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‘Door Oefening 

Sterk’ uit Bode-

graven bestaat 

al 107 jaar. De 

gymclub werd 

op 26 mei 1909 

opgericht als 

knapenvereni-

ging. Het was in 

die tijd namelijk 

niet vanzelf-

sprekend dat 

meisjes gingen 

gymmen.

RESPECT
EN

VOOROP

DOS Bodegraven ziet  
ledental nog altijd groeien

Jitze Hooghiemstra is 

freelancejournalist.
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Vol gas
Dat uiteenlopende doelgroepen tegenwoordig terecht 

kunnen bij DOS Bodegraven, is niet vanzelfsprekend. 

Toen in 2009 het honderdjarig jubileum werd gevierd 

telde DOS Bodegraven nog maar ongeveer honderd 

leden. Om het tij te keren werd onder andere een  

ledenwerfcommissie opgezet. Daarnaast kwam een 

aantal nieuwe mensen het bestuur versterken, onder 

wie de huidige voorzitter Hienke van Langevelde 

en Lenneke Kalisvaart. Samen met secretaris Caro-

line Zwaneveld, penningmeester a.i. Coen Swieb, 

Karin Franke en Natasja Sterk vormen zij het huidige  

bestuur.

Van meet af aan gaf dit bestuur vol gas. Zo werd vol 

ingezet op een actieve mediabenadering om de gym-

club onder de aandacht te brengen. Ook de website 

werd flink onder handen genomen. Dat werkte. In een 

paar jaar tijd groeide de club naar ruim tweehonderd 

leden en dat aantal groeit nog steeds. Waarbij de hui-

dige en nieuwe leden niet alleen uit Bodegraven zelf 

komen, maar ook uit de omgeving.

T och werden kort na de oprichting al meisjes lid 

van DOS Bodegraven. Dat was voor die toen 

nog strenge tijd heel bijzonder. Inmiddels zijn 

de tijden volledig veranderd. Het damesturnen is name-

lijk gebleven en kent ongeveer negentig beoefenaars 

op de in totaal tweehonderd leden van de gymclub. 

Daarmee is het de grootste discipline. Van het heren-

turnen is daarentegen een aantal jaren geleden afscheid 

genomen. Dat had te maken met het feit dat er op een 

gegeven moment nog te weinig jongens lid waren om 

daarvoor leiding en trainers aan te trekken. Jongens 

die graag willen turnen, worden sindsdien door DOS 

doorverwezen naar collega-gymclub Heres, die even-

eens gym aanbiedt in het Zuid-Hollandse dorp.

Toch zijn er nog jongens lid van DOS, namelijk bij de 

afdeling freerunning. Die tak is onderverdeeld in de 

groepen 4 tot en met 7 jaar en 8 tot en met 16 jaar. 

Beide groepen bestaan uit twintig tot vijfentwintig 

leden, overwegend jongens. Naast damesturnen en 

freerunning kent de club verder de disciplines: peuter- 

en dreumespret, juniorgym, springen, gymfit en G-gym.

“WE VIN-
DEN HET 
VOORAL 
FIJN ALS 
MENSEN  
MET 
ELKAAR  
BIJ ONS 
WILLEN 
KOMEN 
SPORTEN” 
Caroline Zwaneveld
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DOS Bodegraven is niet de enige gebruiker van de 

nieuwe hal. Die wordt gedeeld samen met Heres, 

andere sportverenigingen en een aantal scholen. In 

totaal neemt DOS Bodegraven zeventien lesuren af. 

Voldoende, aldus voorzitter Van Langevelde, voor wat 

de club aanbiedt. “De uren worden in goed onderling 

overleg met de andere gebruikers afgestemd.”

Ook voor de inrichting van de hal trokken DOS Bode-

graven, Heres en de scholen gezamenlijk op. Samen 

leverden zij bij de gemeente een lijst in met gewenste 

toestellen van leverancier Janssen-Fritsen. Die werden 

nagenoeg allemaal toegewezen. Als er iets stuk is, laat 

de gemeente dat repareren via de Stichting Beheer 

Accommodaties Bodegraven (SBAB).

