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Vlak voor de feestdagen de laatste Nieuwsbrief van 2017. Gaat u er maar eens 
goed voor zitten, want we hebben dit keer weer veel te vertellen. Wedstrijd-
verslagen, terugblik Sinterklaasfeesten en positief nieuws van de penningmeester. 
Natuurlijk ook het nieuws in alle vaste rubrieken. Veel lees- en kijkplezier gewenst! 
 

Van het bestuur 
 
Sinds enige tijd valt Gonneke Dijkstra af en toe in voor Elfrieda bij de Peuterpret. Zij doet dit 
vol enthousiasme! Wij wensen Gonneke een goede tijd toe bij DOS en in de volgende 
Nieuwsbrief zal zij zich verder voorstellen.  
 
Omdat de Freerunlessen aardig vol raken, starten we na de kerstvakantie met een derde 
Freerun-uur. U leest hier verderop in deze Nieuwsbrief meer over. 
 
Op zaterdag 17 februari 2018 willen wij onze Onderlinge Wedstrijden houden. Andere jaren 
noemden wij dit onze DOS Clubdag. Omdat DOS de laatste jaren enorm gegroeid is, is het 
helaas niet mogelijk om naast de wedstrijden alle andere groepen te laten zien in de vorm van 
demo’s. Dat past niet meer in één dag. Dus hebben wij er voor gekozen om weer terug te 
gaan naar alleen de wedstrijden. Wij beraden ons nog om op een ander moment wel de 
andere groepen te laten zien. De uitnodigingen voor de Onderlinge Wedstrijden worden na de 
kerstvakantie uitgedeeld. 
 
Er is de laatste periode van 2017 veel werk verzet. Organisatie Springwedstrijden en 
Sinterklaasfeesten, overal waren er assistenten, ouders, leiding en vrijwilligers bij betrokken 
om alles goed te laten verlopen. Maar ook degenen die meer op de achtergrond hun werk 
doen, zijn onmisbaar! Hartelijk dank voor al jullie inzet en met zoveel fijne DOS mensen om 
ons heen hebben wij veel vertrouwen in 2018!.  
  
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een mooi sportief 2018!  
De lessen starten weer op maandag 8 januari 2018. 

  
 Caroline Zwaneveld 
 Secretaris DOS 
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Terugblik Springwedstrijden 
 
Op zaterdag 11 november hebben we met zes teams meegedaan aan de regionale 
Springwedstrijden niveau E en D. De wedstrijden werden in de Sporthoeve in Bodegraven 
gehouden, en wij waren dit keer de ontvangende vereniging. 
 
Er deden drie selectieteams mee en daarnaast nog drie recreatieteams. De jongste 
deelnemers kwamen uit in de categorie 8-9 jaar. Met alle groepen heeft DOS op diverse 
onderdelen maar liefst zeven prijzen gewonnen, één keer goud, drie keer zilver en drie keer 
brons. Een mooie prestatie van alle DOS teams, waar we trots op zijn! We kijken terug op een 
leuke, sportieve dag waarbij DOS zich goed heeft laten zien.  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 

Start derde Freerun-uur 
 
Omdat de Freerungroepen aardig vol raken, start DOS na de kerstvakantie met een derde 
Freerun-uur. Het derde uur wordt een ‘vrij’ uur. Dit is bedoeld voor Freerunners die zelf al 
kunnen aangeven waarvoor ze willen trainen. De Freeruncoaches zullen leden uit de tweede 
groep selecteren en vragen om naar het derde uur te gaan, natuurlijk gebeurt dit alles in 
overleg. In principe gaat Glenn alle drie de Freerun-uren lesgeven. Zolang hij nog geblesseerd 
is, zal Dave of Daan voor de groep staan. 
 
Met de komst van het derde Freerun-uur gaan de lessen allemaal een half uur naar voren.  
 
Het lesrooster voor Freerunnen wordt vanaf donderdag 11 januari 2018: 
  
18.00 - 19.00 uur: Freerun groep 4 t/m 7. 
19.00 - 20.00 uur: Freerun vanaf groep 8.   
20.00 - 21.00 uur: Freerun Free-training (selectie) voor leden die hiervoor gevraagd worden. 
 
Wij hopen dat alles zo duidelijk is, mochten er nog vragen zijn dan horen wij ze graag! 

 
 

 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: Lisette Boer 
 
Hoi, ik ben Lisette en ik zit in de VMBO-T 
/HAVO brugklas op de Groene Hart Topmavo 
in Alphen aan de Rijn. Turnen doe ik nu bij de 
Aspiranten en ik vind het daar heel leuk. DOS 
vind ik een leuke vereniging, omdat ze altijd 
leuke barbecues en kampen organiseren. 
Ook het bowlen en naar de turnhal gaan vind 
ik superleuk.  
De wedstrijden zijn ook heel leuk, al vind ik 
het wachten tot ik aan de beurt ben soms wel 
erg lang duren. Ik vind het leuk dat Mara in 
de trampoline naar mij sprong. Hier zie je ons 
samen op een foto uit groep 8. 
 
 
Ik spring in de trampoline naar Hannah Visser, omdat ik ook bij haar in groep 7 en 8 zat en 
het heel leuk vind om haar en Mara bij DOS nog elke week te zien. 
 
 
    



 

 Gezellige sinterklaasfeesten  
  
Voor alle DOS kinderen van groep 1 t/m 4 was er op 
woensdagmiddag 29 november een heel leuk 
sinterklaasfeest. De kinderen hebben samen met vier 
Pieten, die er vorig jaar ook bij waren, een uurtje 
pietengym gedaan! Klauteren over de daken, pakjes 
gooien door de schoorsteen, voorzichtig lopen over 
smalle randjes, alles kwam voorbij. Wat een feest was 
dat! Zelf lekker gymmen en ook nog plezier hebben met 
de Pieten, die af en toe best wel gek deden!  
 
