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Vlak voor de meivakantie praten we u bij over de DOS activiteiten van de laatste 
maanden. In deze Nieuwsbrief een verslag van de Gezinssport, een terugblik op de 
DOS Clubdag, veel wedstrijdnieuws en onze vaste rubrieken. Veel lees- en 
kijkplezier gewenst! 
 

Van het bestuur 
 
 ALV 
 Op woensdag 5 april was onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Jammer dat de 

opkomst laag was. Er werd in een goede sfeer vergaderd en we mochten concluderen dat 
DOS een bloeiende en actieve vereniging is. Omdat we nog steeds een ledengroei 
doormaken zijn er meer mensen nodig om de taken te vervullen. We zijn dan ook blij dat 
Nathalie de Boer het bestuur komt versterken als Algemeen bestuurslid. Er waren geen 
bezwaren tegen haar benoeming en Nathalie start na de zomer in het bestuur. In de volgende 
nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.  

 
 Toekomst bestuur 

Het bestuur is nu voltallig maar volgend jaar april zijn er vier bestuursleden aftredend. Het wil 
niet zeggen dat deze vier ook allemaal stoppen. Om te zorgen dat het bestuur voltallig blijft, 
zijn we nu alvast nieuwe bestuursleden aan het werven. Het is fijn als de nieuwe leden eerst 
meelopen en goed ingewerkt worden, zodat ze niet per direct een functie over hoeven te 
nemen. Wilt u ook uw steentje bijdragen aan onze vereniging, dan horen we graag van u! 

 
 Lammy Komrij erelid van DOS 
 In april heeft Lammy Komrij besloten om een punt te zetten achter 

haar sportieve ‘carrière’ bij DOS. Ze was méér dan 30 jaar lid maar 
kreeg nu toch wat last van haar gewrichten en vond het daarom beter 
om te stoppen. Het mag een prestatie genoemd worden als je tot op je 
81e levensjaar in de sportzaal te vinden bent geweest. Denk nu niet 
dat ze zich makkelijk opzij liet zetten door al die ‘jongelui’ in haar 
lesgroep, want ze was fanatiek en met het afsluitende balspel gingen 
alle remmen los. Ze heeft al die tijd met veel plezier bij DOS gesport 
en bleef daardoor niet alleen soepel van lijf en leden, maar genoot ook 
nog eens van de sociale contacten tijdens en na de lessen. Kortom, 
het was reden genoeg om haar namens DOS een mooie bos bloemen 
te geven en een oorkonde van het DOS-bestuur te overhandigen 
waarin zij tot erelid werd benoemd. Ze beloofde wel dat ze in ieder 
geval bij de jaarlijkse bijeenkomsten / wedstrijden van DOS aanwezig 
zal zijn om de laatste nieuwtjes te horen en nog eens wat ‘oude koeien uit de sloot te halen’. 
We wensen haar, samen met haar man, alle goeds voor de toekomst. 

 
 Fijne dagen gewenst en tot ziens in de gymzaal! 

 
Caroline Zwaneveld 



 

DOS Gezinssport 
 

Op zaterdag 14 januari jl. organiseerde DOS het event Gezinssport. Het doel van deze 
bijeenkomst was om de betrokkenheid van de ouders bij de vereniging te vergroten. Vijftien 
DOS-gezinnen gingen met elkaar een uurtje gymmen. Het was erg leuk om samen met vader 
of moeder op de evenwichtsbalk te staan of trampoline te springen. Voorafgaand aan het 
sporten maakten we van de gelegenheid gebruik om de ouders informatie te geven over het 
reilen en zeilen van de vereniging. Na afloop was er gelegenheid tot ontmoeting en napraten. 
De reacties waren erg positief en deze Gezinssport zal zeker nog een keer herhaald worden. 

 Hulpouders gezocht 
 
 Doordat DOS de afgelopen jaren flink is gegroeid, moet er steeds meer werk verzet worden. 

De leiding heeft op dit moment naast het lesgeven ook andere taken die hierdoor de 
afgelopen jaren meer zijn geworden. Een aantal taken zou ook door ouders gedaan kunnen 
worden, hiervoor gaan we opzoek naar hulpouders die willen ondersteunen. Het plan voor de 
komende tijd is om een ouder te vragen uit de selectiegroepen die de wedstrijden wil gaan 
coördineren. Deze ouder draagt (na een ruime inwerkperiode) dan zorg voor bijvoorbeeld het 
regelen van juryleden en het inschrijven van deelnemers. Wij zijn er nog volop mee bezig hoe 
wij dit alles precies gaan aanpakken. 



