kortste keren vol. Al snel
stonden er 150 kinderen op de lijst en toen
moesten we echt stoppen; de vloer was
dan echt propvol en alle trainers moesten
er ook nog op! De overige aanmeldingen
moesten dan maar op de wachtlijst, hoe
spijtig ook.
Op een stralende zondagmiddag 7 april
was iedereen vroeg aanwezig want de
deelnemers moesten voorzien worden
van een bandje en ingedeeld in een groep.
En toen kon er gestart worden. Wat een
plezier op alle toestellen en wat een inzet.
Iedereen kwam overal aan de beurt en

tussendoor was er tijd voor een drankje
en een stuk fruit. De temperatuur steeg in
de hal en de tijd vloog om. Toen twee uur
later de eerste ouders alweer arriveerden
om hun kroost op te halen, gingen veel
kinderen met tegenzin mee terug naar
huis.
De trainers en assistenten met aan het
hoofd Laura waren ook zeer enthousiast
en hadden geen moment spijt hun
vrije zondagmiddag hiervoor gegeven
te hebben. Ditzelfde gevoel hadden
vrijwilligers Ernst van de EHBO, Jaap die
foto’s maakte en Thijs, Henny , Wil en Ria
van de catering.
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Natuurlijk waren er ook leermomenten:
de communicatie over het feit dat het
vanwege brandweervoorschriften toch
niet mogelijk bleek toeschouwers toe
te laten op de tribune, is helaas niet
voldoende geweest. Dat spijt ons en dat
zal volgend jaar beslist beter moeten!
Dan bleven er helaas wat kinderen weg
zonder een berichtje, waardoor wij de
kinderen die nog op hoopvol de wachtlijst
stonden, niet blij konden maken. Spijtig
en misschien kan daar door de deelnemers
volgend jaar even aan gedacht worden.
Want dat er een vervolg zal komen op
deze dag dat is iets wat zeker is!
Ria
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Wist-u-datjes…

… Richard en Bo weer assistentes hebben die in oktober gaan beginnen met niveau 2?
We daar als SV natuurlijk ontzettend blij mee en hen heel veel succes wensen?
… De meiden van de plus groep iedere week trouw hun boekje meenemen waar de
oefenstof in staat, zodat ze op de recreatie les nog extra hard kunnen oefenen?!
… Zelfs de jongens en meiden van de 12+ les stiekem zenuwachtig waren voor de
Springkriebels?
…Jolanda zich goed inleeft tijdens haar warming-up bij de Wereld Gymnaestrada?
… Dat het een goed idee is om te gaan sparen voor de Wereld Gymnaestrada in 2023
omdat deze in Amsterdam wordt gehouden?
... D
 e vrijwilligers getrakteerd werden op een avondje gezelligheid. Hapjes, drankjes en
de video van de jubileumshow: gewoon Sport Vereent!
... D
 eze video door Robin Vermeulen is gemaakt met haar telefoon. Doe dat maar eens
na, 3 uur opnemen zonder statief!

De laatste les van het seizoen

Ook de jongens en meiden van de 12+ groep van juf Bo hebben de laatste les voor de
zomervakantie er op zitten! Ze schrijven: “Het was een gezellig sportief seizoen waar
we veel hebben geleerd! We hebben zin in de vakantie, maar kunnen ook niet wachten
tot de lessen weer beginnen! Tot volgend seizoen!”
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De Paashaas bij
Sport Vereent

Waar verstopt de paashaas nou eigenlijk het liefst zijn eieren? In het
bos, de velden of de tuinen? Wij weten het niet… maar onze jongste
leden gingen traditioneel naar het Zuilense bos, gewapend met
mandje of tas, om daar hun geluk te beproeven.
Eerst een stukje lopen, daarna uitleg van de juf en toen… hup het
bos in!
Sommige kinderen zien direct al veel eieren liggen, anderen hebben
even tijd nodig maar krijgen dan de smaak te pakken. De kunst was
om het gouden en zilveren ei te ontdekken want dat betekende een
prijsje. Dat viel niet mee want de paashaas had goed zijn best gedaan
maar uiteindelijk klonk er dan toch hier en daar gejuich: “Hoera….
gevonden!”
Als alle eieren (waarschijnlijk) gevonden zijn, strooien de hulphazen
nog een keer met eieren en wordt er weer even fanatiek gezocht.
Daarna nog wat spelletjes doen, de vinders van het gouden en
zilveren ei kregen een chocoladeverrassing en alle kinderen kregen
een zakje met wat lekkers. Tot slot weer op weg richting de brug
waar de kinderen weer werden opgehaald.
Weer een geslaagde middag, met dank aan iedereen die zijn steentje
daaraan heeft bijgedragen!
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Start jongensles
in Zuilen

NIEUW!

Jongensturnen
in Zuilen
efening
roomd van een reko
Heb jij altijd al ged
?
van Epke Zonderland
er?
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zoals Yuri van
Of een ringoefening
juni
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nen op 17 en
Kom dan proeftur
bij Sport Vereent!

