
 

 
 
 
 

 
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur! 

 

Op maandag 31 augustus zullen onze lessen weer gaan starten in de Burgthof. 

Uiteraard hopen wij jullie van harte welkom te heten in onze gymzaal. 

 

Ons lesrooster is weinig veranderd ten opzichte van vorig jaar.  

 

Helaas hebben we nog een hoop maatregelen waar wij ons aan moeten houden de komende tijd 

omtrent corona. Wanneer wij ons hier niet met zijn allen aan houden zullen de lessen wederom 

moeten stoppen. Verderop in de nieuwsbrief staat hier meer uitleg over, en wij hopen op jullie 

medewerking. Laten we er allemaal naar streven een gezond seizoen er van te maken! 
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• 6:       Leiding gezocht 
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• 8:  Assisteren bij de lessen 
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1) Lesrooster 2020-2021 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gymzaal de 
Burgthof 

Nederwoudseweg 23a   

    

Dag en tijd: Les: Train(st)er(s): Zaal: 

    

Maandag:    

17.00-19.00  Selectie 3de en 4de divisie onderbouw Thirza C 

19.00-21.00 Selectie 4de divisie en hoger 
bovenbouw 

Thirza C 

17.30-19.30 Selectie 6de divisie bovenbouw Janet & Alida A 

19.00-21.00 Selectie 6de divisie senioren Janet & Alida A 

    

Dinsdag:    

16.00-17.00 Recreatie meisjes 6-7 jaar Stefanie A 

17.00-18.00 Recreatie meisjes 8-9 jaar Stefanie A 

    

Woensdag:    

09.00-10.00 Ouder-peutergym Marry A 

15.30-17.30 3de en 4de divisie onderbouw Thirza C 

17.00-18.00 Recreatie meisjes 6-7 jaar Wim A 

18.00-19.00 Recreatie meisjes 8-9 jaar Wim A 

17.30-19.00 Selectie 5de divisie onderbouw Daphne C 

19.00-20.30 Selectie 5de divisie bovenbouw Daphne C 

19.00-20.00 Recreatie meisjes 10 jaar en ouder Marleen & Lisanne A 

    

Donderdag:    

16.00-18.00 Selectie 5de en 6de divisie instap Anja & Marry A 

17.30-19.30 Selectie 6de divisie onderbouw Anja & Marry A 

17.30-19.00 Selectie 5de divisie bovenbouw Joska C 

19.00-21.00 Selectie 4de divisie en hoger Joska C 

    

Vrijdag:    

16.00-17.00 Instapgym j/m 4-6 jaar Lisanne A 

17.00-18.00 Recreatie meisjes 6-7 jaar Lisanne A 

18.00-19.00 Recreatie meisjes 8-9 jaar Lisanne A 

19.00-20.00 Recreatie meisjes 10 jaar en ouder Lisanne A 

17.00-18.00 Jongens 6 tot en met 8 jaar Marlies C 

18.00-19.00 Jongens 9 tot en met 11 jaar Marlies C 

19.00-20.30 Jongens 12 jaar en ouder Marlies C 

    

Zaterdag:    

09.00-10.00 Recreatie meisjes 6-7-8 jaar Sharon A 

    

De Veluwehal Nieuwe markt 6   

    

Donderdag:    

09.00-10.00 Sportoverdag voor vrouwen Anja  

10.00-11.30 Sportoverdag gemengd + volleybal Anja  

 
 
 



2) Vakanties en vrije dagen 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Herfstvakantie 17-10-2020 t/m 25-10-2020 

Kerstvakantie 19-12-2020 t/m 03-01-2021 

Voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 01-03-2021 

Goede vrijdag en pasen 02-04-2021 t/m 05-04-2021 

Meivakantie 25-04-2021 t/m 03-05-2021 

Hemelvaartsdag 13-05-2021 t/m 15-05-2021 

Pinksteren 23-05-2021 t/m 24-05-2021 

Zomervakantie 18-07-2021 t/m 30-08-2021 

 

 

3) Maatregelen omtrent Corona 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wij hopen dit seizoen in alle gezondheid onze trainingen binnen te kunnen hervatten. Helaas zijn hier 
momenteel een aantal regels en maatregelen voor nodig om dit tot een succes te brengen. Lees deze 
informatie goed door!!  
 