Bij DOS Bodegraven zijn ze blij met de nieuwe, ruime 

locatie. Die heeft volgens voorzitter Van Langevelde 

echter ook een nadeel. Voorafgaand aan elke les moe-

ten de toestellen worden opgebouwd en na afloop 

weer afgebroken. “Zonde van de tijd natuurlijk. Als 

toestellen er al staan, kun je in principe meer doen in 

dezelfde tijd. Wat ook beter kan is het klimaatbeheer. 

De bestuursleden Hienke van Langevelde, Lenneke 

Kalisvaart en Caroline Zwaneveld blaken dan ook van 

trots op hun club. Ietwat onwennig zijn ze aangescho-

ven in een ruimte grenzend aan de wedstrijdvloer van 

de huidige sporthal naast zwembad De Kuil. Een aantal 

schoolkinderen uit Bodegraven leeft zich aan de andere 

kant van de zaal uit met trefbal. Gedrieën vertellen ze 

over de geschiedenis van DOS Bodegraven, het jubi-

leum, het nieuwe onderkomen, de christelijke waarden 

en het onderdeel G-gym waarvan bijna afscheid werd 

genomen. 

Gezamenlijk gebruik
Op deze locatie, de sporthal naast zwembad De Kuil, 

zit DOS Bodegraven nu vijf jaar. Bij de oprichting van 

de club werd er eerst gesport in kaaspakhuizen en  

verenigingsgebouwen. Later volgde een verhuizing 

naar twee accommodaties in het dorp. Die waren op 

een gegeven moment beide volledig afgeschreven en 

ook nog eens afgekeurd door de gemeente. Door de 

in 2011 ontstane fusiegemeente Bodegraven-Reeuwijk 

kreeg de club in datzelfde jaar de huidige locatie toe-

gewezen.

“KINDEREN 
ZIJN ONZE 
BESTE 
RECLAME”
Hienke van  

Langevelde

Plezier voor jong 

en oud.

<
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den en worden er altijd dagjes uit georganiseerd. Zwa-

neveld: “In het kader van het 100-jarig bestaan heeft 

de jubileumcommissie besloten een kamp gehouden. 

Als mensen op zaterdagavond terug naar huis wilden, 

kon dat. Zo doen we het nog steeds bij het nu jaarlijkse 

kamp. Maar we zien dat steeds meer leden het hele 

weekend blijven. Overigens houden wij op zondag nog 

steeds geen wedstrijden of andere activiteiten.”

Spaarzaam en behoudend
DOS Bodegraven wil niet koste wat kost de blits maken 

met grote activiteiten, en dat heeft een gunstig effect 

op de financiële situatie. Door zuinig beleid kan de 

gymclub al sinds jaar en dag de eigen broek ophou-

den. “DOS is altijd spaarzaam en behoudend geweest”, 

zegt secretaris Zwaneveld. “Neem het bestuursuitje. Dat 

houden we altijd bij iemand thuis. Iedereen neemt dan 

iets te eten en drinken mee. Hetzelfde geldt voor een 

nieuwjaarsborrel of een barbecue. Dat doen we niet 

per se om zuinig te zijn, maar zo is het gegroeid. Wij 

vinden het al gezellig genoeg als we bij elkaar zijn. 

Daarnaast kan het geld beter in de club worden gesto-

ken. Toen het iets minder ging vanwege het lagere 

ledental hebben we de reserves overigens wel moeten 

aanspreken. Dat kon ook, omdat er nooit overdreven 

geld was uitgegeven.”

Eigen initiatief
Wat training en leiding betreft wordt binnen het finan-

cieel redelijke zoveel mogelijk rekening gehouden met 

de wensen van de leden. Indien nodig wordt expertise 

van buitenaf ingehuurd. Dat gebeurt onder andere bij 

freerunning, via Parkour Disciplines uit Zoetermeer. 