In de wijk Leidsche Rijn geeft Richard bij
Spot Vereent al jarenlang druk bezette
turnlessen aan jongens. Vanwege de
toenemende
vraag naar jongenslessen in
NIEUW!
de wijken Zuilen en Overvecht, starten we
rnen ook een jongensgroep
nstu
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s
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Even voorstellen: Ruben
Hoi! Mijn naam is Ruben, ik ben 22 jaar en naast mijn studie werk ik als meester in het
basisonderwijs. Zelf ben ik als klein jongetje bij SV begonnen met turnen bij Richard
Florie op de vrijdagavond. In de jaren daarna heb ik o.a. meegedaan met de springgroep
en heb ik training gegeven aan verschillende jongens-selectiegroepen.
Sinds kort ben ik weer terug bij mijn oude vereniging, waar Bo en ik vanaf september
samen een nieuwe jongensgroep in Zuilen starten. Ik kijk erg uit naar het geven van de
trainingen en het terug zijn bij Sport Vereent!
Groetjes, Ruben.

Bo en Ruben gaan de les samen geven.
Bo geeft al veel andere lessen bij Sport
Vereent. Ruben heeft zelf lang op Sport
Vereent gezeten en heeft nu zin om ook
training te geven. In dit clubblad stelt hij
zichzelf aan jullie voor.
Waar? Prof. Bavinckstraat, Zuilen
Welke dag? Elke maandag, start 2
september.
Hoe laat? Van 18.30 – 19.30 uur
Welke leeftijd? Voor jongens van 5 t/m
15 jaar.

nen op 17 en 24 juni
Kom dan proeftur
bij Sport Vereent!

Ken je iemand die het ook leuk vindt om te
turnen? Geef ze dan deze tip door. De eerste
twee lessen zijn ter introductie altijd gratis.
Wil je meehelpen om publici teit te geven
aan de nieuwe les? Via de Facebookpagina
van Sport Vereent besteden we ook
aandacht aan de nieuwe les. Delen van het
bericht, stellen we op prijs.
Redactie
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Uitslagen Springkriebels 13 juli 2019
Meisjes 2011
Claire Priem
1e
Floor Poorthuis
2e
Yusra Chebab
3e
Liz Hildebrand
4e
Elize Verzuu
5e
Sarah de Roo
6e
Merel van der Reek
6e
Meisjes 2013
Indi Zwaard
1e
Jongens 2012
Biem Baar
1e
Meisjes 2006
Liza van Rijn
1e
Meisjes en jongens 2005
Kick van Houten
1e
Meisjes 2010
Rilana Quick
1e
Nala Verploegh
2e
Mirjam Agharbi
3e
Ilse Reneman
4e
Meisjes 2009
Nadia Jaddad
1e
Ahlam Driouch
2e
Yente van Rijn
3e
Jongens 2009-2010
Guus Dijkgraaf
1e

Meisjes 2008
Anouk Broersen (*)
1e
Floor Hanraets
1e
Fiene Colijn
2e
Norah Bemer
3e
Jongens 2008
Jonas Metz
1e
Meisjes en jongens
2004 en 2003
Meike Broersen
1e
Meisjes en jongens 2002
Marlyne van Eijk
1e
Meisjes en jongens 2007
Alma Kucevic
1e
Fleur van Rooijen
2e
Lima Harmsen
3e
Plusgroep 2013/2011
Novy van Toorn
1e
Elsa Stofberg
2e
Plusgroep 2010
Nienke Meijer
1e
Recreatie extra
Isah-lynn Bieshaar
1e
Recreatie extra 1
Lamyae El Mouskou
1e
Recreatie extra 2
Eva de Haan
1e

(*) Zelfs met een zwaar gekneusde voet tijdens de wedstrijd, heeft
Anouk een 1e plaats weten te behalen. Beterschap Anouk!
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Nieuwe juf…
En wie wordt dan de nieuwe juf op de
woensdagmiddag in Waterwin?
Dat is Pam van Woudenberg. Pam is
al vele jaren assistente bij de les van
haar zus Bo op de vrijdag, ze assisteert
bij Recreatie Plus en is ook nog eens
bestuurslid. Een onmisbare topper
voor Sport Vereent. En nu gaat ze ook
tijdelijk zelfstandig les geven. Jullie
hebben haar ongetwijfeld al bij eerdere
activiteiten ontmoet. De eerste week na
de schoolvakantie is zij nog op vakantie
(en valt juf Ans nog 1 week in ) maar
daarna zien jullie haar op de les. Veel
plezier Pam!

Dag juf Ans!
Woensdag 10 juli was het dan echt de
laatste les van juf Ans in locatie Waterwin
(Leidsche Rijn).
Na 10 jaar de woensdagmiddagen te
besteden vol met drukbezette lessen, is
het tijd voor Ans om haar schaarse vrije
tijd te besteden aan andere leuke dingen.
Ans: “Ik heb jarenlang 4 lesuren achter
elkaar gedraaid. Fysiek werd dat vorig
jaar al zwaarder en ik vond het heel fijn
dat Laura het kleuteruur tijdelijk wilde
overnemen. Maar ik merkte dat het me
steeds meer energie ging kosten om de
lessen te geven, ondanks dat ik het heel,
heel erg leuk vind. Nu is het tijd om het
ook echt los te laten.”
En omdat iedereen tenslotte wel heel
lang heeft genoten van de lessen, was het
tijd voor een gezellig afscheidsmoment.
Met een mooi boek vol herinneringen
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van de kinderen, een extra gezellig
les, voorbereid door Laura, cadeaus en
dikke afscheidsknuffels, heeft Ans haar
laatste officiële les gedraaid. Tijdens
de Springkriebels van 13 juli heeft ze
‘haar’ kinderen nog begeleid, maar na
de zomervakantie worden de lessen
(voorlopig) overgenomen door Pam van
Woudenberg. Er zijn nog gesprekken met
een andere, structurele, kandidaat, maar
de voortgang is tijdens het verspreiden
van dit clubblad nog niet duidelijk. Wij
houden ouders uiteraard op de hoogte.
Naast haar lessen, doet Ans ook de
ledenadministratie. Een flinke klus waar
ook veel vrijwilligersvrijetijd in gaat zitten.
Sport Vereent is heel blij dat ze deze taak
nog wil blijven doen. Zo blijft ze gelukkig
nog aan de vereniging verbonden.

