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JOKE VAN CAPPELLEN 

 
Wij ontvingen het trieste bericht dat Joke van Cappellen–de Brey eind oktober 

overleden is. 

Joke was de echtgenote van ex-voorzitter en ex-leider Ed van Cappellen. Zij is een 

tijdlang lid geweest van de 55+/MBVO-groep. 

Zij was al een lange tijd ziek. Een moeilijke periode voor haar en Ed. 

Wij wensen Ed en zijn naasten veel sterkte. 

 

Het bestuur 

 
 

  



3 

 

 

 
DE AMSTELSBRUG 

 

Periodiek van Amstels Gymnastiek-Vereeniging 

 

Gymzaal Dongeschool, Dintelstraat 5, 1078 VN Amsterdam 

 
Website: www.amstelsgym.nl  Email: amstelsgym@gmail.com 

 

Verschijnt 4x per jaar 

 

99e jaargang nr. 4   december 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  

Wij zijn nog steeds 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 
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: 

 

Levon Baran (j) Aylin Bayli 
Laura van Campen Noralie Dambrink 

Isa Francis Anjana Jegan 

Rosalie Koopmans Charlie Krengel 

Babet van Mourik Samyu Nishtala 

Yatuja Nishtala Jenna Saadi 

Petra Nagy Linn Ribbons 

Tessel Stegmeijer  

  

  
Agenda:  

Onderlinge wedstrijd 6 februari 2019 (onder voorbehoud) 

Recreatiewedstrijd meisjes 10 maart 2019 

Recreatiewedstrijd meisjes finale 31 maart 2019 
Jaarvergadering + jaardiner 13 april 2019 (onder voorbehoud) 
 

Leiding: 

Lianne de Koster Dinsdag 020-6176565 

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 maart 2019 

 

 
amstelsgym@gmail.com 

 

 

amstelsgym@gmail.com 

 

 

 

Kopij kunt u per email sturen 

naar: amstelsgym@gmail.com 

  



5 

 

VAN DE VOORZITTER 

 

Het is alweer december, een mooi moment om op de afgelopen maanden terug te 

kijken en u een blik te gunnen op een aantal activiteiten van het bestuur. 
 

Evert en Nicole hadden een goed gesprek met de directeur van de Dongeschool en 

de verhuurder van de zaal. 

Wij spraken over een aantal zaken dat de maken heeft met het gebruik van de 

zaal in de verhuur. De verhuurder is blij met Amstels als vaste huurder. 

Er is afgesproken dat het contact over dagelijkse zaken (bijvoorbeeld de 

schoonmakers) via de conciërge zal verlopen. 

De verhuurder heeft toegezegd bij de gemeente te informeren naar de 

mogelijkheden met betrekking tot het plaatsen van een AED.  

Later had Shirley contact met de school over een kussenblok/blokkussen van 

Amstels dat tijdens het gebruik door de school gesneuveld was. 

Hier is een goede oplossing voor gevonden. Met dank aan de school. 
 

Tijdens een bijeenkomst van Turnstad maakte Nicole kennis met het begrip 

combinatiefunctionaris. Een combinatiefunctionaris werkt bij de Dienst Sport van 

de gemeente en wordt voor een (tijdelijke) periode ingezet om een 

sportvereniging bij een aantal taken te ondersteunen. 

Sinds november is Anton Stoter bij ons als combinatiefunctionaris. Hier zijn we blij 

mee. Hij stelt zich elders in dit blad aan u voor. 

 

Over de Grote Clubactie leest u elders meer. 

 

In november is een aantal bestuurstaken anders verdeeld. Emiel is enorm druk 

met een gecombineerd werk-/leertraject en heeft daardoor minder tijd voor 

Amstels. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door Shirley 
(ledenadministratie) en Evert (financiële zaken). Beiden dank hier voor. 

Zij doen dit dus naast hun eigen taken. 

Aangezien zij met hun eigen taken al erg druk zijn, zoeken wij met spoed mensen 

die het bestuur willen komen versterken. 

 

De wedstrijden om de Bronzen Balk konden in december helaas niet doorgaan. De 

Wethouder Verheyhal was voor het hele seizoen gehuurd door de hockeybond. 

Volgend jaar beter. 

Luna besloot daarom op 19 december onderlinge wedstrijden te organiseren. Het 

plan lag al klaar, maar het bleek dat veel kinderen op die dag op school Kerstfeest 

of Kerstdiner hebben. Daarom wordt het verschoven naar begin februari 2019. 

 
Verder werd ook het Sinterklaasfeest weer verzorgd en vertegenwoordigde Nicole 

Amstels bij het jubileumfeest van Kracht en Vriendschap. 

Ik bedank alle bestuurleden en leiders/leidsters voor hun inzet in de afgelopen 

tijd. 

Ik wens iedereen prettige feestdagen en een gezond, gelukkig en sportief 2019. 