 

 DOS Clubdag 
 

 Zaterdag 18 februari was onze jaarlijkse Clubdag in Sportcentrum de Kuil. Een feestelijke dag 
met en voor onze eigen leden. Gedurende de hele dag was er grote belangstelling van 
(groot)ouders en familieleden om naar de prestaties van de (klein)kinderen te kijken. Op 
verschillende toestellen en in diverse niveaus werd gestreden om de medailles. In totaal 
werden er 34 medailles uitgereikt! Algeheel clubkampioene met de hoogste cijfers werd Laure 
van Leeuwen. De Aspiranten en Springgroepleden deden in teamverband een springwedstrijd 
op tumblingbaan, pegasus en minitrampoline. De kleuters behaalden allemaal hun diploma 
tijdens het diploma gymmen en ondertussen konden we genieten van de demo van de G-
Gym. De Freerunners gaven een spectaculaire demo met aansluitend een clinic voor iedereen 
die mee wilde doen. Tot slot kwamen de allerjongsten van de Dreumes- en Peuterpret in 
actie, samen met hun ouders gaven zij een vrolijke demonstratie met als thema ‘Dieren’. Wij 
bedanken alle ouders, vrijwilligers, leiding en assistenten die deze dag tot een zeer geslaagde 
en echte DOS-dag hebben gemaakt. 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 



 

 Activiteitencommissie 
 

In 2017 zijn tot nu toe twee sportieve activiteiten geweest. Op vrijdag 6 januari zijn we met de 
Aspirant- en Springgroep naar Jumpsquare in Nieuwegein geweest. Dit is een indoor 
trampolinepark. Iedereen heeft de mooiste sprongen laten zien en het was een zeer 
geslaagde avond. 
 
Op zaterdag 4 maart zijn we met maar liefst 35 leden naar de turnhal in Woerden geweest. 
Deze activiteit komt elk jaar terug en zat ook dit jaar weer helemaal vol, erg leuk! Er werd flink 
geoefend met de radslagen, overslagen, salto’s en aan de brug. Ouders weer bedankt voor 
het rijden! 
 
Er staan nog een aantal activiteiten op de planning voor dit seizoen, waaronder natuurlijk ook 
de jaarlijkse barbecue. De afsluitende BBQ is dit jaar op vrijdagavond 23 juni, noteer deze 
datum dus alvast in de agenda. Voor vragen of ideeën kunnen jullie nog steeds mailen naar: 
activiteitencommissie@dosbodegraven.nl 
 
Groetjes van de Activiteitencommissie 
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 Ik spring in de trampoline naar… 
 
In elke nieuwsbrief stelt een lid van de vereniging zich voor en vertelt wat hij of zij doet 
in het dagelijks leven. In deze nieuwsbrief: Eva Vrieswijk 
 
Hallo, ik ben Eva Vrieswijk, 12 jaar en op dit moment zit ik in de 
brugklas Vmbo-t/Havo van de top mavo in Alphen a/d Rijn. Bij DOS 
gym ik bij de Aspirantengroep en daar heb ik het heel erg naar mijn zin. 
Ik leer heel veel en iedereen is bereid te helpen. De leukste 
gymonderdelen vind ik de balk en de brug. Echt leuk dat ik op DOS zit!  
 
 
Ik spring in de trampoline naar Evianne Jacobs 

 
 

Voor het eerst divisiewedstrijden  
 
Zaterdag 8 april deed DOS voor het eerst sinds jaren weer mee met divisie-turnwedstrijden. 
Sinds drie jaar wordt er bij DOS weer selectietraining gegeven en trainsters Marijke, Natascha 
en Ilse brengen onze turnsters vol enthousiasme naar een hoger niveau. Na een tijd van 
trainen waren de meiden klaar om mee te doen aan deze wedstrijden.  
 
