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DE AMSTELSBRUG 

 

Periodiek van Amstels Gymnastiek-Vereeniging 

 

Gymzaal Dongeschool, Dintelstraat 5, 1078 VN Amsterdam 
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Verschijnt 4x per jaar 

 

98e jaargang nr. 4   december 2017  
 

________________________________________________________ 

 

Amstels G.V. opgericht 24 februari 1866. 

Ingeschreven K.v.K. te Amsterdam, nr. 40531363 

ING rekeningnummer: IBAN: NL86 INGB 0004 5102 33 

Aangesloten bij de K.N.G.U. 
Sinds 1966 in het bezit van de Koninklijke Erepenning. 

_____________________________________________________________ 

 

 

Voorzitter en 
redactieadres 
de Amstelsbrug 

: Nicole van Groeningen 
Zoomstraat 18 – 2 hg 
1078 XJ  Amsterdam 

Tel. 020-6622445 
(ná 19.00 uur) 
 

    
Secretaris : Shirley van Velthoven 

Diezestraat 14 – hs 
1078 JP Amsterdam 

Tel. 06-20131064 

    
Penningmeester : Emiel Schäfer 

Deurloostraat 33 – 2 hg 
1078 HS Amsterdam 

Tel. 020-6769631 

    
Redactiecommissie : Nicole van Groeningen, 

Bas Auer  
 

Email redactie: 
amstelsgym@gmail.com 
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Agenda en mededelingen 

Wij zijn nog steeds op zoek naar een gymdocent (in opleiding)/conditietrainer, die 

per direct twee lessen op de maandagavond kan/wil begeleiden. Kent u iemand 
die dat wel zou willen? Laat het ons dan weten! 

 

Vakanties: Gymzaal is dan gesloten 

Kerstvakantie 2017 / 2018 23 december 2017 t/m 7 januari 2018 

Voorjaarsvakantie 2018 24 februari t/m 4 maart 2018 

Meivakantie 2018 27 april t/m 13 mei 2018 

Junivakantie 2018 16 juni t/m 24 juni 2018 

Zomervakantie 2018 21 juli t/m 3 september 2018 

 

Nieuwe seniorenleden: 

Helaas hebben we geen nieuwe leden kunnen noteren. 

 
Nieuwejeugdleden:    

Een overzicht van nieuwe jeugdleden verschijnt in het eerste nummer van 

2018. 

 

Agenda:  

Bronzen Balk 11 februari 2018 

Recreatieve Kampioenschap van 

Amsterdam  

11 maart en 15 april 2018 

Jaarvergadering en jaardiner 21 april 2018  

  

  

  

Leiding  
Yvonne Schmidt Dinsdag 020-6830687 

Caya Renardus Dinsdag en  

   woensdag 

06-49252914 

Luna Hedges Woensdag 06-27386034 

 

 

Sluiting kopij volgende krantje: 

1 maart 2018 

Kopij kunt u per email sturen 

naar: amstelsgym@gmail.com 
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Het bestuur van Amstels 
Gymnastiek-Vereeniging wenst 
u allen een heel gelukkig, 
gezond, liefdevol en sportief 

2018 toe! 
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VAN DE VOORZITTER 

 

De laatste 3 maanden gebeurde er niet veel bijzonders. 
 

Wel bijzonder was dat ons clubblad – De Amstelsbrug - voor het eerst 
digitaal verscheen. 
Wij ontvingen positieve reacties op vorm en inhoud. Alle lof en dank 
voor Shirley, die er heel veel tijd en werk in stak. 
 
In oktober ontving het bestuur een erg leuk mailtje: 
Iemand had op een rommelmarkt in Brabant in een doos met 

“rommel” een oude speld gevonden. Na enig google-werk kwam hij bij 
ons uit. Kwam de speld bij ons vandaan en wilden wij hem misschien 

terug? 
Het was een speld zoals wij die uitreiken aan Leden van Verdienste. 

Inmiddels ligt de speld bij Nicole in het archief. 
 

