
Jaarverslag GYM en Move 
 

Gym 
 
Twee nieuwe leidingen 
 
Aniek & Inge zijn dit jaar begonnen met hun cursus leiding niveau 3. Dat betekent dat we 2 
nieuw juffen hebben. In een tijd dat verenigingen moeilijk aan hun vrijwilligers kunnen 
komen zijn wij er natuurlijk super blij mee dat deze dames een cruciale rol vervullen binnen 
onze vereniging. 
 
Dubbelmini trampoline  
 
Heb jij hem al gezien? De nieuwe dubbelmini 
trampoline! Het afgelopen jaar zijn daar heel 
veel nieuwe salto’s op gemaakt. Voor de 
allerjongste een fijne opstap voor hun eerste 
sprongen. Ook voor de ouderen is er genoeg 
uitdaging om met de trampoline te springen. 
Met deze trampoline kun je ook combinaties te 
springen. Van spreidsprong salto tot aan salto 
halve draai met achteruit salto’s. En dat ziet er 
toch spectaculair uit!  
 
Peuter gym en ouder en kind  
 
De afgelopen jaar zijn we begonnen met alleen een peuter gym uurtje. Al snel bleek dat er 
veel nieuwe aanmeldingen kwamen en werd de 
groep erg vol! We hebben toen besloten om nog 
maar een extra ouder kind uurtje toe te voegen. 
Bij de lessen onder leiding van Wanda maken de 
aller kleinste kennis met de gymsport! 
 
Kleuters 
 
Ga je naar de basisschool dan mag je ook naar de 
kleuter lessen bij Vridos. Daar wordt met leuke en 
fantasierijk lessen turnoefeningen aangeleerd. De lessen worden gegeven door Christel. De 
jongens en meisjes van de kleutergroepen leren ook veel vaardigheden die ze later bij 
sportlessen op school of elders bij een sport nodig hebben. Denk aan gooien mikken en 
balanceren.  
 
 
 
 
 
 



Gymgroepen  
 
Ook bij de andere gym groepen werd het afgelopen jaar flink geturnd. De kinderen van de 
basisschool leeftijden waren het afgelopen jaar druk aan het oefen met nieuwe turn 
vaardigheden. In de lessen wordt voor iedere turn niveau 
aandacht gegeven. Maar ook wordt er veel leuk spelletjes 
gedaan. Deze lessen werden het afgelopen jaar gegeven 
door: Janine, Christel, Inge.  
 
 
Selectie  
Bij de selectie groepen krijgen de kinderen nog meer 
uitdagende turnoefeningen. Zodat ze op wedstrijden hun moeilijkste oefeningen aan de jury 
kunnen laten zien. Daarvoor moet uiteraard wel hard voor getraind worden. Dus mogen de 
meiden naast hun reguliere gymlessen op een vrijdag bij juf Wanda en juf Aniek extra 
oefenen. 
 
Freerun & Springgroep 
Afgelopen jaar zij we begonnen met de springgroep. Daarbij kunnen de kinderen de hele les 
trampolinespringen. Ook in deze les worden ze uitgedaagd om te oefenen met steeds 
moelijkere sprongen. Van een halve draai tot aan een strek salto met een andere halve 
draai. 
 
Ook bij de free run wordt er veel gesprongen met salto’s. Naast dat wordt er ook geoefend 
met salto’s zonder een trampoline. Dat betekent dat free runners met behulp van de 
omgeving hun kunsten laten zien. In de lessen wordt ook aandacht gegeven aan speedrun. 
Daarmee is de bedoeling om zo snel mogelijk over obstakels heen te gaan.  
Beide lessen werden gegeven door meester Arne.  
 