Bedankt!
Graag wil ik alle ouders, verzorgers,
kinderen bedanken voor de mooie
cadeaus, de kaarten en de mooie map
met tekeningen en lieve woorden. Ook
wil ik de collega trainers en het bestuur
bedanken voor de mooie cadeaus, de
bloemen, kaarten en bedankjes.
Ans

Ans, dank je wel voor alle fijne lessen!
Bestuur en trainers

Clubblad Gymnastiek Vereniging Sport Vereent
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Interview met juf Ans
Juf Ans vond het na 48 jaar les geven (!) tijd om andere dingen te
gaan doen op de woensdagmiddag… “Ik heb eerst omstreeks 1971 les
gegeven bij gymvereniging Helios in Maarssen. Daar haalde ik mijn
trainerslicentie. Toen Helios stopte met de jeugdafdeling, ben ik bij
Gems in Maarssen les gaan geven. In 2002 kwam ik bij Sport Vereent
zelf trainen bij Ria voor de Wereld Gymnaestrada, maar geef er
inmiddels alweer zo’n 15 jaar zelf les.”
Op de vraag wat juf Ans het meeste zal missen, is het antwoord
makkelijk gegeven: “De kinderen! Wat ik altijd zo leuk heb gevonden,
is het contact, de interactie met kinderen en hun tomeloze energie.
En dan vooral het plezier dat ze beleven in het turnen. Alle kinderen
hebben iets speciaals, dat maakt het ook leuk en zo bleef het altijd
boeiend.”
Naast het les geven heeft Ans ook veel extra activiteiten voor de
vereniging gedaan. “Tja, ik vind dat als je lid bent van een vereniging,
dat je je daarvoor ook mag inzetten. Het heeft me ook plezier
opgeleverd en vriendschappen binnen de vereniging. Het is gezellig
om samen te bouwen aan iets leuks, zoals de uitvoering (eindshow),
of zoals nu de Springkriebels. Dat moet je echt met elkaar organiseren
om iets moois te bereiken. Vele handen maken licht werk.”
Of het stoppen met de lessen zorgt voor een groot gat in haar agenda,
denkt Ans niet: “Haha, nou nee hoor… Inmiddels is mijn man met
pensioen en hebben we twee kleinkinderen. Dan is het fijn als ik de
tijd heb om daar tijd voor te hebben en weg te kunnen gaan wanneer
we willen. Dus als ik wil kan ik de woensdagmiddag nu vullen met ‘de
voeten op de bank’, meer tijd om bijvoorbeeld een boek te lezen.”
Als we vragen of Ans nog iets kwijt wil, vraagt ze even of ik tijd heb…
Daar komt ‘ie:
… De kinderen voor hun inzet, enthousiasme en spontaniteit;
… De ouder en verzorgers voor hun hulp, de support en bovenal het
willen ‘los laten’ van hun kind om hen aan mij toe te vertrouwen;
… De assistenten en hulpouders die altijd klaar stonden om een
handje te helpen tijdens de lessen, maar ook bij het opbouwen en
afbreken van de toestellen;
… De collega trainers en het bestuur voor hun hulp, steun,
collegialiteit en gezelligheid en zeker Laura die het afgelopen jaar
de kleuterles van mij heeft over genomen.
“Gelukkig kan ik nog van heel veel dingen blijven genieten, want
ik blijf de ledenadministratie doen en zal zeker ook bij de diverse
activiteiten hulp bieden en aanwezig willen zijn!”
Redactie.
Jaargang 86 juli 2019
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Gediplomeerd!
Assistentendiploma

Tijdens de springkriebels op 13 juli jl. hebben Amber Körner en Kick van Houten hun diploma Gymnastiek Assistent
Niveau 1 uitgereikt gekregen. Zij hebben het afgelopen half jaar tijdens de lessen 20 opdrachten moeten uitvoeren
waarbij zij hebben geleerd hoe zij kinderen de basisvaardigheden van gymnastiek kunnen aanleren en hoe ze zelf
daarbij hulp kunnen verlenen. De trainers Richard, Laura en Ans hebben hen daarbij begeleid en beoordeeld met als
resultaat dat zij nu geslaagd zijn. Zij mogen nu tijdens een les zelfstandig een groepje kinderen begeleiden.

