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Periodiek van Amstels Gymnastiek-Vereeniging 

 

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

 

99e jaargang nr. 3   Oktober 2018  

 
________________________________________________________ 

 

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 
Shirley van Velthoven 
 

Email redactie: 
amstelsgym@gmail.com 
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Agenda en mededelingen  

In verband met drukke privé-omstandigheden van onze bestuursleden zijn wij 

dringend op zoek naar een vijfde bestuurslid. Wie komt ons bestuur versterken? 

Ook ouders van de jeugdleden zijn zeer welkom als bestuurslid! 

 
Vakanties 2018/2019: Gymzaal is dan gesloten 
Herfstvakantie 2018 20 oktober t/m 28 oktober  

Kerstvakantie 2018/2019 22 december t/m 6 januari  

Voorjaarsvakantie 2019 16 februari t/m 24 februari  
Meivakantie 2019 20 april t/m 5 mei  

Zomervakantie 2019 13 juli t/m 25 augustus  

 

 
Nieuwe jeugdleden: 

 

Cloé Balcombe Amélie van Brussel 

Zaïna Hendaoui Hopper Hoogendijk 

Loïs Kymmell Alma Michael 

Aafje Nooij Julie Pelleboer 

Emma Pernoud Tom Salomon 

Emma Schneiders Noa Stubenitsky 
Rafiah Stubenitsky Enna van der Veen 

Nora Verduijn Lucas de Vries 

Quirine Koop Zoë Louwers 

  
Agenda:  

Sinterklaas Datum wordt nog bekend gemaakt 

De Bronzen Balk Datum wordt nog bekend gemaakt 
 

Leiding: 

Lianne de Koster Dinsdag  

Caya Renardus Dinsdag en  
   woensdag 

06-49252914 

   Maandag (a.i.)  

Luna Hedges Woensdag 06-27386034 
 
 

Vertrouwenspersoon Veilig 

Sportklimaat:  

Nicole van Groeningen 

 

Contactadres Privacy-reglement: 

Bestuur van Amstels 

 

 

 
Sluiting kopij volgende krantje: 

1 december 2018 

 

 

amstelsgym@gmail.com 

 

 

amstelsgym@gmail.com 

 

 

 
Kopij kunt u per email sturen 

naar: amstelsgym@gmail.com 
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VAN DE VOORZITTER 

 
Op 3 september is het nieuwe sportseizoen begonnen. 

Ik heb er heel veel zin in en hopelijk u ook. 

 

We starten met een aantal wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen. 

In de eerste plaats is er een nieuwe leidster voor de yoga. 

Zoals u in het vorige blad heeft kunnen lezen is Yvonne om privé-redenen gestopt. 

Gelukkig wisten Rob en Christina een nieuwe leidster voor ons te vinden.  

Zij heet Lianne de Koster en stelt zich elders in het blad aan u voor. 

Voorlopig geeft zij één lesuur op de dinsdag van 19.00-20.15 uur. Wellicht wordt 

dit in de toekomst meer. Kom eens een proefles bijwonen. Yoga is echt leuker dan 

u denkt. En neem dan iemand uit uw familie- of kennissenkring mee. 

Verder hebben wij het derde uur op de maandag (volleybal) moeten beëindigen. 
Het was niet meer financieel verantwoord om hiermee door te gaan. 

Heel jammer. 

 

Inmiddels heeft u van onze penningmeester een betalingsverzoek voor de 

contributie voor het tweede halfjaar ontvangen. Het bestuur zou het erg op prijs 

stellen als u deze spoedig betaalt. Wij moeten namelijk onder andere de zaalhuur 

vooraf betalen en dat is best veel geld . 

Bij voorbaat onze dank. 

 

 
Dit jaar doet Amstels wel weer mee aan de Grote Clubactie. U kunt mooie 

prijzen winnen en het grootste deel van de opbrengst komt ten goede aan de 

vereniging. U kunt de loten kopen bij de leidster/leider van uw groep. 