Deze organisatie richt zich op een “veilige en verant-

woorde groei van parkour en freerunning in Neder-

land” en ondersteunt clubs bij indoortrainingen. Van 

Langevelde: “Vaak is het de leiding zelf die met nieuwe 

ideeën komt. Zo’n idee krijgt dan twee tot drie jaar de 

kans om succesvol te worden. De leiding volgt er dan 

een cursus voor. Als je mee wilt in deze tijd als club, zul 

je wel moeten. Zoals bij freerunning. Dat is toch een 

sport die veel jongeren willen beoefenen.”

Een ander voorbeeld van initiatief vanuit de leiding is 

het damesturnen. De club kent sinds twee jaar weer 

een selectie damesturnen. Trainster Marijke Verhoeven 

volgde eerst een opleiding en geeft ondertussen les aan 

een groep meisjes van 7 tot en met 9 jaar en van 10 tot 

en met 12 jaar. 

’s Zomers is het vanwege de warmte bijna niet uit te 

houden. De gemeente doet er echter alles aan om dat 

in orde te krijgen.”

Eerste kamp
DOS Bodegraven is een club zonder poespas, vertellen 

de dames eensgezind. Wat telt is met plezier sporten en 

respect voor elkaar. Die aanpak is in Bodegraven niet 

onopgemerkt gebleven. Dat bleek ook bij de jubileum-

show. Die vond plaats in sporthal De Sporthoeve in het 

dorp. Voor die grotere locatie was gekozen vanwege 

de mogelijkheid meer toeschouwers te verwelkomen. 

Het massaal verwachtte publiek kwam inderdaad. Niet 

alleen veel huidige leden, maar ook oud- en ereleden, 

familie van sporters, leden van andere verenigingen en 

overige geïnteresseerden.

Overigens werd het 100-jarig bestaan niet alleen 

gevierd met de jubileumshow. Het hele jaar waren er 

activiteiten. “Zo was er een reünie, een receptie, kregen 

we nieuwe turnkleding en zijn we voor het eerst met 

onze leden op kamp geweest. Dat was naar Vierhou-

ten”, zegt Caroline Zwaneveld. 

Dat er niet eerder een kamp was, heeft te maken met 

de christelijke achtergrond van de vereniging, waarbij 

de zondagsrust streng in ere wordt gehouden. Wel wer-

Vlnr. Lenneke  

Kalisvaart, Hienke  

van Langevelde en  

Caroline Zwaneveld

<



GYMSPORT.NL 61

Juist in die onderlinge betrokkenheid schuilt vol-

gens Van Langevelde de kracht van DOS. “We zien 

niet alleen gezelligheid en blije gezichten binnen de 

club, maar ook veel onderling respect. Dat geeft een 

sfeer waarin de meest uitlopende zaken bespreekbaar 

zijn.” Ook richting de jeugd doet DOS er alles aan om 

betrokkenheid te kweken. Opleidingen spelen daar-

bij een belangrijke rol. Kinderen worden vanaf groep 

zeven en acht gevraagd mee te helpen bij trainingen. 

Op kosten van DOS krijgen ze de kans een niveau 1 

opleiding te volgen via de KNGU. Als de kinderen 14 

Ook kwam er in diezelfde periode de discipline dreu-

mespret bij. Dat is voor ouders met kinderen vanaf 1 

jaar en een aanvulling op peuterpret. “Peuterpret werd 

steeds groter. Vanwege het leeftijdsverschil kwam de 

vraag naar dreumespret. Ook dat is nu een groot suc-

ces”, zegt Kalisvaart.

Betrokkenheid
De doelstelling van DOS is dat iedereen van jong tot 

oud op zijn of haar eigen niveau moet kunnen bewe-

gen in een ontspannen sfeer. Of zoals op de website 

wordt omschreven: “De lessen worden gegeven door 

deskundige en enthousiaste leiding. Onze christelijke 

identiteit staat borg voor een respectvolle omgang met 

elkaar. Er is veel aandacht voor leuke activiteiten bui-

ten de gym om.” Zwaneveld vult aan: “Het gaat bij ons 

vooral om lekker bewegen. We zijn niet prestatiege-

richt, maar vinden het vooral fijn als mensen met elkaar 

bij ons willen komen sporten.”