Trainersdiploma

Ik heb dit jaar mijn trainersdiploma gehaald! Tijdens
deze cursus heb ik veel leuke en nieuwe dingen geleerd,
zoals hoe ik mijn les kan opbouwen, hoe je de kinderen
nieuwe onderdelen kunt aanleren en hoe je de kinderen
kunt motiveren. En natuurlijk nog veel meer! Dankzij de
cursus heb ik veel ervaring opgedaan. Die ervaring ga ik
zeker toepassen in mijn lessen, ik verheug me erop!
Isabel
Jaargang 86 juli 2019

Oproep trainers

Natuurlijk hopen we dat zij na dit succes ook het niveau 2 en 3 diploma willen gaan behalen, zodat we ons kader
wat kunnen uitbreiden, want we zijn nog steeds op zoek naar trainers. Dus heb je interesse om de opleiding tot
gymnastiek leider niveau 3 te gaan doen of weet je iemand die dit wil gaan doen, dan horen we het graag. Mailen
kan naar info@sportvereent.nl of spreek de leiding van de les even aan en je krijgt alle informatie die nodig is.
Clubblad Gymnastiek Vereniging Sport Vereent
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Erelid en lid van verdienste
Vrijwilligers, bedankt!

Sport Vereent is enorm dankbaar met
alle inzet van vrijwilligers. Tijdens de
clubkampioenschappen, een activiteit, zoals
Pasen of de Springkriebels, zijn er veel handen
die uit de mouwen worden gestoken. Geweldig!
Bij sommige vrijwilligers is dat niet af en toe,
maar regelmatig. Bij een aantal vrijwilligers
is dat niet alleen regelmatig, maar ook nog
eens langdurig…. En dan heb je een heel
bijzonder groepje vrijwilligers die dat én
langdurig én regelmatig én intensief doet…
En dat is heel waardevol voor de vereniging.
In zulke uitzonderlijke situaties benoemen we
vrijwilligers met de titel ‘lid van verdienste’ of
zelfs ‘erelid’. Zo’n benoeming doen we meestal
tijdens de Algemene Leden Vergadering. Zo ook
op 24 april tijdens de 86e ledenvergadering…
daar werden twee vrijwilligers in het zonnetje
gezet.
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Einar Sekeris: erelid

Ans Dirks: lid
van verdienste

Al 10 jaar verzorgt Ans de
ledenadministratie voor Sport
Vereent. Een intensieve klus
waar zij wekelijks mee bezig is. Inschrijven,
uitschrijven, facturatie, vragen beantwoorden, lijsten
uitdraaien… een administratieve duizendpoot met
een waardevolle kritische blik. Dat zij daarnaast ook
nog bereid is verschillende hand- en spandiensten te
verlenen tijdens de organisatie van bijvoorbeeld de
clubkampioenschappen en de Springkriebels, vinden wij
geweldig. Al haar inzet verdient een benoeming tot ‘lid
van verdienste’. Gefeliciteerd!

Clubblad Gymnastiek Vereniging Sport Vereent

Met 61 jaar lidmaatschap (!) mag Einar zich met recht
‘Mr SV’ noemen… een grote bekende in de hele
vereniging. Zelf gestart als lid en hij heeft zich vervolgens
langdurig als trainer ingezet en is actief geweest (en
nog!) bij tal van activiteiten zoals in de jeugdcommissies.
Zo heeft hij vele ‘pinksterkampen’ georganiseerd. Maar
de meeste leden kennen hem toch wel van de intensieve
periodes gedurende de jubileumjaren en dan met name
de uitvoeringen. De creatief leider
van de uitvoering, de organisator,
de bouwer, de regelaar in één
persoon. Mede dankzij Einar is
de vereniging gegroeid naar
de vereniging zoals deze nu is.
Het afsluiten van opnieuw een
geweldig jubileumjaar, was
voor zowel bestuur, trainers
en medevrijwilligers aanleiding
hem voor te dragen voor de
benoeming van ‘erelid’. Van harte!
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Hoe blijf ik lenig in de vakantie?
5 tips om te doen tijdens de zomervakantie:
1:

Zie je een stoeprand, boomstam of iets anders dat op een evenwichtsbalk lijkt? Ga er op
staan, loop er netjes en gespannen overheen of maak een kattensprong, streksprong,
radslag of iets anders wat je kan. Maar doe wel voorzichtig!

2:

Op het strand kan je altijd een radslag, handslag of koprol maken. Bedenk wel dat je
zorgt dat er niemand dichtbij in de buurt is om te voorkomen dat iemand een teen
of voet in het gezicht of waar dan ook krijgt. Hou er ook rekening mee dat je een
zandstorm kan veroorzaken.

3:

Zie je een paaltje? Twijfel dan niet en spring er overheen. Geen paaltje in de buurt?
Geen paniek, vraag iemand om als bokje te staan. Laat het bokje wel zijn of haar hoofd
intrekken, want met een pijnlijk hoofd vakantie vieren, dat is niet de bedoeling 

4:

In het water kan je altijd een handstand of een koprol voorover of achterover maken.
Zorg wel dat je mond dicht is, want een slok water binnen krijgen is niet fijn.