Na bezwaren van de ouders hebben wij besloten de kinderen geen loten te laten 

verkopen. Ouders en grootouders kunnen loten kopen via het bestuur 

(amstelsgym@gmail.com). Alle informatie over prijzen vindt u op 

www.groteclubactie.nl.  
 

In december zijn weer de wedstrijden om de Bronzen Balk voor de jeugd. 

En wij hebben Sinterklaas uitgenodigd ook dit jaar weer bij ons langs te komen. 

Wij wensen u een sportief seizoen. 

 

Nicole van Groeningen 
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ETENTJE DAMES DINSDAG 

 
Op zondag 8 juli j.l. zijn de dames van de dinsdaggroep met Caya uit eten 

geweest bij de Thai op de Ceintuurbaan. 

Met dit (jaarlijkse) etentje bedanken zij Caya voor de lessen uit het afgelopen 

seizoen. 

 

 

 

 
 

 

Gezellig, lekker en je spreekt/ziet elkaar ook eens op een andere manier. 

Renée bedankt voor het organiseren, dames en Caya bedankt voor jullie 

aanwezigheid. 

 

Nicole 
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AFSCHEID YVONNE 

 

Begin juni meldde Yvonne Schmidt ons dat zij bij het begin van de zomervakantie 

na 8,5 jaar stopt met het geven van yogalessen bij Amstels. Dit besluit heeft zij 

genomen gezien haar persoonlijke omstandigheden. 

Het bestuur vindt dit heel jammer, maar respecteert haar keuze. 

 
Tijdens de laatste yogales in juli hebben de leden en het bestuur op gepaste wijze 

afscheid genomen van Yvonne. 

Namens het bestuur was Shirley aanwezig, “gewapend” met een bos bloemen.  

Yvonne, bedankt voor alles en succes met je verdere loopbaan! 

 

Nicole 

 
MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN… 

 

Mijn naam is Lianne de Koster en ik ben 47 jaar oud.  

Ongeveer 18 jaar geleden begon ik, na eerst andere studies te hebben gevolgd, 

met een yoga-opleiding. Ik volgde en voltooide de 4-jarige Saswitha Opleiding 

voor Yoga en Wijsbegeerte in Bilthoven. Inmiddels geef ik al ruim tien jaar yogales 

hier in Amsterdam. 

Ik ben begonnen met lesgeven bij Combiwel, maar ben later zelfstandig deze 

lessen gaan geven. Ook ben ik naast de 'gewone' yoga aangepaste yogales gaan 
geven aan mensen met een fysieke beperking, bij de instelling Reade en geef ik 

sinds kort stoelyoga in een verpleeghuis. 

Verder ben ik getrouwd en moeder van een dochter van 14. Ik woon ruim vijftien 

jaar in Amsterdam, maar ik ben niet afkomstig uit Amsterdam. Ik ben opgegroeid 

in Brabant, maar mijn familie is echter oorspronkelijk Zeeuws. Ik kan dus niet 

zeggen dat mijn ouders, grootouders of andere familie ook ooit bij Amstels 

Gymnastiek-Vereeniging hebben gesport!  

Maar ik vind het wel leuk om bij een vereniging met zo'n lange geschiedenis les te 

mogen geven! 

 

Lianne de Koster 
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OPEN DAG 

 

4 juli was voor de jeugdleden een spannende dag.  

Het was de jaarlijkse Open Dag. Eindelijk mochten zij hun ouders en grootouders 

laten zien wat zij dit jaar geleerd hebben.  

Het werd een super evenement. 
 

Elke groep gaf een spetterende demonstratie van een half uur. 

Zij begonnen met een door Luna en Thalia in elkaar gezet programma. 

En tot slot volgden hun eigen bedachte oefeningen en kunstjes. 

Wij (de bestuursleden die aanwezig waren) zagen veel enthousiaste en trotse 

ouders en grootouders. En heel veel blije kinderen, omdat het zo goed ging. 

Zij deden het echt fantastisch! 

Bij de oudste meisjes kregen vier dames een medaille, omdat zij 5 jaar of langer 

lid zijn. Deze werden uitgereikt door Shirley, onze secretaris. 

