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Pasen valt laat dit jaar, dus deze Nieuwsbrief verschijnt ook later dan de 
voorgaande jaren. De april/ meivakantie komt eraan dus is er mooi even tijd om 
uit te rusten van alle voorbereidingen op de jubileumshow, terug te blikken op de 
Onderlinge Wedstrijden en natuurlijk vindt u ook het nieuws in alle vaste 
rubrieken. Veel lees- en kijkplezier gewenst! 
 
 

Van het bestuur 
 
Dit jaar vieren we ons jubileumjaar: DOS bestaat 110 jaar. We zijn blij dat er inmiddels een 
jubileumcommissie is die ons en de leiding gaat helpen een mooie jubileumshow neer te 
zetten. Meer hierover leest u meer verderop in de Nieuwsbrief. 
 
Tijdens de Algemene ledenvergadering ALV hebben we afscheid genomen van: Karin Franke 
en Coen Swieb (penningmeester). Voor Coen is er een opvolger gevonden: Hans van den 
Hoek. Verderop in de Nieuwsbrief stelt hij zich voor. 

 
 
Jubileumshow 25 mei 
 
De voorbereidingen voor de Jubileumshow op 25 mei zijn 
in volle gang. Deze week hebben alle leden daarover een 
informatiebrief gekregen.  
We kunnen deze show niet organiseren zonder de hulp 
van leden en ouders! 
  
Op de dag zelf van opbouwen tot opruimen en alles 
daartussen, hebben we veel hulp nodig.  
 
Wil je ook je steentje bijdragen of zijn er nog 
vragen?  Laat het weten via info@dosbodegraven.nl  
Meer informatie kan je ook vinden op onze website.  
 
Hartelijke groet van de Jubileumcommissie, 
 
Hanneke van Rijn 
Marije Zwaneveld 
Lenneke Kalisvaart 
Caroline Zwaneveld 
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Afscheid Karin Franke 
Op dinsdag 10 april hebben wij tijdens de ALV afscheid genomen van het 
bestuurslid Karin Franke. We kijken terug op een fijne samenwerking.  
  
Karin is een vrolijke, opgewekte vrouw die zeer punctueel is en zorgt dat 
alles goed en op tijd geregeld is. Zo verzorgde zij o.a. de catering bij 
diverse wedstrijden en feesten, heeft zij zich samen met Caroline verdiept 
in de AGV en die op poten gezet en ook droeg zij zorg voor  
de verjaardagskaarten voor assistenten en leiding. 
  
Karin, heel hartelijk bedankt voor je inzet en we zullen je zeker gaan 
missen. Fijn dat je hebt aangegeven actief bij DOS betrokken te willen 

blijven en te willen blijven helpen met de catering. We hopen je dan ook nog regelmatig tegen 
te komen bij diverse DOS-festiviteiten. 
 
 
Afscheid Coen Swieb 
Op dinsdag 10 april hebben we tijdens de ALV ook afscheid 
genomen van onze penningmeester Coen Swieb. We kijken terug op 
een lange en fijne samenwerking Coen heeft veel gedaan voor DOS, 
niet alleen werden de penningen goed beheerd en alle nota’s en 
declaraties snel betaald.  
 
Hij was ook bij bijna alle wedstrijden aanwezig waar hij de banners 
ophing, deel uit maakte van de tel commissie en ook was hij onze 
Sinterklaas. Wij danken Coen voor al zijn inzet! 
 
Coen is benoemd als ere-lid van DOS en we hopen dat hij ook nog 
lang lid blijft bij de gymfit. 
 
 

 
 
Even voorstellen: Hans van den Hoek 

Ik ben Hans van der Hoek. Vanaf april 2018 zal ik functie van Coen Swieb 
als penningmeester overnemen. Bij DOS ben ik betrokken geraakt door 
mijn dochter. Een aantal jaar heeft ze met veel plezier op turnles gezeten. 
Daar ben ik ook benaderd om de functie van penningmeester over te 
nemen. Natuurlijk heb ik de afgelopen maanden meegekeken met het 
financiële reilen en zeilen van de vereniging. Het belooft een mooi jaar te 
worden. We zijn druk bezig met de plannen voor het 110-jarig jubileum. 
Echt een kans en een mooie gelegenheid om dan binnen te komen. Ik heb 
er zin in.   



 

Terugblik Onderlinge Wedstrijden 16 februari  
 

Zaterdag 16 februari hield DOS haar jaarlijkse Onderlinge Wedstrijden in Sportcentrum de 
Kuil. De turnsters deden hun oefeningen op balk, brug, vloer en sprong. 

In ronde 1 deden de jongste turnsters van de vereniging mee. Voor velen was het hun eerste 
wedstrijd. Extra spannend dus. Het was mooi op te zien hoe iedereen haar best deed. Aan 
het einde van de ronde was er fungedeelte, waarna de prijsuitreiking volgde. Femke Aartman 
eindigde ronde 1 met de meeste punten. 

Ronde 2 was voor turnsters van groep 6 t/m 8 plus de aspirantengroepen. Ook hier werd 
keurig geturnd en werden mooie oefeningen laten zien. Deze ronde sloten we af met 7 
prachtige vloeroefeningen op muziek. Veerle v.d. Sterre eindigde met het hoogste 
puntenaantal. De selectiemeiden streden op eigen niveau mee in de ronde die passend was 
bij hun leeftijd. De dag eindigde met springwedstrijden in ronde 3. In 5 groepjes streden 
aspiranten en springgroepleden om medailles. Zij deden tumblingbaan, pegasus en 
trampoline. 

We zijn blij met alle leiding, assistenten en vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben 
gemaakt. Wij zijn trots op onze leden en we kijken terug op een zeer geslaagde en sportieve 
wedstrijddag! 