5:

Als je op de rand van het zwembad staat kan je een arabier, handstand overslag of salto
in het water maken. Ook hierbij goed uitkijken dat je niet op iemand zijn nek of rug
komt te zitten, want als je in het water komt, is het wel de bedoeling om zelf terug te
zwemmen of te watertrappelen.
Succes met alle oefeningen, foto’s zijn altijd welkom.
Groet, Laura Hofman.
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Vrijwilliger Thijs
Er zijn bij Sport Vereent veel vrijwilligers die hand- en spandiensten
verlenen tijdens activiteiten. Veel van hen zetten zich in op het
moment dat bijvoorbeeld de kinderen op les zitten. Sommige
vrijwilligers blijven ‘plakken’… De 67-jarige Thijs is er daar één van.
Thijs is namelijk vrijwilligers sinds 1989, nu dus alweer 30 (!) jaar.
Wat was voor jou de reden om vrijwilligerswerk te doen?
Ik kan me de jubileumuitvoering in 1988 nog herinneren. Onze
dochters deden mee. Daar hebben we zo van genoten, dat mijn vrouw
Henny een bedankbriefje schreef. We voelden ons betrokken. We
waren er ook altijd op de wedstrijden. En iedereen weet: die duren
best lang! Met 2 dochters die ook nog eens niet op dezelfde tijd
turnden, zat ik zo vier uur stil. Dus ik zei “Geef mij maar iets te doen”.
Dat aanbod werd direct aangegrepen en inmiddels zijn we 30 jaar
verder!
Wat doe je zoal bij de vereniging?
Ik zorg bij activiteiten meestal voor de catering. Ook ben ik samen
met Hans Cloo het aanspreekpunt als het gaat om toestellen.
Bijvoorbeeld als er iets kapot is en vervangen of verplaatst moet
worden.
Wat vind je leuk aan het vrijwilligerswerk?
Ik vind het leuk dat er ontspannen sfeer hangt. Bovendien is het nu
extra leuk dat het hele gezin er actief is. Mijn vrouw Henny zit er op
les, maar doet ook veel activiteiten achter de wedstrijdtafel. Mijn
dochter geeft recreatieles en mijn kleinkinderen zitten er ook op les.
Vanaf de wedstrijdvloer kunnen we ze supporten en we doen ook
dankbaar en nuttig werk. Dat is voor iedereen fijn.
Heb je zelf nooit overwogen te komen turnen? 
(lacht) Nee, dat niet. Ik heb wel geprobeerd een jurycursus te volgen,
maar ik kon nog geen radslag van een overslag onderscheiden.
Bovendien ging het springen zo snel, dat ik het gewoon niet goed kon
beoordelen. Dus nee, dat was ook niks voor mij. Laat mij maar lekker
met de catering bezig zijn!
Doe je nog meer vrijwilligerswerk?
Ja, ik zit weinig stil. Ik heb jarenlang bij voetbalvereniging DSO de
inkoop en administratie van de kantine gedaan. Inmiddels ben ik lid
van een biljartvereniging in het wijkcentrum en ook daar weten ze
me te vinden voor verschillende werkzaamheden. Zo lang ik het leuk
vind, blijf ik het doen!
Redactie
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“Met 2 dochters op
op de
turnen, zat ik 4 uur
n. Ik
bank bij wedstrijde
iets
zei “Geef mij maar
jaar
doen…” . Dat was 30
kijk ik
geleden. Inmiddels
ren.”
naar mijn kleinkinde

Let op! Les- en zaalwijzigingen…

Zaalwijziging
Vanwege onderhoud heeft de gemeente Utrecht de zaal in
Kindercluster Voorn (Langerak) van maandag 2 september tot en met
vrijdag 13 september gesloten. Dat betekent:
• De woensdaglessen van Isabel (4 en 11 september) worden
verplaatst naar gymzaal Waterwin (Musicallaan 100 in Leidsche
Rijn) en samengevoegd bij de lessen van Pam (voorheen Ans): 18.00
– 19.00 uur meisjes 6 t/m 8 jaar en 19.00 – 20.00 uur meisjes 9 t/m
12 jaar.
• De vrijdaglessen (6 en 13 september) van Laura en Richard vinden
plaats in gymzaal Waterwin (adres zie hierboven), maar op dezelfde
tijd als jullie gewend zijn en ook niet in combinatie met een andere les.
• De zaterdagles (7 september) van Saskia vindt deze dag plaats
in gymzaal Waterwin (adres zie hierboven), eveneens op de
gebruikelijke tijd.
Vervallen lessen
Vanwege het turnkamp vervallen alle lessen van vrijdag 20 september
(Laura, Isabel, Bo, Richard en Chantal) en zaterdag 21 september 2019
(Laura en Saskia).
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Seniorenlessen
Al jaaaaaarenlang geven
Ria en Nel in respectievelijk
Zuilen en Overvecht
seniorenlessen aan ‘hun’
dames… Hoog tijd om met
deze twee trainsters in
gesprek te gaan.