Training na vakantie in oranje gebied / klachten 

Het wordt vanwege de gezondheidsrisico’s afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, 
voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Er wordt van ouders verwacht dat zij hun 
verantwoordelijkheid nemen als zij reizen naar deze gebieden. Ouders en kinderen die terugkomen uit 
een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, worden daarom dringend 
geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te blijven. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is 
veranderd naar oranje of rood! Wij verwachten dan ook dat kinderen die in een risicogebied op 
vakantie zijn geweest pas nadat zij 10 dagen thuis zijn weer op de training komen 

Corona regels: 

-          De leden komen zo kort mogelijk voor aanvang van de les bij de zaal aan, de 
          lesgever geeft aan wanneer ze naar binnen mogen, dus ze wachten buiten! 
-          Ouders mogen niet de zaal in 
-          De leden komen zoveel mogelijk omgekleed in sportkleding naar de zaal, omkleden in 

de kleedkamers is beperkt toegestaan. 
-          De lesgever moet bij elke deelnemer een aantal vragen stellen, dit 
  wordt verderop toegelicht. LEES DAT GOED. 
-          De leden moeten onder toezicht van de lesgever handen wassen. 
-          De leden mogen tijdens de les NIET in de kleedkamer komen, tenzij ze naar de wc 

moeten. 
-          De lesgever is corona verantwoordelijke, zijn of haar opdrachten rondom de  
          maatregelen moeten worden opgevolgd.  

De coronaverantwoordelijke moet een lid dat symptomen vertoont tijdens de 
les naar huis sturen! 

-          De les eindigt nog steeds 10 minuten voor de officiële eindtijd. De leden 
wassen na de les weer hun handen en gaan zo snel mogelijk weer  

           naar huis. 
-          Tijdens het sporten hoeft er geen afstand bewaard te worden. 
-          Trainers mogen wanneer de veiligheid in het geding is vangen. 
-          Heeft u vragen dan kunt u terecht bij het hoofd coördinatie Corona:  

Henk van Burken, Hij is te bereiken via voorzitter@gvdoves.nl  
  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://us.123rf.com/450wm/spotpoint74/spotpoint741711/spotpoint74171100046/90299437-evenwichtsbalk-meisje-turnster-in-artistieke-gymnastiek-zwart-silhouet.jpg?ver%3D6&imgrefurl=https://nl.123rf.com/clipart-vectoren/silhouet_turnen.html&docid=YfjHa556nymmwM&tbnid=6Su__mxyPKUHAM:&vet=10ahUKEwiu8rTEi5TkAhXhs4sKHY4pC-kQMwh1KBwwHA..i&w=450&h=354&bih=591&biw=1242&q=silhouette%20turnster&ved=0ahUKEwiu8rTEi5TkAhXhs4sKHY4pC-kQMwh1KBwwHA&iact=mrc&uact=8


VERPLICHTE VRAGENLIJST 
  
Omdat het zeker bij grote groepen onmogelijk is de vragenlijst voor elk lid voor de les af te werken (er 
blijft weinig lestijd over), zijn de ouders verplicht voor vertrek naar de zaal samen met hun kind 
onderstaande vragenlijst af te werken. 
En dit ELKE LES WEER, dit voor ons aller gezondheid, wat toch het belangrijkste is! 
  
Gezondheidscheck: 

Stel uw kind de volgende vragen: 

1-       Had je een of meerdere van de volgende klachten in de afgelopen 24 uur? 
Koorts vanaf 38 graden 
Benauwdheidsklachten 
Hoesten  
Neusverkoudheid 

2-       Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten? 
3-       Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in 

een lab) 
4-       Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 

nieuwe coronavirus is vastgesteld? 
5-    Heb je een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de 

afgelopen 14  dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 
Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt mag het lid geen lessen van Doves bijwonen! 

Deze check is gebaseerd op een document van het  Rivm.nl/covid19 

 

4) Activiteiten 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Helaas kunnen we op dit moment nog geen planning maken voor onze gebruikelijke activiteiten.    We 

gaan al wel van start met de voorbereidingen van het turnkamp die ergens aan het eind van het 

seizoen hopelijk plaats gaat vinden. Vind u het leuk om bij de activiteiten commissie te komen en ons 

te helpen met het organiseren van activiteiten? Geeft u zich dan op via: activiteiten@gvdoves.nl 

 

5) Wedstrijden: 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
De datums voor de kngu wedstrijden zijn bekend. We hopen natuurlijk dat ze dit seizoen wel allemaal 

door kunnen gaan. In 2021 hopen we een KNGU wedstrijd in Barneveld te organiseren. Dit kost veel 

voorbereiding en werk. We hopen dat er ouders zijn die ons willen helpen.  

Wanneer en/of er een wedstrijd voor de recreatie plaats vind dit seizoen is helaas nog niet duidelijk.  

Zodra wij deze plannen hebben zullen wij jullie tijdig informeren. 