Het was een supermiddag. 

Meiden bedankt. En Luna en Thalia bedankt voor het organiseren. 

 
Nicole, Shirley en Evert 
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THALIA 

 

Onze hulpleidster Thalia is deze zomer geslaagd voor haar VWO-opleiding. 

Zij heeft hier heel hard voor gestudeerd. Zij gaat nu een jaartje andere dingen 

doen en erover nadenken wat zij gaat studeren.  

Wij zullen haar daarom dit jaar wat minder vaak bij Amstels zien. 

Het bestuur feliciteert Thalia met haar diploma. 

 

Nicole 
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JUREREN 
 

Tijdens de finale van de recreatieve rayonwedstrijden vroeg Anneke van  

GV Salto of ik wilde jureren bij hun onderlinge wedstrijden op 22 april. 

Ik heb ja gezegd, omdat ik weet hoe moeilijk het is om juryleden te vinden. 

Het bleek dat Salto en Vaardig & Vlug Zuid (de club van Annemieke) de 

handen ineen geslagen hadden en samen onderlinge wedstrijden organiseerden. 

Het was een gezellige, leuke dag met veel enthousiaste kinderen in een kleine 

maar mooie gymzaal aan de Lekstraat. 

 

Tijdens deze wedstrijden werd er ook gejureerd door Carla van GV Wilskracht. 

Zij vroeg mij te komen jureren op 23 mei bij hun onderlinge wedstrijden. 

Dus ik ging naar Amsterdam Noord. Ook hier een leuke gezellige wedstrijd in een 
aardige zaal. 

 

Eind mei ontving ik een mail van de turnvereniging uit Mijdrecht. Zij zochten 

juryleden voor hun recreatieve rayonwedstrijd op 30 juni in Kortenhoef. 

Dit is vlak bij onze caravan, dus ik ga ook daar jureren. Ik vind het leuk om te 

doen, vooral door het enthousiasme van de kinderen. 

Zij werken met aangepaste oefenstof en een aangepast jurysysteem. 

Dus ik moet nog even een avondje studeren. 

Ik hoop dat ik door deze contacten ook eens een beroep op andere juryleden voor 

Amstels kan doen 

 

Nicole 
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Ouders: als u iets meer over de inhoud van de oefeningen die de meisjes bij 

recreatieve wedstrijden wilt weten, kijk dan op de volgende link: 

http://lectora.kngucampus.nl/OpleidingenJury/TurnenDames/Opstap/ 
 

U kunt hier zelf de elementenkennis en kennis over hoe het cijfer tot stand komt, 

bekijken. Wellicht motiveert dit om er mee verder te gaan. Voor een 

recreatiewedstrijd is dit misschien wel voldoende, hoewel er ook kennis over de 

aftrekpuntjes moet zijn om te kunnen jureren.  
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A.E.D. en schoonmaak 

 

Op de jaarvergadering vroeg Peter van Nieuwkerk van de maandag of er in de 

gymzaal/school een AED aanwezig is. Een terechte en begrijpelijke vraag. 

 
Er is in de school een AED, maar daar kunnen wij ’s avonds niet bij. 

Het bestuur heeft geïnformeerd en een goede AED kost al gauw € 1500,= , en 

daar komen dan nog jaarlijks onderhoudskosten van een paar honderd Euro bij. 

 

 

   
Nicole en Evert hebben een gesprek gehad met de directeur van de school  

en de verhuurder. Ook zij vinden het een reële vraag, maar er is geen budget 

voor. De verhuurder vindt het plaatsen van een AED eigenlijk een taak voor de 

gemeente (de Dongeschool is een gemeenteschool). Hij gaat bij de gemeente 

informeren, maar hij verwacht er weinig van. 

 

Ook hebben Nicole en Evert het slechte schoonmaken aangekaart. 

De schooldirecteur en de verhuurder kennen het probleem en het is hen ook een 

doorn in het oog. De schoonmakers mogen tussen 22.00 en 08.00 uur in de zaal 

werken, NIET op andere tijden. En ook het toestelhok en de ruimte achter de rode 
pilaren moeten gereinigd worden, evenals de kleedruimtes, douches en WC’s.  