Sinds wanneer geven jullie les bij SV
en hoe zijn jullie begonnen?
Nel: “Ik geef les vanaf 1970, bijna 50 jaar
dus. De kleuter- en meisjeslessen t/m
2012 en de dames les doe ik nog steeds
. Daarvóór was ik jarenlang assistent
bij Ria. Daar kreeg ik de ambitie om
zelf ook cursussen te gaan volgen en
les te gaan geven. Wat ik tot op heden
nog met veel plezier doe!”. Ria heeft
een vergelijkbare ervaring: “Ik geef les
bij SV sinds september 1960, ik draai
net als Nel dus al een poosje mee…
Toen ik een jaar of 10 was, vond ik
het al heel leuk om te assisteren bij de
kleuters van de toenmalige trainer Wim
v.d. Berg. Dat was in de voormalige
school 2, waar nu The Colour Kitchen is
gevestigd. In de jaren daarna volgden de
meisjes- en jongenslessen , waarna ik de
voorturncursus heb gevolgd. Nu heet dat
KSS 1 en KSS 2. Dat beviel zo goed dat ik
uiteindelijk de leiderscursus in Amersfoort
heb gevolgd, die nu KSS 3 heet.”
Wat maakt jullie dames
seniorengroep zo leuk?
Beiden: “De dames zelf!” Ria: “Ik geniet
er altijd van dat de groep (uiteindelijk
) overal enthousiast voor is te maken,
al zeggen ze er dan vaak bij ’Nou
vooruit, we doen het voor jou’. Op de
uitvoering konden we het resultaat zien.
En het is natuurlijk een hechte groep
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geworden omdat veel van hen sinds
1987 aan diverse Wereldgymnaestrada’s
hebben meegedaan. De laatste
Wereldgymnaestrada als groep was in
Lausanne in 2011. Als je zo’n week op stap
bent met elkaar, schept dat een speciale
band. Je slaapt bovendien nog eens met
elkaar in de sporthal of in een klaslokaal,
je leert elkaar echt goed kennen. Als
extra uitje met elkaar organiseerden we
gedurende 25 jaar een lang weekend

samen. Ook tijdens zo’n weekend leer je
elkaar weer heel anders kennen dan in de
gymzaal.”
Nel is het daarmee eens: “De gymgroep ,
de “juf” en de dames , zien elkaar iedere
week en zelfs bij je beste vrienden en
familie is dit niet altijd zo. Het is een
gezellige groep die lief en leed met
elkaar deelt.” Ria merkt op dat een grote
groep vrijwilligers uit de seniorenlessen
voortkomen: “Er kan op deze groep altijd

en beroep worden gedaan.”
Wie zit er het langste op je groep?
Na wat denken en terugrekenen, vertelt
Ria: “Marja Sekeris zit bij mij het langst
als “leerling” op les, vanaf 1965. Zij komt
vanaf de turnlessen , zoals velen. De
zussen Luitje en Dinie zitten vanaf 1979
op de echte seniorenles.” Bij Nel is dat Bep
Borst-Westdijk: “Zij zit vanaf 1975 al bij
mij op les.”

Wat vinden de dames het leukste om
te doen en wat juist niet?
In beide groepen zijn de kaakspieren
goed ontwikkeld  Nel geeft aan dat
de contacten voor en na de gymles voor
iedereen belangrijk zijn. “En tijdens de les
vinden ze de grondoefeningen wel relaxed.
De pasjes, sprongetjes en combinaties
vindt een aantal wat “ingewikkeld”, maar
zorgt tegelijkertijd ook voor hilariteit in
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de groep. Daarnaast worden de bijzondere
lessen gewaardeerd en de extra uitjes,
zoals met de kerst met elkaar naar een
restaurantje en aan het einde van het
seizoen de BBQ.” Ria: “Lekker van kop
tot teen alles los, lenig en sterk maken.
Dat vinden ze het leukst. Maar…bij een
volksdans op het eind moeten er opeens
heel veel helpen met opruimen ”
Delen jullie lief en leed met elkaar?
Over de onderlinge betrokkenheid en
belangstelling naar elkaar, hoeven ze
niet te twijfelen. Ria: “Verjaardagen,
huwelijksjubilea , de geboorte van de
kleinkinderen…dit soort feestelijkheden
werd in de afgelopen jaren met elkaar
gevierd. Een kaartje en/of bloemetje uit
de lief-en-leedpot heeft iedereen wel een
keertje gehad. Nu de jaren gaan tellen,
steunen we elkaar steeds meer bij ziekte
of het verlies van een partner helaas.
Toch is het ook fijn om bij verdrietige
gebeurtenissen steun bij elkaar te vinden.
We zijn er echt voor elkaar. Die kaartjes
worden overigens al jarenlang trouw
verzorgd door de bijna 96-jarige Corrie
Mathijsen. Zij is vanwege haar leeftijd niet
meer actief in de zaal, maar nog altijd zeer
betrokken!” Die betrokkenheid zien we
ook terug bij Nel: “We zien het geregeld
terug als een van onze dames weer ‘oma’
is geworden. Maar ook het leed delen
we met elkaar. Het is verdrietig dat er de
laatste jaren teveel dames zijn overleden.
Ook steunen we elkaar als er binnen het
gezin bijvoorbeeld een kind ernstig ziek is.
Dit maakt groep ook zo hecht.”
Hoe ga je om met vernieuwingen van
de gymnastieksport?
Van stilzitten is er bij beide trainsters geen
sprake …. Nel vindt het belangrijk ‘bij’ te
blijven: “We doen veel inspiratie op tijdens
de diverse bijscholingen die we volgen.”
Ook Ria staat open voor vernieuwingen:
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Clubkadercoach