OM HET TIJ TE KEREN  
WERD ONDER ANDERE EEN 

LEDENWERFCOMMISSIE 
OPGEZET
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spreken én een bekwame en enthousiaste leiding zijn 

van groot belang. Ik denk dat we bij DOS daaraan vol-

doen.”

Vrijwilligers
Wat aandacht blijft vragen, is de betrokkenheid van 

ouders. Zwaneveld merkt dat ouders graag ‘consume-

ren’, maar er weinig voor terug willen doen. “Wij blij-

ven ouders vragen om mee te helpen. Niet om grote 

taken op zich te nemen, maar vooral kleine zaken, 

zoals koffie schenken bij wedstrijden of in de telcom-

missie zitten. Als iedereen zijn schouders onder de club 

zet, kost het je als vrijwilliger weinig tijd. Dat vrijwil-

zijn, mogen ze een niveau 2 opleiding volgen, ook op 

kosten van de club.

Kalisvaart: “Regelmatig blijven er enthousiastelingen 

over die daarna ook de niveau 3 opleiding doen. Zo 

krijgen we er niet alleen nieuwe leiding bij, maar ook 

een nieuwe generatie van echte clubmensen.”

Van Langevelde: “Kinderen zijn onze beste reclame. 

Als zij het naar de zin hebben, is er een kans dat zij 

ook vriendjes of vriendinnetjes meenemen naar DOS. 

Om dat op te vangen moet je als club natuurlijk wel 

de zaakjes voor elkaar hebben. Korte lijnen, zaken uit-

“DOS IS 
ALTIJD 
SPAAR-
ZAAM EN 
BEHOU-
DEND 
GEWEEST”
Caroline Zwaneveld
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Kijk voor meer 

informatie op  

www.dosbodegraven.nl. 

wijk in sporthal De Sporthoeve en op hun afdeling 

G-gym. Gedurende drie jaar kende DOS een vast lesuur 

voor deze groep. Vorig jaar kwam daar een einde aan, 

omdat er nog maar drie sporters over waren. Op het 

moment dat het G-gym definitief beëindigd leek te 

moeten worden, meldde zich een groep van twintig 

sporters, allen woonachtig in zorginstelling Siloah in 

Bodegraven.

Van Langevelde: “Het betreft een besloten groep, waar 

anderen geen lid van kunnen worden. Als club zijn we 

echter erg blij dat we weer G-gym kunnen aanbieden. 

Dat past namelijk bij ons uitgangspunt dat iedereen 

welkom is. Wellicht kunnen in de toekomst ook men-

sen van buiten zich weer aansluiten bij G-gym.”

Kijk voor meer informatie op www.dosbodegraven.nl. 

Op deze website is in één oogopslag het gymaanbod 

van de club te vinden, alsmede nieuwsberichten, foto’s, 

de geschiedenis van de gymclub en informatie over 

een veilig sportklimaat. <

ligers werven een punt van aandacht is, blijkt ook uit 

het feit dat het bij de volgende vergadering weer op de 

agenda staat.”

Zo zoekt DOS bijvoorbeeld ook al lange tijd een nieuwe 

penningmeester. De huidige, Coen Swieb, zou het tij-

delijk doen, maar vervult deze taak intussen al sinds 

2009. Van Langevelde realiseert zich dat ouders vaak 

een goede reden hebben om nee te zeggen, maar blijft 

hopen op meer inzet. Ook hoopt ze dat meer ouders 

of leden zitting willen nemen in het bestuur. Eerst als 

algemeen lid en van daaruit doorgroeien naar speci-

fieke taken als secretaris, penningmeester of voorzitter. 

“Ook zouden we graag weer een jeugdbestuur hebben. 

Ooit hadden we die, maar die is gestopt. Gelukkig heb-

ben we wel een enthousiaste activiteitencommissie, die 

leuke activiteiten organiseert.”

G-gym
Trots is het bestuur van DOS op de gezamenlijke wed-

strijden met Heres, OKK Nieuwkoop en Reflex Reeu-