Helaas zijn wij er nog steeds niet in geslaagd een trainer voor het 
laatste uur op de maandag te vinden. Onze excuses aan de leden. Wij 
blijven ons best doen. Tips zijn welkom. 
 
Op 29 november was er het inmiddels traditionele bezoek van Sint 
Nicolaas aan de jeugdafdeling. 
 

Wellicht heeft u dit jaar de GroteClubActie en de sponsoractie van 
Deen gemist. Dat klopt. Elders leest u hier meer over. 
 
In november heb ik de vier-jaarlijkse nascholing voor juryleden 
gevolgd. Gelukkig ben ik voor het examen geslaagd! 

 
Namens het bestuur wens ik iedereen Prettige Kerstdagen en een 

Gelukkig, Gezond en Sportief 2018. 
 
 
Nicole van Groeningen 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

Contributie 2018 
 
Beste leden van Amstels, 
 
Uw contributiegeld zorgt ervoor dat wij een zaal kunnen huren, dat er 
trainers zijn om kinderen en volwassenen te begeleiden, dat er een 

website is, dat er een nieuwsbrief verschijnt en dat er activiteiten 
zoals Sinterklaas in december georganiseerd worden en dat we 
kunnen meedoen aan wedstrijden. 
Gelukkig heeft Amstels een eigen vermogen. Deze buffer is soms 
tijdelijk nodig om de zaalhuur te kunnen betalen. 
 
Onze zaalhuur is echter verdubbeld sinds het beheer van de zaal door 

de gemeente is overgedragen aan de stichting Openbaar Onderwijs 
Aan de Amstel (OOAA). OOAA hanteert twee soorten tarieven en 
Amstels valt, sinds die twee tarieven zijn ingevoerd, in de duurste 
categorie. Wij zijn er tot nu toe niet in geslaagd deze huur weer 
omlaag te krijgen naar het oude tarief. 
Ook een subsidie die wij tot twee jaar geleden van de gemeente 

mochten ontvangen is met ingang van 1 juli 2015 stopgezet. 
Wij kunnen helaas deze hoge huur met de contributies niet opvangen 
dus teren wij in op ons vermogen. 
En om het interen op dit vermogen te vertragen zien wij ons 
genoodzaakt de contributie te verhogen. 
Dit willen wij geleidelijk aan doen want wij willen onze leden graag 
behouden. 

 
De contributies voor 2018 worden als volgt: 
Voor volwassen leden € 100,- per halfjaar + € 12,- KNGU bijdrage (die 
wij ook weer afdragen) is € 112,- (was € 108,-). 
Voor jeugdleden € 76,- per halfjaar + € 10,- KNGU bijdrage is in totaal 
€ 86,- (was € 82,-). 
 

Ook wil ik u vragen om de contributie met een automatische incasso 
over te maken. Het kost veel tijd om bij te houden wie er heeft 
betaald en om achter leden aan te gaan die niet of te laat betalen. Een 
automatische incasso per 1 januari en per 1 juli zou veel tijd schelen. 
Uiteraard is dit vrijwillig. Wie dit niet wil, zal ik gewoon per e-mail een  
betalingsverzoek blijven sturen. In januari 2018 ontvangt u hierover 

nader bericht. 
 
Emiel Schäfer  
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CEES STRIK 

 
Naar aanleiding van het In Memoriam artikel voor Cees Strik in de 
vorige Amstelsbrug, ontvingen wij onderstaand bericht van zijn 
familie: 
 