Seniorenlessen

“Ik pas ze graag toe als dat mogelijk is voor mijn groep. Het werken met elastiek is daar
een voorbeeld van en ook hebben we verleden jaar een yogaworkshop ‘rots en water’
gehad van een gastdocente.”
Jullie zijn zo’n hechte groep… kunnen er nog nieuwe leden bij?
Beiden: “Uiteraard! Nieuwe dames zijn altijd welkom”. Ria: “Van de 25 dames zijn er bij
mij 4 vijftigers en de andere dames zijn tussen de 60 en de ruim 80! Iedereen kan dus
aanhaken. Iedereen kan naar eigen kunnen meedoen. Wat voor ons allemaal belangrijk
is, is dat er behalve getraind ook genoeg gelachen kan worden. Na de les gaan we dan
ontspannen weer op huis aan.” Nel vult aan: “De drempel is op beide lessen laag, we
houden rekening met wat je kunt, maar ook met wat je niet meer kunt. Dan bedenken
we een alternatief. Kom gewoon eens een keertje meedoen en kijken of je het leuk
vindt. We zien er naar uit nieuwe leden te ontmoeten!”
Willen jullie verder nog iets kwijt in het clubblad?
Ria: “Ik hoop nog een tijdje te mogen genieten van mijn kanjers!”
Nel: “Gymnastiek Vereniging Sport Vereent is één grote gezellige hechte “familie” en
daarom is het zo fijn om daar al meer dan 60 jaar deel vanuit te maken!”
Redactie

Sport Vereent heeft sinds kort een Clubkadercoach via Sport Utrecht. De functie van
Clubkadercoach wordt uitgevoerd door Jolanda van der Linden. Jolanda is al veel jaren
verbonden aan de vereniging en veel trainers kennen haar goed.
Wat gaat de clubkadercoach doen?
De clubkadercoach ondersteunt de vereniging in een beperkt aantal uren op 3 gebieden:
bestuursondersteuning, het ondersteunen van trainers en het zorgen van ‘opvolging’
van deze taken in de toekomst. De verdeling mogen wij zelf als vereniging bepalen.
Wat betekent dit in de praktijk?
Eerder hebben we als bestuur en trainers met elkaar een missie en visie ontwikkeld. We
hebben met elkaar gekeken naar wat voor een vereniging we willen zijn, maar vooral
ook wat we ervoor nodig hebben. De clubkadercoach kan ons helpen bij het realiseren
van dit doel. Zo willen we als trainers meer onderlinge verbinding met elkaar en van
elkaar leren om nog meer creatieve lessen aan te kunnen bieden aan al onze leden.
Hoe gaan we dat doen?
De clubkadercoach bezoekt de lessen en gaat met bestuur en trainers in gesprek.
Bijvoorbeeld om na te vragen of trainers zich willen specialiseren in een bepaald gebied.
Samen kunnen zij dan kijken naar een gericht scholingsaanbod.
Het is de bedoeling dat de functie van Clubkadercoach een vaste functie in de
vereniging wordt. Kortom, de taak die Jolanda nu krijgt, zal in de toekomst door
iemand binnen de vereniging ingevuld worden. Bijvoorbeeld als een extra taak. Op die
manier wordt het ván en mét elkaar leren een vast onderdeel binnen de vereniging.
Wil je meer weten?
Stel je vragen gerust via secretariaat@sportvereent.nl.
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Springdagen in Sommelsdijk
In de herfstvakantie op VRIJDAG 25 OKTOBER 2019
(1e voorkeur) of DONDERDAG 24 OKTOBER 2019
(2e voorkeur) gaan we met Sport Vereent naar de
Springdagen in Sommelsdijk in Zuid Holland.
Na 2 september 2019 maakt de organisatie de definitieve
indeling bekend: datum, tijdsindeling en opstapplaats.
De kosten zijn € 30,00 per persoon, inclusief activiteiten,
lunch en vervoer.
Het programma:
We worden met de bus opgehaald vanaf een opstapplaats
in Utrecht. In Sommelsdijk gaan we 2 uur zwemmen,
40 minuten bowlen, 40 minuten klimmen (in de
klimwand met instructeur) en tokkelen, 40 minuten
handboogschieten en 2 uur springen op een grote
trampoline, airtumblingbaan, dubbele minitrampoline
en gewone minitrampoline. Tussendoor krijgen we patat
met een frikandel of kipnuggets en tot slot gaan we weer
terug met de bus.
Er is de hele dag voldoende leiding aanwezig. Dit wil
zeggen dat er op 10 kinderen 1 leiding meegaat.
Deelnemers:
Deze dag is voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar die lid
zijn van Sport Vereent en zwemdiploma A hebben. Het
is verplicht om een kopie/foto van het zwemdiploma
bij inschrijving als bijlage toe te voegen. Er zit geen
minimum of maximum aan het aantal deelnemers.
Tijden:
De tijdsindeling is van 09.00 tot 16.00 uur of van 11.00
tot 18.00 uur, dit is exclusief de heen- en terugreis van
ongeveer 1½ uur enkele reis. Onze tijden horen we ook na
maandag 2 september.
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Adres:
Recreatiecentrum de Staver
Sperwer 4A
3245 DK Sommelsdijk
Meer informatie is te vinden op www.springdagen.nl.
Hierop staan foto’s en een filmpje van vorige jaren.
Wat neem je mee
Zwemkleding, turnkleding (turnpakje / turntenue) en
sportschoenen voor de binnen activiteiten. Eventueel
broodjes en drinken voor onderweg en vooral voor de
terugreis.
Vooraanmelden
Heb je zin om mee te gaan, noteer dan deze beide dagen
alvast in je agenda en vul het (voor)aanmeldformulier
in zodat wij weten wie er meewillen. Dit kan op de
website www.sportvereent.nl in het menu AANMELDEN
ACTIVITEITEN. Hierop kan je aangeven welke dag jouw
voorkeur heeft.