2de divisie 
1e   12-12-2020 

2de 23-01-2021 
 

3de divisie 
1e  28-11-2020 
2de 09-01-2021 
3de 30-01-2021 
Finale 27-02-2021 

4de divisie onderbouw 
1e  14-11-2020 
2de 06-02-2021 
3de 27-03-2021 
Finale 24-04-2021 

4de divisie bovenbouw 
1e  21-11-2020 
2de 23-01-2021 
3de 20-03-2021 
Finale 24-04-2021 

5de divisie 
1e  16-01-2021 
2de 13-03-2021 
Finale 29-05-2021 

6de divisie 
1e  06-03-2021 
2de 10-04-2021 
Finale 05-06-2021 

Pre instap 
(meisjes geboren in 2013/2014) 
15-05-2021 

Toestelfinales 
1e t/m 3de divisie  
15-05-2021 
4de t/m 6de divisie 
12-06-2021 

mailto:activiteiten@gvdoves.nl


 

 

6) Turnkleding 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Recreatie: 

Voor de recreatie meisjes is het turnpakje te koop bij Hilda Uilenburg. Een pakje kost €40,-. Een 

broekje kost €18,50 en een haarwokkel kost €4,-. Het pakje is niet verplicht om te dragen tijdens de 

lessen, wel wanneer je mee wilt doen aan een recreatie wedstrijd! Er zijn pakjes in alle maten op 

voorraad. Maak gerust een afspraak om te passen: penningmeester@gvdoves.nl  

 

Jongens: 

Het tenue voor de jongens is te koop bij Rijnders sport. De jongens dragen het blauwe t-shirt met 

gele opdruk en een zwarte korte broek. Het t-shirt kost: €20,-. Het broekje kost €10,-. Dit tenue is 

verplicht om te dragen tijdens wedstrijden.  

Selectie: 

In januari start het KNGU wedstrijd seizoen weer. Om de selectie pakjes op tijd binnen te hebben 

moeten we deze voor 1 november bestellen. Deze zullen begin december dan geleverd 

worden. Eind januari zullen we nog een bestelling doen. Deze pakjes worden dan begin maart 

geleverd (wanneer ze niet op voorraad zijn). De bestelling hoeft pas betaald te worden bij aflevering. 

Een pakje t/m maat 164 kost €65,- een pakje t/m maat L kost € 67,50.  Een broekje in alle 
maten kost €17,50. De haarwokkel kost €4,-. Het broekje en de haarwokkel zijn niet verplicht om 
te bestellen. Het selectiepakje is verplicht om te dragen op de KNGU wedstrijden! 
Bestellingen mogen doorgegeven worden via klasbord/ marryvanoers@gvdoves.nl 

 

7) Leiding gezocht! 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wij zijn hard op zoek naar leiding voor onze sportieve jongens groepen! Het gaat om 3 groepen 

jongens vanaf 6 jaar. Zij houden van springen op de trampoline/tumblinbaan maar ook van 

toestelturnen. De lessen zijn op vrijdag tussen 17.00-20.30. Ben je enthousiast, creatief en lijkt het je 

leuk om sportief met deze jongens aan de slag te gaan? Twijfel dan niet langer en stuur je motivatie 

naar:  voorzitter@gvdoves.nl.  

 

8) Assistenten voor tijdens de lessen 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naast hulp bij activiteiten en wedstrijden is het ook belangrijk om voldoende handen te hebben tijdens 

de turnlessen. Daarom zijn we weer hard opzoek naar enthousiaste jongens of meiden die onze 

trainsters willen helpen bij de lessen. Als assistent ondersteun jij de trainer/trainster de hele les met 

het geven van bijvoorbeeld een warming-up, en uiteraard helpen bij de diverse toestellen. Voor 

verschillende lessen zijn wij komend seizoen nog opzoek naar assistenten. Dus lijkt het je leuk om te 

helpen bij een van onze lessen? Spreek gerust een van onze leiding aan!   

 

mailto:penningmeester@gvdoves.nl
mailto:marryvanoers@gvdoves.nl
mailto:voorzitter@gvdoves.nl


9) Babynieuws! 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De afgelopen maanden zijn er een aantal baby’s geboren bij trainsters / bestuursleden van Doves. 

Wij stellen deze 4 dames graag aan jullie voor!  

10) Sponsorkliks 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Veel mensen doen hun aankopen tegenwoordig online. Via deze aankopen kunt u Doves gratis 

sponsoren. Ga naar www.gvdoves.nl en klik daar op het sponsorkliks logo. Wanneer u via deze site 

aankopen doen ontvangt Doves een klein percentage van uw aankoopbedrag! Voor de koper zijn hier 

geen extra kosten aan verbonden! 

Er doen 300 webwinkels mee aan sponsorkliks. Denk hierbij aan Bol.com, Hema en Decathlon. 

Sponsorkliks heeft ook een app. Zodat u ook gemakkelijk bestellingen kunt doen vanaf uw telefoon! 

 

Hopelijk helpt u ons via een simpele klik aan wat extra gratis sponsoring! 

(Informeer ook uw vrienden/familie naar deze tip!) 

 
Wij hopen iedereen weer in goede gezondheid te mogen ontvangen in de gymzaal vanaf maandag 31 

Augustus om er een leuk nieuw seizoen van te maken. 

 

Sportieve groet,  

 

Bestuur, leiding en de activiteiten commissie van Doves Barneveld. 

http://www.gvdoves.nl/