 

Nicole van Groeningen. 
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Het bestuur van Amstels Gymnastiek-

Vereeniging wenst al haar leden 

hele fijne feestdagen en een mooi, 

gezond en sportief 2019 toe! 
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INZET BUURTSPORTCOACH BIJ G.V. AMSTELS 

 

Beste lezer van de Amstelsbrug, 

 

Graag stel ik mij even aan u voor en vertel ik u graag iets meer over de taken die 

ik voor G.V. Amstels kom verrichten.  

Ik ben werkzaam als buurtsportcoach bij Team Sportservice Amsterdam, in dienst 

voor de gemeente. Mijn taak en missie is om iedere Amsterdammer op een 
plezierige manier in contact te brengen met sport en indien mogelijk ervoor te 

zorgen dat deze Amsterdammer een leven lang blijft sporten. Gelukkig bent u al 

lid van deze leuke club omdat u natuurlijk al lang weet hoe belangrijk sport voor u 

is.  

 

Helaas zijn er nog veel mensen in Amsterdam die niet actief betrokken zijn bij 

sport en ik zie het dan ook als een grote uitdaging om deze mensen in contact te 

brengen met een sportaanbieder die bij hun past.  

 

Mijn taken zijn erg divers, van het geven van gymlessen op school of naschools 

tot het ondersteunen van verenigingen of het opzetten van een opleiding om 

nieuw kader te werven. Ik mag mij op het gebied van de gymsport en turnen voor 

iedere gymnastiekvereniging in Amsterdam inzetten en ben dan ook vereerd dat ik 
de komende twee periodes voor Amstels aan het werk mag.  

 

Zelf kom ik uit een turnfamilie en heb tot mijn 34ste levensjaar op landelijk 

wedstrijd niveau geturnd.  Ondertussen ben ik ruim 20 jaar hoofdtrainer van een 

herenteam van in totaal 30 jongens en mannen die ongeveer 8 tot 10 uur per 

week trainen. Ook geef ik graag recreatieve lessen aan de jongste kinderen en 

ben ik als vrijwilliger van jongs af aan betrokken geweest bij mijn eigen clubje, 

TOOS in Waddinxveen.  

Verder ben ik ook nog docent bij de KNGU. 

 

Mijn inzet de komende tijd zal bestaan uit het bijwonen van de 

bestuursvergaderingen om het bestuur van Amstels bij te staan om plannen en 
visie naar een nog hoger niveau te tillen.  

De grootste uitdaging voor het bestuur is het vinden van een nieuwe 

penningmeester aangezien Dhr. Emiel Schäfer heeft aangegeven deze taak op 

korte termijn neer te leggen. Mocht u ervaring hebben in de financiële sector of 

verstand hebben van boekhouden en gaat het lot van de vereniging u aan het 

hart, dan nodig ik u graag uit voor een gesprek.  

 

Naast het vinden van een nieuwe penningmeester staat de vereniging ook nog 

voor een andere uitdaging. De laatste tijd hebben meer volwassen leden hun 

contributie opgezegd dan dat er bij zijn gekomen, het ledenaantal van uw 

vereniging loopt dus terug. U zult dit zelf merken door lessen die minder druk 

bezocht zijn en dat is natuurlijk erg jammer. Het bijwonen van een les is naast het 

sportieve ook een sociale aangelegenheid. Met meer mensen valt er simpelweg 
meer te lachen.  

 

Daarom wil ik u verzoeken om bij uw volgende les een vriend, vriendin, collega, 

partner, kennis, buurman of buurvrouw mee te nemen naar uw les om zo de 
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lessen weer iets meer te vullen en het saamhorigheids gevoel te vergroten, het 

gaat uiteindelijk om uw eigen plezier. 

 

Mocht u spontaan penningmeester willen worden of heeft u tips voor mij dan kunt 

u die mailen naar astoter@teamsportservice.nl.  

Mocht u andere dingen met mij willen delen over de vereniging dan hoor ik dat 
natuurlijk ook graag.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anton Stoter, 

Buurtsportcoach gymnastiek en turnen  

 

 
 
  

mailto:astoter@teamsportservice.nl
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GROTE CLUBACTIE 

 

Amstels heeft dit jaar op bescheiden schaal meegedaan aan de Grote ClubActie. 

Er werden alleen loten verkocht op de seniorenafdelingen. 

In vorige jaren maakten veel ouders er bezwaar tegen dat kinderen met loten 

langs de deuren gingen. 
Recordverkoper was Ed van Cappellen, die veel loten in Zaandam verkocht. 

Dank en Chapeau!. 

We hebben in totaal 150 loten ingekocht en alle verkocht, opbrengst €450,00. 

 

 

 

 
YOGA 

 

In november bracht ik een bezoek aan de Yoga-afdeling om kennis te maken met 

de nieuwe leidster. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om ook de les te 

volgen. Een erg leuke ervaring die ik eenieder kan aanbevelen. 
De yoga-afdeling heeft nog ruimte voor nieuwe leden. 

Dus u bent welkom ! 

 

Nicole 
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SINTERKLAASFEEST 

 

Het bestuur had ook dit jaar Sinterklaas weer uitgenodigd om een bezoek aan 

Amstels te brengen. 