Hartelijk dank voor het toezenden van de Amstelsbrug, 3e kwartaal 

met informatie over het overlijden van o.a. onze halfbroer Cees Strik. 
Mede namens mijn familie kan ik jullie bedanken voor de mooie 
woorden over zijn verleden bij “Amstels” als lid, secretaris, 
kascontroleur en volleyballer. Het meenemen van het bekende plastic 
tasje met voor hem “waardevolle” folders en foto’s kennen wij ook, 
evenals de geneugten van een goed glas wijn “mit Beilagen”. Over de 
olijven kunnen we nog melden, dat hij deze had verplaatst naar zijn 

garage. Er stonden wel 20 bakjes voorin zijn garagebox en daarachter 
vele, vele zaken, die hij her en der op de kop wist te tikken. Zijn auto 
kon er in ieder geval niet in, maar zijn vele tenten, noodrantsoenen, 
flessen wijn en slaapzakken lagen in ieder geval droog. 
We hebben het zeer gewaardeerd, dat de fam. de Groot en Theunisse 
hem namens jullie gymnastiekvereniging de laatste eer hebben 

bewezen.  
We wensen jullie met Amstels gymnastiekvereniging nog vele gezonde 
jaren toe, in de hoop, dat de jeugd bereid is om ook jullie mooie 
verenigingsleven niet teloor te laten gaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leo van Berkel 

 
 
ADRES ONBEKEND?! 
 
Deze zomer werd ik gebeld door Joop van Kessel, een oud-turner van 
83 jaar, die nog steeds donateur is van Koninklijke Turnvereniging 
Olympia, de oudste vereniging van Nederland (opgericht in 1863)! 

Zijn vrouw en hij waren op wat oude turnfoto’s gestuit van diverse 
kampioenschappen en de ‘oude’ turnhal, wat nu de Krakeling is. 
Op een van die foto’s zagen ze een oude vriendin die ze uit het oog 
verloren waren, Hetty Burgess. Diverse pogingen om haar op het 
spoor te komen, liepen op niets uit. Uiteindelijk kwamen ze op de 
website van Amstels terecht en belden ze het secretariaat en kwamen 

bij mij uit.  
Helaas kon ik Joop niet direct verder op weg helpen, maar beloofde 
hem bij andere ‘oudgedienden’ navraag te doen.  



9 

 

Rob Theunisse kende Hetty wel, wist dat ze met een meneer 
Landsman was getrouwd, maar had geen adres. Zijn suggestie was 
om Rob Stemmerik te bellen, die had vast nog wel adressen van 
andere oud-leden. 
En gelukkig, Rob Stemmerik kon mij het adres en telefoonnummer 

van Hetty Landsman-Burgess geven en vertelde me dat zij inmiddels 

weduwe was geworden. 
Direct heb ik Hetty gebeld met het bericht dat Joop van Kessel en zijn 
vrouw naar haar op zoek waren en dat viel in zeer goede aarde: zij 
kende beiden goed en vond het prima dat ik Joop haar adres en 
telefoonnummer doorgaf. En uiteraard heb ik dat daarna meteen aan 
Joop doorgegeven. 
Hoewel ik zowel Joop als Hetty heb gevraagd mij te laten weten hoe 

het verder is gegaan, of zij met elkaar hebben afgesproken om oude 
herinneringen op te halen, heb ik helaas niets meer gehoord.  
Ik hoop dat zij met veel plezier de leuke momenten uit hun 
‘turn’geschiedenis met elkaar hebben kunnen herbeleven! 
 

Shirley van Velthoven 
 

 
 
 
 
 

 
De zilveren speld die wij van de rommelmarkt hebben kunnen redden! 
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JUBILEUMBOEK 
 
Dankzij oplettende leden hierbij twee aanvullingen: 

 

- In de herinneringen van Nicole ontbreekt de achternaam van 
Sietske.  

Frans Stemmerik hielp ons: het gaat om Sietske Vrijburg. 
 

- Bij de foto van het bestuur en de feestcommissie bij ons 100-
jarig bestaan ontbreekt de naam van een van de dames. 
Meerdere leden (o.a. Frans Stemmerik en Suus de Groot) hielpen 
ons. Het is mevrouw Bangma–Spaan. 
Frans vertelde dat tijdens haar begrafenis de Amstels-vlag (op 

haar nadrukkelijke verzoek) op haar kist lag, erg indrukwekkend. 
 