Doe mee met de

Springdagen
Datum:
Tijd: Hele dag

Bijzonderheden:
- Zwemspullen meenemen
- Gymkleding meenemen
- Inclusief busvervoer
Contactpersoon:

Kosten:

De springdagen is een sportieve en leuke doedag. We
worden met de bus opgehaald, na aankomst gaan we 2
uur zwemmen, 40 minuten bowlen, 40 minuten klimmen
(in de klimwand met instructeur) en tokkelen, 40 minuten handboogschieten en 2 uur springen op Grote trampoline, Airtumblingbaan, Dubbele minitrampoline en gewone minitrampoline. Tussendoor eten we patat met
frikandel of kipnuggets en tot slot worden we weer met
de bus thuis gebracht.

Na 2 september kan je jouw inschrijving definitief maken
door de € 30,00 over te maken op rekeningnummer NL77
INGB 0001 75 62 74 op naam van Gymnastiekvereniging
Sport Vereent. Vermeld in de omschrijving je naam
(namen bij meerdere kinderen) + Springdagen
Sommelsdijk.
Let op: de inschrijving is pas definitief als het geld
ontvangen is. Na betaling is het niet mogelijk om je geld
terug te krijgen.
Groet, Laura Hofman.
info@sportvereent.nl
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Programma

 Springen
 Zwemmen
 Eten
 Klimmen
 Boogschieten
 Bowlen
 Tokkelen
Aanmelden kan voor of na de les bij de juf of meester

Om de veiligheid te garanderen
zoeken we nog een aantal ouders die
mee willen lopen met de groepjes (6
tot 10 kinderen) Voor deze ouders is
alles gratis (vervoer, eten, zwemmen)

Meer informatie ?

Kijk op www.springdagen.nl
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Utrechts

Sprookjestheater
Lang & Gelukkig

We spelen het sprookje ‘de
Nieuwe Kleren van de Keizer’
op 10 februari en 17 maart
in Stadstheater de KOM in
Nieuwegein. Kom kijken!

Erwt

Dit clubblad is vormgegeven door

BOUWEN

Kijk voor meer werk en informatie op www.jaapvanderheijden.nl

VERBOUWEN

Jaap kan alles maken:
• clubblad SV
• Trouwkaartjes
• Logo’s \ huisstijlen
• Geboortekaartjes
• Advertenties
• Clubbladen
• Websites
• Live muziek! >>>

RENOVEREN
RESTAUREREN
ONDERHOUD

Rataplan
Clubblad van
volleybalvereniging

NIEUWSBRIEF 2019

Kon. Wilhelminaweg 513, 3737 DG Groenekan
Telefoon 0346 - 21 26 39, telefax 0346 - 21 40 58

de geschiedenis van zuilen

Weer is het feest!

Gildeslager Van Es

In september 2018 vierden
we dat op de zorgtuin bij het
kinderhuis in Wielkie Oczy, het
multifunctionele gebouwtje in
gebruik werd genomen. Het
gebouwtje doet dienst als kantine
voor de werkers in de zorgtuin.
Het idee daarachter is dat de
kinderen (jong volwassenen) ’s

ochtends het huis uit gaan naar
het werk. In het gebouwtje op de
tuin drinken ze thee en bespreken
welke werkzaamheden die dag op
het programma staan. In de pauze
is er koffie in het gebouw en ook
de lunch wordt daar genuttigd. Pas
aan het eind van de dag gaan de
kinderen weer naar het grote huis.

Op deze manier krijgen de
kinderen meer eigenwaarde. Niet
meer op school, maar werken
en nuttig zijn voor het huis. Een
zinvolle dagbesteding, dat wil toch
iedereen. Een extra taak is sinds
dit jaar het verzorgen van de pony
Kreska, door de bewoners Mirek en
Rafal.

De pony Kreska

Het nieuwe tuinhuis

De opening van het tuinhuis

Nieuwsbrief-2019.indd 1

Amsterdamsestraatweg 589,
3553 EH Utrecht
telefoon: 030-2440860
internet: www.slagerijvanes.nl
e-mail: info@slagerijvanes.nl

Portret fotografie
Studio fotografie
Bedrijfs- en Kunstfotografie
Grote fotoboeken afdeling
Voor ál uw foto opdrachten
Betaalbare fotokunst
Analoog en Digitaal
Zwangerschapsfotografie

11-12-18 09:21

Omslag2018-2019.indd 4

Peter Rothengatter
Lange Nieuwstraat 86 Utrecht
www.hetfotoatelier.nl

11-11-18 23:47

Utrechts

Sprookjestheater
Lang & Gelukkig

ZOMER 2019
Gezondheidszorg, ook uw zorg!

De Gildeslager verrast je smaak©
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EMC
nieuwegein
StrijkersBlazers2018.indd 1
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Flyer2018.indd 2
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Samen bouwen aan de toekomst!

Een waaier aan gedachten in en over De Zorg

Apotheek toen, nu en in de toekomst

Positieve psychologie

Jong geleerd is oud gedaan

Positiviteit bij fysiotherapie

22-11-18 00:21
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