 

DOS derde prijs regionale wedstrijd Amsterdam   
 
Op zaterdag 23 maart 2019 hebben de 
selectieturnsters en springgroep turnsters 
van DOS Bodegraven meegedaan met de 
regionale wedstrijd in Amsterdam.  
Ze turnden in de zesde divisie in de 
leeftijdscategorieën jeugd 2, junior en 
senior. Voor deze wedstrijden hebben ze 
op elk onderdeel zelf een oefening 
gemaakt.  
De vloeroefening werd uitgevoerd op 
muziek. Ze vonden het spannend, maar 
hebben er vooral erg van genoten om 
deze vloeroefening op een echte vloer uit 
te voeren.  
 
In een stukje dat de meiden zelf schreven, vertelden ze dat ze op de balk handstanden, 
salto's af en losse arabieren af hebben gedaan.  
Ook vertelden ze dat ze het een echte belevenis vonden om mee te doen! Rebecca Schilt 
heeft de derde prijs gewonnen.  
Verder hebben de meiden het op de diverse individuele toestellen ook erg goed gedaan!  
Zo goed, dat de kans groot is dat ze tijdens een individuele toestelfinale mee kunnen doen. 
Het was een zeer geslaagde dag! 
 
 

Deelname DOS aan divisiewedstrijden in Den Haag 
 
 
Op zaterdag 6 april deden drie turnsters 
van  gymnastiekvereniging DOS Bodegraven 
mee aan de regiowedstrijden in Den Haag: Lisa 
Raaphorst, Veerle van der Sterre en Marise 
Schlingmann. 
 
Voor alledrie was het hun debuut op regionaal 
niveau. In de trainingen hadden de turnsters al 
veel progressie laten zien. Helaas speelden de 
zenuwen hen parten bij brug en balk, waardoor 
ze buiten de prijzen vielen. Wel was er een mooie 4e plaats voor Veerle op het onderdeel 
vloer. De turnsters vonden het een leuke dag en hebben veel geleerd.  
Dit belooft dus wat voor het volgende seizoen. 
 
 



 

 

Deelname DOS aan divisiewedstrijden in Den 
Haag 
 

Zaterdag 13 april heeft de laatste groep turnsters van de 
selectie van DOS meegedaan aan de divisiewedstrijden 
van dit seizoen. 
 
Annelijn Kalisvaart, Kaily Schouten, Davine de Vrij, 
Christianne de Wit en Nina Buist hebben met plezier en 
trots geturnd.  
 
Wij zijn als trainers en bestuur dan ook erg trots op ze! Ze 
hebben stuk voor stuk persoonlijke groei laten zien.  
 
 

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: Rebecca Schilt. 
 
Hi! Ik ben Rebecca Schilt en ben 13 jaar oud. Ik vind DOS een hele gezellige vereniging.  
Ik zit nu al ong. 6,5 jaar op turnen en vind het nog steeds heel erg leuk. 
Ik turn op de maandag en woensdag bij Marijke en Lenneke, dat is altijd erg gezellig en ik 
leer veel nieuwe dingen. Verder zit ik nu op het Driestar College in Gouda in de eerste klas. 
Ik spring in de trampoline naar Eva Sterk omdat wij het altijd heel gezellig hebben samen! 
 

 (ik ben rechts ;)) 

  



 

Activiteitencommissie 
 

  
Op 2 februari zijn we met 52 leden naar de turnhal 
geweest. We gingen in twee groepen dus Iedereen 
kon 1,5 turnen en heeft daarin veel geleerd. Ook kon 
iedereen nog even goed oefenen voor de onderlinge 
wedstrijden. 
 
 
 
 
 
 

 
Op vrijdag 5 april zijn we met 15 leden van de aspirant- en springgroep naar Jumpsquare in 
Gouda geweest. Een uur lang werd er flink gesprongen, salto’s gemaakt, we deden ook aan 
trapeze zwaaien en koorddansen. Het was een zeer sportieve en geslaagde avond!  
 
Op vrijdag 5 juli is het weer tijd voor de slotbarbecue van DOS. Meer informatie hierover volgt 
nog.  
 
Daarnaast hebben we nog wat minder goed 
nieuws… Wij gaan helaas stoppen met de 
activiteitencommissie na dit seizoen. We 
hebben dit ruim 7 jaar met veel plezier 
gedaan, maar zijn nu op zoek naar iemand 
anders.  
 
Vinden jullie de activiteiten ook altijd zo leuk? 
Meldt je dan nu aan als nieuwe AC! Wij 
helpen jullie in het begin graag op weg. De 
activiteiten organiseren kost niet veel tijd, je 
inzet wordt heel erg gewaardeerd.  
 
Voor vragen kun je altijd mailen naar activiteitencommissie@dosbodegraven.nl  
 
Groetjes van de Activiteitencommissie 
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Agenda 2019 
 

Wanneer Wat 

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag, brusjesgym 

Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei April/ meivakantie, geen lessen 

Zaterdag 25 mei Jubileumshow 

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag, geen lessen 

Maandag 15 juli t/m vrijdag 30 augustus Zomervakantie, geen lessen 

 
 

Opslagruimte gevonden 
 

Na ruim 9 jaar onze spullen in de opslag van Koster te hebben gehad zijn deze nu in opslag 
bij Instruct. Wij danken de beide firma’s heel hartelijk voor het delen van hun ruimte.  

 
 
 
 

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 € 4,44 als opbrengst, alle 
leden hartelijk dank! 
 

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: 
Nathalie de Boer, Zwanebloem 13, 2411 MP Bodegraven, tel. 619844. 
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