 
GROTE CLUBACTIE 2017 

 
Voor het eerst in jaren deden wij in 2017 niet mee aan de Grote 

ClubActie. 
Redenen hiervoor waren de protesten en/of bezwaren van ouders in 
vorige jaren, teruglopende opbrengsten en de enorme tijdsinvestering 
voor het toch al onderbezette bestuur. 
Wellicht wil een aantal leden of misschien ook een aantal ouders ons 
in 2018 hiermee helpen: vele handen maken licht werk! 
Er is wel een optie alleen op de senioren-groepen loten te verkopen. 

Vrijwilligers kunnen zich melden bij het bestuur. 
 
Nicole 
 
 

SPONSORACTIE DEEN 
 

Supermarkt DEEN heeft er voor gekozen in 2017 geen 
sportverenigingen, maar kinderboerderijen te sponsoren. 
Ook een goed doel, maar jammer voor ons. 
 
Nicole 
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SINTERKLAAS 
 
Ook dit jaar had Sinterklaas weer tijd gevonden om – met twee Pieten 
- naar Amstels te komen. 
Heel toepasselijk had hij de Gympiet en de Boekpiet meegenomen. 
Zij bezochten een gezamenlijke les van de groepen 1 en 2. 
De zaal was voor het hoge bezoek heel mooi versierd. En natuurlijk 

was er Sinterklaasmuziek. 
De Sint bewonderde de gymnastische kunsten van de kinderen en 
vond dat zij het afgelopen jaar heel veel bijgeleerd hebben. 
De kinderen, hun broertjes en zusjes en hun ouders genoten van het 
bezoek. 
De Sint had voor alle kinderen een echte Sint-puntzak met inhoud, 

een pakje drinken en een mandarijn, meegenomen. 
De foto’s laten zien hoe leuk het was. 
Later op de middag speelden de meisjes van groep 3 het Grote 
Sinterklaasspel. Ook voor hen waren er de puntzak, de mandarijn en 
het drinken. 
 
Dank aan Luna en Thalia voor het organiseren en aan Evert en Emiel 

voor het versieren van de zaal. 
 
Nicole 
 

 
  



12 
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JEUGDWEDSTRIJDEN 2017-2018 

 
De wedstrijden om de Bronzen Balk worden in het seizoen 2017-
2018 niet in december gehouden, maar op 11 februari 2018. 
De organiserende vereniging (Vaardig en Vlug Zuid) heeft er voor 
gekozen de wedstrijden uit de toch al drukke decembermaand te 
halen. 
Hierdoor kunnen de kinderen ook nog eens twee maanden extra 

trainen. 
 

De wedstrijden om het Recreatieve Kampioenschap van 
Amsterdam vinden plaats op 11 maart en 15 april 2018. 

 
Alle wedstrijden worden gehouden in de Wethouder Verheijhal aan de 

Polderweg. 
 
Luna zal proberen een aantal extra trainingen te organiseren. 
De ouders en kinderen worden tijdig verder geïnformeerd. 
 
Gelukkig ben ik in november voor de jury-nascholing geslaagd en mag 
ik dus weer vier jaar jureren. Bij deelname aan wedstrijden is de 

vereniging verplicht ook minimaal één jurylid (per 12 deelnemers) te 
leveren. 
 
Luna, Thalia en ik gaan ons best doen er leuke wedstrijden van de 
maken! 

 
Nicole 

 
  



14 

 

DE BRONZEN BALK 

Op zondag 11 februari 2018 gaat Amstels mee doen aan de Bronzen 
Balk. 

