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DE GESCHIEDENIS VAN TOOS EN DE TURNSPORT    

Voorzitter Ilja 

 Allereerst hartelijk dank aan de Vereniging Oud Linschoten voor de 
uitnodiging om vandaag iets te mogen vertellen over de gymnastieksport 
in het kader van het 75-jarig jubileum van Gymvereniging TOOS. 

[Introduceren van Elly Bakker: Zij vertelt als oud-voorzitter en erelid van TOOS 
over de geschiedenis van TOOS en de Turnsport. Daarna volgt een samenvatting 
van de video van de ‘TOOS On Holiday’ show uit 1997. 

Elly 

Turnen kent een lange geschiedenis en was al bekend in de tijd van de 
Romeinen die het arte Gymnastica, gymnastiekkunst, noemden naar 
het Griekse woord gymnasium wat oefenruimte betekent. Toen de 

Romeinen zich er vervolgens in gingen verdiepen en wedstrijden wilden houden, 
moesten er wel regels komen om de sport professioneler aan te pakken. Zo 
ontstond de eerste vormen van gymnastiek.  

Het turntoestel het paard en met name het idee van voltige werd in 
deze periode al beoefend. Op deze foto zie je hoe er met 
voltigeerbeugels wordt geoefend. Na de val van het West-Romeinse 

Rijk (in 476) verdween ook de turnsport van het toneel. In het begin van de 18e 
eeuw kwam er pas weer belangstelling voor de sport.  

De basisvormen van de huidige turntoestellen en turnbewegingen 
werden ontwikkeld door Friedrich Ludwig Jahn, de grondlegger van 
de Duitse School. In 1811 opende hij in Berlijn zijn eerste turnschool 

en ontwierp allerlei turntoestellen zoals de rekstok, ringen en de brug. 

Ook in Nederland werd de sport populair. Men deed oefeningen om de spieren 
sterker en de gewrichten leniger te maken. En zo ontstond het turnen. In 
Nederland werd in 1830 de eerste turnvereniging opgericht. Gymnastiek voor 
vrouwen werd echter niet nuttig gevonden, men vond het zelfs ongezond. 
Vrouwen beoefenden in eerste instantie vooral ritmische gymnastiek en 
evenwichtsoefeningen. 

Op 15 maart 1886 werd het Nederlandse Gymnastiek Verbond 
opgericht als overkoepelende organisatie. Vijftig jaar later werd dit 
Koninklijk, en na de fusie met de Katholieke Bond werd het de KNGB. 
Een laatste moeizame fusie met de Christelijke Bond in 2000 heeft 
uiteindelijk geleid tot één gymnastiekbond, de Koninklijke Nederlandse 

Gymnastiek Unie, met ruim 900 verenigingen, 300.000 leden en 8000 trainers de 
vierde sportbond van Nederland is. 
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Turnen is sinds 1896 ook een Olympische sport. In 1928 werden de 
Olympische Spelen in Amsterdam gehouden met voor het eerst ook 
het damesturnen. Nederland deed mee met zowel een dames- als 

een herenploeg. De dames behaalden hier goud!  
 
Het duurde tot in de 21e eeuw voordat Nederlandse turners weer Olympische 
successen boekten. Epke Zonderland won de gouden medaille met zijn oefening 
op de rekstok op de Olympische Spelen in Londen 2012. 
Nog een mooi moment was toen Sanne Wevers in 2016 op de Olympische 
Spelen van Rio de Janeiro goud veroverde in de individuele balkfinale. Het succes 
kwam echter met een prijs. In 2020 klapten oud-turnsters en oud-coaches uit de 
school over de cultuur binnen het turnen. Jarenlang zouden jonge vooral 
vrouwelijke turnsters zijn afgebeuld in zware trainingen waarbij de grens tussen 
training en mishandeling vervaagde. De KGNU verklaart dat zulke praktijken 
inmiddels tot het verleden behoren en dat er inmiddels bij nagenoeg elke 
gymvereniging een vertrouwenscontactpersoon is aangesteld en dat trainers over 
een VOG moeten beschikken. 