Het bezoek stond gepland voor 28 november. 

De kinderen van de groepen 1 en 2 keken reikhalzend uit naar dit bezoek. 

Luna had de zaal vol gezet met toestellen en in afwachting van de Sint en zijn 

Pieten lieten de kinderen aan hun ouders zien wat zij kunnen. 

 

 
Helaas werd het een bliksembezoek. 

De Afsprakenpiet had een verkeerde tijd in de agenda gezet en door een 

vergissing van de Navigatiepiet belandden Sint en Pieten in de file. 

Hij kon daarom maar kort blijven, omdat het feest van de meisjes van groep 3 al 

op het punt van beginnen stond. 
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Gelukkig was de Pakjespiet wel op tijd geweest. Hij had een zak vol met 

cadeautjes en een krat met mandarijnen in de zaal gezet. Er was ruim genoeg 

voor alle kinderen en de aanwezige broertjes en zusjes. Hij vertelde aan Nicole dat 

het een heel werk was geweest alle zakjes te vullen! 

 

 

Na het vertrek van Sint en Pieten speelden de oudste meisjes het grote 

Sinterklaasspel met Luna. 

 

 
 

 

 

Sint en Pieten bedankt voor het bezoek; Shirley, Evert en Nicole bedankt voor het 
versieren van de zaal. 

 

 

  



13 

 

 

KRACHT EN VRIENDSCHAP 150-JAAR 

 

 

 
 

In 2016 vierde Amstels het 150-jarig bestaan. In 2018 was het de beurt aan 

Kracht en Vriendschap, (na een fusie met volleybalvereniging Slotervaart in 2009 

nu SVWest!). 

Dit werd op 24 november groots gevierd in de aloude Turnhal, waar zowel Amstels 

als K&V veel voetstappen hebben liggen. Wij hebben samen een lang en innig 

verleden.  
Namens Amstels was ik op de feest aanwezig om onze turnvrienden te feliciteren 

en herinneringen op te halen. 

De voorzitter van K&V gaf in haar speech een kort overzicht van de historie van 

haar vereniging. 

Heel leuk om te horen hoe groot de overeenkomst met die van ons is. 

Ook waren er toespraken van de voorzitters van de KNGU en NeVoBo, en de 

wethouder van Ruimtelijke Ordening. 

Alle genodigden ontvingen een fraai jubileumboek. 

 

Net als Amstels ontving K&V een erepenning met oorkonde van de gemeente. 

Ik noemde de KNGU al. Deze sportbond, waarvan Amstels één van de oprichters 

was, bestaat dit jaar 150 jaar. In het KNGU-sportcentrum in Beekbergen is een 

mooie tentoonstelling ingericht om dit te vieren. Een aanrader. 
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En dan nog even dit: 

De KNGU, K&V en Amstels bestaan nu 150 jaar. 

De eerste ruim 30 jaar was het turnen/de gymnastiek een puur mannelijke 

aangelegenheid en anno 2018 stonden daar 3 vrouwelijke voorzitters! 

 

 
 

Foto vlnr: 

Nicole van Groeningen (Amstels GV) 
Monique Kempff (KNGU) 

Simone Tielrooij (K&V-SVWest) 
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HERHAALDE OPROEP!!! 

 

 

 

 
 

 
 

 

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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In juni 2017 ontvingen wij het droevige bericht dat een van onze ereleden, Harm 

Nieman, was overleden. Harm was sinds 1946 lid van Amstels en in februari 2017 

heeft Nicole hem nog zijn jubileumspeld voor 70 jaar lidmaatschap mogen 

uitreiken. Dat deed zij in zijn woonplaats Vinkeveen omdat Harm toen al niet meer 

in staat was om het jaardiner bij te wonen. Harm was jarenlang penningmeester 

en maakte later ook vaak deel uit van de kascontrolecommissie. Een van zijn 

gevleugelde uitspraken was: "Er wordt niet gerommeld!". 

 
Suus de Groot-Vanthijn heeft ons een foto gestuurd van alle medailles en 

eretekens die Harm in de loop der jaren van Amstels opgespeld heeft gekregen. 
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Tenslotte vanaf deze plaats:  

Onze beste wensen en sterkte voor Bert en Anneke Eker, die deze dagen alle 

steun kunnen gebruiken om het ziekbed van Bert te verlichten. 

Verder ook nog onze wensen voor een voorspoedig herstel van Rob Theunisse die 

met ernstige hartklachten in het OLVG is opgenomen en waarschijnlijk geopereerd 

gaat worden. Sterkte gewenst, ook voor Christina! 
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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 2019 

De contributies over 2019 zijn als volgt: 

Amstelscontributie:    KNGU-bondscontributie (per 1-1-2019): 

Leden vanaf 16 jaar per halfjaar € 100,-  per halfjaar  € 13,50 

Jeugdleden t/m 15 jaar per halfjaar €  76,-  per halfjaar  € 11,- 

 

 

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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