 
Op onze aankondiging van deze wedstrijd en de vraag wie er wilde 
meedoen, hebben de volgende kinderen zich aangemeld: 

 
1 Shaylyn de Jong 
2 Dieuwke van der Meer 
3 Finne Smit 
4 Lucinde Kleywegt 
5 Luna Jongejeugd 

6 Katja Hirst 
7 Laura Schepers 
8 Vroni Kempen 

9 Yara Bessems 
10 Charlotte Brommet 

11 Phebe Jordan 
12 Lucia Tijhuis 

13 Rosina Kromthout 
14 Daphne van de Kop 
15 Floor Aupers 
16 Leah van ‘t Hek 
17 Amelie Veenstra 
18 Frouke van der Meer 

19 Yaelle Bellet Mackay 
20 Rifka Kleijn 
21 Lonne Rompaart  
22 Bette de Jong 
23 Marijn Aupers 
24 Emily Nam 

25 Mus Broer 

26 Dessa ten Voorde 
27 Ronja Steevens 
28 Mila de Kempenaar 
29 Saar Aupers 
 
Wij wensen alle deelnemers veel succes en ook vooral heel veel plezier 
toe en hopen dat zij met veel medailles thuis zullen komen! 
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WIJ ZOEKEN NOG STEEDS EEN (AANKOMENDE) SPORTDOCENT 
(VOOR DE MAANDAGAVOND)! 

 
 

Amstels Gymnastiek-Vereeniging is nog steeds op zoek naar een 
gymdocent (in opleiding) / conditietrainer, die naast zijn/haar studie 

ervaring wil opdoen in het begeleiden van trainingen in een gymzaal. 
Wij zoeken een vervanger die met ingang van volgend schooljaar op 
de maandagavond twee trainingen wilt begeleiden. 
 

Ben je minimaal tweedejaars student aan de ALO of heb je een 
trainerscertificaat, dan is dit een ideale (bij)baan voor jou.  

Bij Amstels ben je werkzaam als trainer voor de maandagavond. 
Op deze avond begeleid je twee volwassen groepen. 
Je hebt de mogelijkheid om je eigen programma te ontwikkelen en 
deze op je eigen groepen toe te passen.   
 
Mocht je geïnteresseerd zijn. Neem dan contact met ons op. 
Per mail: amstelsgym@gmail.com  

Telefoon: 06 20131064 
 
Meer informatie over de vereniging kun je vinden op onze website: 
www.amstelsgym.nl  

 
Praktische informatie: 

- Amstels maakt gebruik van de gymzaal van de Dongeschool  

(op loopafstand van station Rai) 
- Amstels Gymnastiek-Vereeniging bestaat dit jaar 151 jaar en 

schrijf je daarom met dubbel ‘e’ 
 
 

WIJ ZOEKEN OOK EEN NIEUW BESTUURSLID! 

 
Door het vertrek van Niek Hartmanns zijn wij ook op zoek naar een 
enthousiast medebestuurslid. 
Ben jij iemand die ons graag wil helpen een vereniging te besturen, 
die ideeën heeft hoe Amstels in de komende jaren verder kan groeien, 

die zin heeft zijn/haar kwaliteiten in te zetten in het verenigingswerk, 
meld je dan aan! Wij zullen je van harte verwelkomen! 

 
  

mailto:amstelsgym@gmail.com
http://www.amstelsgym.nl/
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DE AMSTELSBRUG 
 
Zoals al vaker in de Amstelsbrug gemeld, is het niet altijd gemakkelijk 
voldoende kopij te verzamelen om een uitgave te vullen. 

Hierbij dan opnieuw een oproep aan al onze (jeugd-)leden om je 

schroom te overwinnen en bijvoorbeeld je ervaringen met de 
training(en) met ons te delen! Of gewoon met een verhaal waarvan jij 
vindt dat Amstelsbruglezers dat niet mogen missen! 
 
Onze website is nooit helemaal klaar. Er worden steeds nieuwe 
berichten en aanvullingen geplaatst. En… wij zijn altijd benieuwd naar 
uw suggesties en op- en aanmerkingen! Wij hopen van jullie te horen! 
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EXTRA TURNTRAININGEN VOOR DE JEUGD 
 
Verleden jaar hebben wij met succes een aantal extra turntrainingen 

kunnen organiseren, speciaal voor die jeugdleden die aan de Bronzen 
Balk (december 2016) en de wedstrijd in april 2017 gingen 
deelnemen. 