De schooldirecteur en de verhuurder doen hun best een oplossing te vinden 

(andere schoonmaker?). In de tussentijd verzoeken zij ons alle incidenten te 

melden bij de conciërge. 

Bovendien is er met DONS (de naschoolse opvang) afgesproken dat de zaal 

geveegd wordt achtergelaten. 

 

Nicole 
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Een stukje historie van Amstels Gymnastiek-Vereeniging door Bas Auer 

 

We schrijven Amsterdam 1866. Het oprichtingsjaar van Amstels. Een tijd waarvan 

wij ons geen voorstelling kunnen maken. De fotografie stond nog in de 

kinderschoenen. 

Vandaar dat er van de eerste tientallen jaren geen beelden bestaan. Ook van de 

oprichters weten we niet hoe ze er uitzagen. De eerste foto’s van oefeningen en 
wedstrijden duiken rond de eeuwwisseling op.  

 

Achter de kerk op de Westermarkt staat een gebouwtje met ’n gymnastiekzaaltje. 

Beetje fantasieloos, in zgn Waterstaatstijl uit de 19e eeuw met een puntdak. 

Amstels begon hierin op 4 april 1866 met de eerste oefeningen. Op de 

Westermarkt is het doodstil. 

Na een korte onderbreking heeft onze vereniging daar jaren geoefend. Pas in 1910 

vertrok men naar het lokaal van de 2e HBS in de Roelof Hartstraat. Het oude 

gebouwtje diende jaren als dependance voor scholen en verenigingen. Het staat er 

nog.  

 
In een inktzwarte tijd keek Anne Frank in haar onderduikadres er op uit terwijl ze 

de uren van de Westertorenklok hoorde wegslaan. 

En nu? De turnspullen zijn in de container verdwenen. Er is een zgn “pancake” 

etablissement in gekomen. Het verkeer raast er voorbij. De rij bezoekers van het 

achterhuis loopt er langs en reikt tot aan de Raadhuisstraat. Allerlei bouwsels 

staan er tegen aan.  
Vlakbij wordt met pneumatische hamers gewerkt. Er heerst een enorme herrie en 

lawaai.  

En dan zijn we terug in onze tijd. 

 

B. Auer 
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Amstels coryfeeen: Bas Auer en Ed van Cappellen 

 

 

 

Twee jaar na Amstels Gymnastiek-Vereeniging werd in november 1868 de 

Gymnastiekvereniging Kracht en Vriendschap (KenV) opgericht. Tegenwoordig is 

deze vereniging bekend onder de naam Sportvereniging WEST!. 

 

Ook zij vieren nu hun 150-jarig bestaan! 

Wij feliciteren het bestuur en alle verenigingsleden met het behalen van deze 

mijlpaal en wij wensen hen een heel mooi jubileumfeest toe! 

Het bestuur. 
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Uitnodiging voor de liefhebbers: 

 

6e Langedijker Kampioenschap Apenkooi. 

 

Zondag 14 oktober 2018 organiseert Gymvereniging DVV uit Noord-Scharwoude 
alweer voor de 6e maal het Langedijker Kampioenschap Apenkooi. Graag nodigen 

wij andere gymnastiek verenigingen uit voor dit evenement. We denken dat het 

een prima aanvulling kan zijn op uw sportaanbod. Bovendien is het een 

laagdrempelige manier om vooral de recreatie leden in uw club iets extra’s te 

bieden. 

 

Wat enkele jaren geleden begon als een leuk extraatje voor de kinderen in 

Langedijk begint al een traditie te worden. Het initiatief van D.V.V. is inmiddels 

ook over genomen door andere verenigingen elders in de provincie. Niet 

verwonderlijk want het spel speelt in op de belangstelling van kinderen voor 

sporten als Free-running en trampoline springen. 

 
Teams of individueel. 

