
Jaarverslag seizoen 2013-2014 afdeling Gymnastiek 

Kersttoernooi 
21 november 2013 

Op 20 december 2013 van 14.00 tot 16.00 uur vindt het jaarlijkse Kersttoernooi weer plaats, 

afgelsoten met een buffet om 17.00 uur. De kosten voor het buffet zijn € 10,00 per persoon, 

exclusief drankjes. 
Locatie: De Horden Hal, Sluishoofd 1, 3961 KW Wijk bij Duurstede. 

Het achtste Kersttoernooi 
22 december 2013 

Het jaar loopt weer ten einde en al acht jaar is dit voor de GALM-groepen de tijd voor het 

Kersttoernooi. Dus ook dit jaar kwamen de sporters uit de omgeving. Dit jaar uit Wijk bij 

Duurstede, Cothen, Langbroek, Doorn en de nieuwkomers uit Amerongen. Het toernooi is voor 

deelnemers die wekelijks bij de GALM-groepen komen sporten. Deze groepen komen voor conditie, 

spieren en gezelligheid. Elke week wordt er een andere sport gedaan, zoals badmintonnen, 

volleyballen, dynamic-tennis, hockey, korfbal, basketbal enz. De sporten worden zo gedaan dat 
een ieder kan meedoen. 

Eind van het jaar is er dan het toernooi, zodat we met elkaar en tegen elkaar kunnen strijden. De 

deelnemers kregen bij binnenkomst hun teamnummer, elk team bestaat uit 2 deelnemers. De 

sporten waar men elkaar moesten bestrijden waren: badminton, dynamic-tennis, tafel-tennis, 

sjoelen en darten. Het gezellige aan dit toernooi is dat je gekoppeld wordt aan een deelnemer(ster) 
van een andere groep. 

Verliezers zijn er niet bij dit toernooi. Als je ziet hoe een ieder met elkaar sport, lacht en praat, is 

het voor een ieder een gezellige middag. We hadden dit jaar 3 teams met een derde prijs, maar 

door elk team 2 pijlen te laten gooien op het dartbord, werd de uiteindelijke nr. 3 bekend. 

Verslag van de kijkles 

30 december 2013 

Afdeling gymnastiek van SVL hield op 11 december een kijkles in alle groepen. Ouders, broertjes, 

zusjes, opa’s, oma’s, tantes enz enz waren in de gelegenheid een kijkje te nemen tijdens de 

gymles. Zo konden ze zien wat de kinderen de afgelopen periode hebben geleerd. 

De opkomst in alle groepen was zeer goed te noemen. Ondanks dat er toeschouwers waren, deden 

de kinderen heel erg goed hun best. En zo heeft iedereen een goede indruk gekregen hoe een les 

verloopt en wat de kinderen allemaal oefenen. 

Na afloop van de les kregen de kinderen wat lekkers te drinken en een heerlijk chocolaatje. 

 

Onderlinge wedstrijd 12 april 2014 

In samenwerking met de gymnastiek verenigingen SVA (Amerongen) en Larsheim (Leersum) 

organiseerden we een onderlinge wedstrijd. Een groot aantal deelnemers nam deel aan deze leuke 

en sportieve wedstrijd. Variërende van recreanten meisjes en jongens tot selectie dames en heren. 

Gelukkig hadden de deelnemers een grote getale aan publiek meegenomen wat altijd leuk is op 
zo’n wedstrijd. 

Met zo’n groot deelnemersveld heb je natuurlijk heel wat winnaars blij te maken met een medaille 

en diploma. Voor de deelnemers die helaas niet in de prijzen zijn gevallen, hadden we een mooi 

diploma met het puntenaantal per onderdeel. Na de wedstrijd kregen de kinderen een lekker 
paaseitje en een glaasje limonade. 



Wij kijken terug op een zeer geslaagde middag en hopen jullie een volgende keer weer te mogen 

begroeten of als deelnemer of als publiek. 

Eindfeest GALM-groepen 

28 juni 2014 

27 juni was het alweer zover, het eindfeest van de GALM-groepen. Deze groepen sporten bij SVL 

en FIT in Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede, op verschillende dagen. Twee keer per jaar 

komen de groepen bij elkaar om gezamenlijk een activiteit te doen, december het 
KERSTTOERNOOI en in juni het SLOTFEEST. 

Om 16.00 uur verzamelen bij SVL waar de koffie en thee stond te wachten, nadat een ieder 

aanwezig was, werd er een spel gedaan. Dit jaar was dit klootrollen in de buurt van het SVL 

terrein. Heuveltje op en af, door het gras en over de weg. Er werd met 2- 2 tallen tegen elkaar 

gestreden, het was de bedoeling om met het minst aantal rollen het parcours af te leggen. Het 

minste aantal rollen was 31, dit waren Hans & Ton. Het was een leuk gezicht om te zien dat een 

ieder vol goede moed de bal rolde, vaak via het gras, soms in de sloot. Maar uiteindelijk kwam een 

ieder aan het eindpunt. 

Daarna terug naar SVL om de hongerige magen te stillen. Dit jaar waren we op de Chinese toer en 

het smaakte een ieder goed, de bodems van de pannen waren in zicht. Daarna was het nog 

gezellig kletsen over van alles en nog wat en vooral dat het seizoen toch weer snel en gezellig 

verlopen was. 

Gymen voor diploma 

10 juli 2014 

Onder toezicht van heel veel publiek werd er afgelopen woensdag in de gymzaal bij SVL gegymd 
door de kleutergroep voor een diploma. 

De kinderen moesten 5 onderdelen doen, het klimrek, zwaaien aan de ringen, balanceren, rollen en 

springen en als het goed was uitgevoerd mochten ze bij de jury een sticker uitzoeken voor op hun 

diploma. Ze deden zo erg hun best dat we aan het eind van de les aan het publiek vol trots konden 

vertellen dat alle kinderen een diploma hadden. 
Na een echte diploma uitreiking kregen de kinderen nog wat te drinken en een lekker snoepje. 

Wij kunnen terug kijken op een geslaagde middag. 

 

Wij kijken als bestuur terug op een suc6 vol jaar. En hebben er zin in het aankomende jaar weer 
aan de slag te gaan. 