Halverwege belde één van de Pieten naar Sinterklaas en we konden allemaal horen dat hij 
Sinterklaas vroeg om ook te komen. Gelukkig had Sinterklaas daar wel even tijd voor en niet 
veel later kwam Sinterklaas binnen. De kinderen waren ondertussen nog druk aan het 
gymmen en zo kon Sinterklaas goed zien wat ze allemaal al konden. Sinterklaas is ook dit jaar 
weer op de tumblingbaan geweest! Toen was het tijd om even rustig te zitten en te luisteren 
naar wat Sinterklaas allemaal te zeggen had. Hij was heel goed op de hoogte waar de 
kinderen goed in waren en dat mochten ze ook laten zien. Dat was natuurlijk wel een hand 
pepernoten en een kadootje waard. Daarna vertrokken Sinterklaas en de Pieten weer en was 
er voor de kinderen nog wat lekkers en wat drinken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sinterklaas bij Dreumes- en Peuterpret 
 
Op vrijdagochtend 1 december was er sinterklaasfeest voor de Dreumes- en de Peuterpret. 
Ook zij gingen heerlijk gymmen, spelen met pakjes en wat gezellige spelletjes doen.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Turn & Fundag 12+ in Leiden 
 
Op zaterdag 9 december 2017 hebben vijf turnsters van de 
selectie meegedaan aan de Turn & Fundag 12+ in Leiden. 
Twee van de vijf waren ingedeeld in de Turnhal en de rest in 
de Sportzaal. Dat bracht natuurlijk enige jaloezie met zich 
mee. Tijdens de wedstrijd heeft iedereen zich van zijn beste 
kant laten zien, een enkeling heeft wat pech gehad met een 
val. Gelukkig hebben ze allemaal veel plezier gehad. Na de 
wedstrijd was er voor iedereen nog even gelegenheid om 
allerlei oefeningen in de Turnhal uit te proberen. Dit was een 
groot succes en de meiden waren niet mee naar huis te 
krijgen. Of er alsjeblieft niet een Turnhal in Bodegraven kon 
komen! De trainster is helemaal voor!  
 
Marijke Verhoeven 

  
 

 Van de penningmeester 
 

DOS is een financieel gezonde vereniging. Dat komt met name omdat er al jaren sprake is 
van een gestage groei van het aantal leden. Natuurlijk stijgen de kosten ook mee, maar die 
kan DOS nog steeds compenseren door hogere inkomsten en reserves. Het bestuur heeft 
daarom besloten om ook voor 2018 de contributietarieven niet te wijzigen. Dit is voor het 
vijfde jaar op rij dat de contributietarieven gelijk kunnen blijven. In januari 2018 ontvangt 
u weer de contributienota voor het nieuwe sportjaar. 
 
De contributietarieven voor 2018 zijn: 
         Per halfjaar  Per jaar 
Kinderen 4 tot en met 6 jaar     €   54,00  € 108,00 
Recreatie Jeugd  7 tot 18 jaar     €   66,00  € 132,00 
Senioren 18+       €   73,50  € 147,00 
Recreatie Jeugd  + selectie (2,5 uur).    € 129,00  € 258,00 
Recreatie Jeugd  + selectie (3 uur).    € 153,00  € 306,00 
Parkour en Freerunnen      €   84,00  € 168,00 
 
Knipkaarten: 
Dreumes/Peuterpret    ( 8 keer gymmen)   €   25,00 3 maanden geldig 
Springgroep                (10 keer gymmen)   €   30,00 4 maanden geldig 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50. 
 
Ik wens jullie fijne kerstdagen en veel sportplezier toe in 2018. 
 

Coen Swieb 



 

 Activiteitencommissie  

  
 Zoals in de vorige Nieuwsbrief al was aangekondigd zijn we op vrijdagavond 27 oktober naar 

de bowlingbaan in Woerden geweest. De tijd vloog voorbij en we hebben weer gezien dat er 
een aantal bowlingtalenten tussen zitten op de vereniging! Het was een gezellige en 
geslaagde activiteit. 

 
 Op vrijdag 8 december was er een high tea voor de Aspiranten en Springgroep. Iedereen die 

kwam had iets lekkers meegenomen. Na het welkomstdrankje werden de lekkernijen goed 
gegeten onder het genot van een kopje thee of wat fris. Het was een gezellige en lekkere 
avond. 

 
 Ook in het voorjaar staan er al weer een aantal activiteiten op de agenda! 
 Voor nu ook namens de Activiteitencommissie fijne feestdagen en een sportief 2018! 
   
 Voor vragen of ideeën kunnen jullie nog steeds mailen naar: 

activiteitencommissie@dosbodegraven.nl 
 

Groetjes van de Activiteitencommissie 
 

 

mailto:activiteitencommissie@dosbodegraven.nl


 

Agenda 2017-2018 
 

Wanneer Wat 

Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari Kerstvakantie, geen lessen 

Zaterdag 17 februari 2018 Onderlinge Wedstrijden 

Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018 Voorjaarsvakantie, geen lessen 

Vrijdag 30 maart 2018 Brusjesgym, Dreumes- en 
Peuterpret 

Maandag 2 april 2018 Tweede paasdag, geen lessen 

 
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 € 11,11 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: 
Caroline Zwaneveld, Dronenpark 14, 2411 HC Bodegraven, tel. 617981. 
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