Iedereen kan zich aanmelden. Als je een team van 3 of 4 deelnemers hebt 

gevonden geef je je als team op. Als je geen team hebt maar je wil wel graag 

meedoen geef je je op en maakt de organisatie een team voor je. Dit geldt ook 

voor 2 tallen.  

Het wedstrijd gedeelte zal bestaan uit 2 apenkooi spelen. Bij het 1e spel moet je 

met je team proberen zoveel mogelijk punten te scoren door andere kinderen te 

tikken. Bij het andere spel moet je proberen zo lang mogelijk in het veld te blijven 

zonder dat je door de Supertikker gepakt wordt.  

Het winnende team gaat naar huis met  “De Gouden Banaan”.  

 

Apenkooien. 

Voor de meeste kinderen tot 20 jaar (en soms nog ouder) het hoogtepunt van de 
gymlessen: de afsluiting van het jaar met de Apenkooi. Voor degene die het nog 

niet weten bij een Apenkooi spel wordt er zoveel mogelijk materiaal op 

strategische plaatsen in de zaal neergezet zodat je van het ene object naar het 

andere kan klimmen of springen. De zaal verandert als het ware in een groot 

oerwoud. Als je daar nog “jagers”(tikkers) en flink wat handige “apen”(spelers) 

aan toe voegt ontstaat er een fantastisch spel, want de grond aanraken is niet 

toegestaan. 

 

Aanmelden. 

Als je interesse hebt om mee te doen (zowel individueel als team) aan dit nieuwe 

fenomeen of meer wilt weten kan je je via de DVV website opgeven: 

www.dvvlangedijk.nl. Hier kunt u ook foto’s van vorige edities vinden.  
Inschrijven kan tm 1 oktober. 

 

Meer informatie via: 

Hans Zijp 

Hanszijp@quicknet.nl 

0226-318899 

  

http://www.dvvlangedijk.nl/
mailto:Hanszijp@quicknet.nl
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AH Sportactie 2018 in samenwerking met het NOC*NSF 

 

Om heel Nederland in beweging te krijgen hebben NOC*NSF en Albert Heijn de 

handen ineengeslagen. Samen organiseren zij tot en met 2020 allerlei sportieve 

en toffe acties. Na het succes van vorig jaar, vindt de AH Sportactie ook in 2018 

plaats en willen zij heel Nederland de sport laten ontdekken die bij hem of haar 

past.  
Ook Amstels Gymnastiek-Vereeniging heeft zich aangemeld om aan deze actie 

deel te nemen. 

 

Net als vorig jaar is het ook dit jaar mogelijk om in de periode van de 

voucheruitgifte jouw sport en club te promoten in de lokale Albert Heijn winkel. Er 

worden vanuit diverse winkels dit jaar ook wandelactiviteiten georganiseerd: 

samen met klanten een stapje meer doen op weg naar 10.000 stappen per dag en 

zo Nederland in beweging brengen. Leuk om deel te nemen en gezellige 

gesprekken aan te gaan met buurtgenoten. Dit is tevens een goed moment om 

kennis en ervaringen over je eigen sport te delen en potentiële leden te trekken! 

Kijk in de winkel of zo’n wandelactiviteit gaat plaatsvinden, dit maken winkels 

zichtbaar vanaf de start van AH Sportactie. Let op: Elke Albert Heijn winkel 
bepaalt zelf of ze open staan voor genoemde samenwerkingen. Niet elke winkel 

heeft evenveel ruimte of tijd om dit te doen. Echter vanuit het samenwerken en 

lokale betrokkenheid is er vaak veel mogelijk, zeker als het echt samen gebeurt.  

 

Wellicht zijn er leden die zich op deze manier verdienstelijk willen maken voor de 

vereniging en zo buurtgenoten aansporen om eens een proefles yoga of 

conditietraining bij Amstels te volgen! 
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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+ 
Caya Renardus (a.i.) 

    

    
Dinsdag 19.00-20.15 uur Dames en heren 

yoga alle leeftijden 
Lianne de Koster 
 

    

 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 2019! 

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 
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