Gym 12 t/m 15 jaar & turnen dames en heren 16+  
Afgelopen jaar zijn de meiden van 12 tot en met 15 bezig geweest met turnen. En dat is dan 
vaak ook heel gezellig. In de lessen mogen de meiden meer bepalen waarmee ze zelf willen 
oefenen. Aan het eind wordt de les afgesloten met een leuk spel wat dan ook vaak trefbal is.  
Ook hebben de meiden met verschillende leuke samenwerkings spellen kennis gemaakt 
Bij het dames en heren turnen is iedereen vrij om te oefenen wat hij of zij wil. Ieder heeft de 
mogelijkheid om op zijn eigen niveau te oefenen. Vaak is een zelfs uur tekort en komen ze 
niet toe aan het afsluitende krachtoefeningen.  
Ook deze lessen werden het afgelopen jaar gegeven door Arne 
 
Onderlinge wedstrijden  
14 mei is er voor het eerst na de pandemie weer een onderlinge 
wedstrijden gehouden. Tijdens de zes spring-onderdelen kregen de 
turners punten van de jury. Degenen met de meeste behaalde 
punten uit de groep kregen een medaille. Na 4 wedstrijd rondes 
mochten ook de kleuters hun kunsten vertonen. Zij kregen allemaal 
een diploma met stickers. Het was een geslaagde dag, zeker met 



het vele publiek die hun turners en turnsters aanmoedigden. De wisselbekers waren voor 
Ennely Hak (recreatie beker) en Sophie de Bruin (selectie). 
 
 
Afsluit activiteit assistenten en leiding 
 
Zaterdag 11 juni is een afsluit activiteit georganiseerd voor de assistenten en leiding. Dit 
hebben we gedaan om ze te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. De activiteit van 
dit jaar was laser gamen. In een donker sporthal met discolichten werd er fanatiek gestreden 
tussen de verschillende teams. Nadat we waren uitgeschoten…. Hebben we met z’n alle 
lekkere hapjes op. Ieder deelnemer had zelf 
hun lekkerste lekkernijen klaargemaakt. Het 
was een zeer geslaagde dag.  
 
Assistenten 
Ook dit jaar konden we de lessen niet geven 
zonder onze assistenten. Wij zijn als gym 
groep daarom ook erg blij met zo’n grote 
enthousiaste assistenten groep. Ook hebben 
er twee van de assistenten hun diploma 
gehaald. Sanne en Wies hebben hun 
opleiding afgelopen seizoen afgerond.  
 
 
 
Benieuwd wat we afgelopen seizoen nog meer hebben gedaan!? Check dan onze Instagram 
account @Vridos_Gymnastics 
 
 

 

https://www.instagram.com/vridos_gymnastics/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOVE 
 
Naamswijziging   
 
Misschien heeft u het al gezien de afdeling heeft een naamswijziging gehad. We wilden als 
afdeling een nieuwe boost geven. Er kwam naar voren dat we een pakkendere naam wilden 
hebben. Van BOM (bewegen op muziek) is de naam veranderd naar MOVE. Een pakkende 
naam om mensen in beweging te brengen.  
 
BBB 
 
Sinds dit seizoen zij we begonnen met BBB (buik-billen-benen). Tijdens dit lesuur wordt er 
een workout gegeven waarbij de focus wordt gelegd op het trainen van de benen, billen en 
buik. Iedereen kan deze les op zijn eigen niveau doen. De les wordt gegeven door Charlotte. 
 
Breakdance  
Tijdens dit uurtje worden de kinderen geleerd om op muziek dansmoves te doen. Ook wordt 
er geoefend voor dance battles. Vanaf groep 3/4 leeftijd zijn alle jongens en meisjes van 
harte welkom mee te doen. De les wordt gegeven door Carlijn. 



 
Bij Vridos is er een uitgebreid aanbod aan groepslessen. Van de intensieve sportfit groepen 
van de heren en de dames tot aan de nog intensievere HIIT-groep. Allemaal hebben ze 
aandacht voor het fit blijven van het lichaam. Ook de combirobcs waar de lessen worden 
gevuld met steps en andere workouts.  
 
Deze lessen werden het afgelopen jaar gegeven door Marja, Anita en Charlotte.  