En hoewel de wedstrijd om de Bronzen Balk dit jaar niet in december 
plaatsvindt, maar (helaas) pas in februari 2018, wilden wij ook dit jaar 
toch die jeugdleden die geïnteresseerd zijn extra turnlessen 

aanbieden. 
 
Daarvoor heeft Luna, de turnjuf, al enige weken bij de meisjes en 

jongens nagevraagd of zij dat wel zouden willen. 
Wij, het bestuur, hebben onderzocht of we de zaal ook nog op een 
ander tijdstip kunnen huren. 
 
Helaas moeten wij berichten dat de extra turnlessen op korte termijn 
niet mogelijk zijn, ook al is de belangstelling groot. 
Dat heeft te maken met het niet beschikbaar zijn van de zaal op de 

tijdstippen dat Luna de mogelijkheid heeft om extra lessen te geven.  
 
Wij zullen ons best blijven doen om te kijken of we toch nog iets 
kunnen inplannen om de meisjes extra op hun turnwedstrijd voor te 

bereiden.  
Uiteraard zullen wij dit zo snel mogelijk aan alle betrokkenen 

berichten.  
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Programma voor volwassenen: Dongeschool, Dintelstraat 5, Amsterdam 

 
Dag Tijdstip Programma Leider/leidster 
    
Maandag 19.30-20.45 uur Heren 

conditietraining/balsport 40+ 
 

 20.45-22.00 uur Dames en heren 
recreatief volleybal 50+ 

 

    
Dinsdag 18.15-19.15 uur Dames en heren 

yoga alle leeftijden groep 1 
Yvonne Schmidt 
 

 19.30-20.45 uur Dames en heren 
yoga alle leeftijden groep 2 

Yvonne Schmidt 
 

 20.45-22.00 uur Dames conditietraining/ 

gymnastiek 40+ 
Caya Renardus 
 

    
Woensdag 19.00-20.15 uur Dames en heren 

sport fit 50+ 
Caya Renardus 
 

    
 

 

Programma voor de jeugd: Dongeschool, Dintelstraat 5, Amsterdam 

 

Woensdag 16.00-17.00 uur Meisjes/jongens 5-6 jaar Luna Hedges 
 17.00-18.00 uur Meisjes/jongens 7-8 jaar 

 18.00-19.00 uur Meisjes/jongens vanaf 9 jaar 

 

Contributies 2018 

De contributies over 2018 zijn als volgt: 

Amstelscontributie:     KNGU-bondscontributie 

Leden vanaf 16 jaar per halfjaar € 100,- per halfjaar  € 12,- 

Jeugdleden t/m 15 jaar per halfjaar €  76,- per halfjaar € 10,- 
 

Eenmalig inschrijfgeld: 

Leden vanaf 16 jaar € 8,- 

Jeugdleden t/m 15 jaar € 5,- 

 

Familiekorting: 

Indien minimaal één ouder lid is en een of meer kinderen ook lid zijn, wordt een korting 
van 50% toegepast op de Amstelscontributie van elk kind.  

Indien geen ouder maar wel meer kinderen uit één gezin lid zijn, dan krijgt het tweede 

kind 25% korting en vanaf het derde kind 50% korting op de Amstelscontributie. 
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Voor de leukste boeken en tijdschriften, papier- en schrijfwaren, 

kantoorartikelen, dagbladen, wenskaarten en multimedia producten. En 

niet te vergeten: leuke cadeautjes voor verjaardagen of om zomaar weg te 

geven, maar ook de nieuwe (school-)agenda’s voor 2018! 

Adres: 
Scheldestraat 90 
1078 GN  Amsterdam 
Telefoon 020 – 471 1852 
 
Openingstijden: 
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 18.00 uur 
Donderdag koopavond tot 19.30 uur 
Zaterdag van 08.30 - 17.00 uur 

  



20 

 

 

 