‘s Ochtends waren Annelijn Kalisvaart en Kaily Schouten de turnsters die in de categorie 
instap D2 hun wedstrijd turnden tegen 32 andere deelnemers. Beide turnsters werkten heel 
strak en netjes en scoorden mooie cijfers. Zij blonken beiden uit op het onderdeel Vloer, waar 
Annelijn een 9de plek en Kaily een 5de plek behaalde. Een mooie prestatie! In de middag 
turnden Kyra Sterk en Davine de Vrij. Heel gespannen turnden zij hun eerste districtswedstrijd 
tegen 23 andere deelnemers. Het beste onderdeel van deze turnsters was het onderdeel 
Sprong, waar Kyra een 13de plek en Davine een mooie 3de plek verdiende. We kunnen 
terugkijken op een geslaagde en sportieve dag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Divisiewedstrijden in Den Haag 
 
Wij zijn Christianne en Nina. Wij hadden een wedstrijd op zaterdag 15 april in Den Haag. We 
waren eerst jurymeisjes en ‘s middags moesten we zelf turnen. Dat is super leuk, want je mag 
briefjes met uitslagen ophalen en als je geluk hebt bij een lieve jury krijg je snoepjes.  
‘s Ochtends moesten Mandy, Lieke, Nicky, Sophia, Elizabeth en Louise turnen. Zij hadden 
helaas geen prijs, maar het was leuk, heel leuk! 
In de tweede ronde begonnen we bij brug. Dit ging heel goed want al onze elementen lukten. 
Christianne hield haar zenuwen bij de balk heel goed in bedwang en ze is er niet afgevallen.  
We waren wel een beetje geschrokken, want er was een meisje van de brug gevallen en zij 
werd op de brancard naar de ziekenauto gereden en ging naar het ziekenhuis. We denken dat 
het wel goed komt met haar. Daarna gingen we naar de mat. Dit ging ook netjes. Ons laatste 
onderdeel was sprong. Helaas ging Christianne haar 2e sprong helemaal verkeerd en die was 
hierdoor ongeldig. Daarna moesten we wachten tot de prijsuitreiking. Nina was 8e geworden 
en Christianne 10e. Christianne had wel op balk de 2e plek gehaald. We hebben een hele 
leuke dag gehad en gingen moe naar huis.  De volgende divisiewedstrijden zijn op zaterdag 6 
mei. 
 
Groetjes van Christianne en Nina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsorkliks 
 

Het is voor veel leden nog geen automatisme om aankopen bij een webwinkel via 
sponsorkliks op onze website www.dosbodegraven.nl te doen. Dat is jammer, want het unieke 
hiervan is dat wij een commissie ontvangen van uw aankopen via de webwinkel, terwijl u niets 
meer betaalt dan normaal. Meer dan honderd webwinkels zijn hierbij aangesloten, zoals 
Bol.com, Wehkamp, Blokker en Hema. Dus graag al uw aankopen voortaan via Sponsorkliks 
en niet alleen voor DOS-leden, maar ook familie, vrienden en buren kunnen hier gebruik van 
maken. Dit kwartaal hadden we € 20,81 als opbrengst, alle leden hartelijk dank!  

http://www.dosbodegraven.nl/


 

Koningsspelen 2017 
 
Ook DOS heeft meegewerkt aan de Koningsspelen op 
vrijdag 21 april. In samenwerking met de Da Costaschool 
verzorgde DOS voor de onderbouw een spetterend 
parcours, waar de kinderen heerlijk konden klimmen en 
springen. In de tweede helft van de ochtend was de 
bovenbouw aan de beurt. Wij verzorgden hiervoor twee 
workshops met tumblingbaan en sprong en twee 
workshops Freerunnen.  
  
Als gymnastiekvereniging vinden we het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten en met 
plezier kunnen bewegen. Daarom zetten we ons graag in voor dit soort activiteiten. 

 
Agenda 2017 
 

Wanneer Wat 

Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei Meivakantie, geen lessen 

Maandag 24 april en maandag 1 mei Wel les voor Selectie, 
Springgroep en Gymfit 

Zaterdag 20 mei Happy Gymnastics 

Donderdag 25 en vrijdag 26 mei Hemelvaart, geen lessen 

Maandag 5 juni Tweede pinksterdag, geen lessen 

Zaterdag 10 juni Rabo fietstocht 

Vrijdag 23 juni BBQ voor alle leden vanaf gr. 4/5 

Zaterdag 1 juli Slotactiviteit  

Maandag 3 juli t/m vrijdag 7 juli Laatste week voor de vakantie, 
geen lessen 

Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus Zomervakantie, geen lessen 

 

Contact 
Informatie over de lesuren, contributie, laatste nieuws en foto’s vindt u op de website: 
www.dosbodegraven.nl. Met vragen en/of opmerkingen kunt u altijd terecht bij de 
bestuursleden, ook hun gegevens vindt u op de website. Maar u kunt ook mailen: 
info@dosbodegraven.nl.  
 
Secretariaat: 
Caroline Zwaneveld, Dronenpark 14, 2411 HC Bodegraven, tel. 617981. 

http://www.dosbodegraven.nl/
mailto:info@dosbodegraven.nl