In Nederland ontstond na de Tweede Wereldoorlog een explosieve groei van 
verenigingen, met name op het platteland, en de sport ontwikkelde zich enerzijds 
tot recreatiesport, de gymnastiek en anderzijds tot wedstrijdsport, het turnen. 

Oprichting van TOOS 
In ‘Op het Dorp’ heeft u in het verhaal van Janneke Severs-Hilgeman al 
kunnen lezen over de achtergronden van de oprichting van TOOS. Op 
initiatief van Eef Ultee, die vond dat er weinig te doen was voor de 
dorpsjeugd, werd in vergadering op 12 februari 1947 unaniem besloten 

tot de oprichting van Gymnastiekvereniging TOOS: Ter Ontwikkeling Onzer 
Spieren. 

 
De vereniging richtte zich op kleuters, jeugd en volwassenen en 
was voor alle gezindten. Huisarts Van den Burger, later ook 
voorzitter van TOOS, verwees in die tijd talloze patiënten door naar 

de gymnastiekvereniging. Bewegen is tenslotte gezond.  
 
Er werd getraind in de gymzaal van de voormalige Openbare Lagere School 
(latere De Wingerd) naast de Grote kerk. Hier waren echter alleen een wandrek, 
een stel ringen en wat (kokos)matten aanwezig, dus werden andere toestellen 
gehuurd.  

En zo ontstond ook bij TOOS naast de verenigings-gymnastiek 
het turnen voor dames en heren. 

  
De contributie, dubbeltjes in die tijd, werd wekelijks ter plekke geïnd door de 
penningmeester. Het busje wat daarvoor gebruikt werd is tentoongesteld in de 
etalage van ‘De Ballensnoeperij’ in de Dorpstraat. Voor wie het nog niet weet of 

Herenploeg rond 1950 
1 

Damesploeg rond 1950 
1 
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gezien heeft, deze etalage is omgeturnd tot een plek waar u 75 jaar historie van 
TOOS kunt vinden: van oude foto’s, bekers, medailles, turnpakjes, waaiers, 
receptieboeken, turnleertjes, steps, vlag, ringen en nog veel meer. Erg leuk om te 
bekijken en met dank aan de VOL en Janneke en haar team voor het inrichten 
hiervan! 
 

De vereniging richtte zich naast de 
gymnastiek ook op deelname aan 
plaatselijke activiteiten waarbij de 

Onderlinge Wedstrijden en de jaarlijkse uitvoering het hoogtepunt waren. 
Verlotingen zorgden elk jaar voor extra inkomsten. De eerste uitvoering van 
TOOS vond al plaats op 27 januari 1948. 
 

In de jaren vijftig en zestig nam de vereniging 
deel aan de Avondvierdaagse in Woerden. 
TOOS liep in Woerden mee totdat vanaf de 

jaren zeventig er ook in Linschoten een plaatselijke Avondvierdaagse werd 
georganiseerd. 

 
Eind jaren zestig maakte TOOS een moeilijke tijd door. Er was wat onmin 
binnen het bestuur en de gymzaal in de Wingerd voldeed niet meer. Vanwege de 
slechte behuizing liep het ledenaantal terug.  
 

Met de komst van de nieuwe wijk Rapijnen en de bouw van dorpshuis 
‘Onder éen kap’ in 1974 met een goed ingerichte gymzaal nam het 
ledenaantal weer toe. De vereniging bloeide op, maar ook de 

gymnastiek maakte een enorme ontwikkeling door. Er kwamen nieuwe toestellen 
zoals de lange mat, de dikke valmat, de minitrampoline, de spanbrug en er 
kwamen vrije oefeningen op muziek. Onder leiding van Mary Baars en Jan Eling 
werd eind jaren zeventig voor de meer getalenteerde en gemotiveerde jeugd een 
keurgroep opgericht die extra lessen volgde en aan regionale wedstrijden ging 
meedoen!  
Het niveau van de vereniging steeg en meer leden werden uitgenodigd voor 
deelname aan jeugdtrainingen en jeugdwedstrijden van de Turnkring Gouda. De 
senioren werden in die tijd jarenlang getraind door Ruud Fles en later door Frans 
de Warle! 
 

Het 40-jarig jubileum in 1987 
werd gevierd met een 
optreden in de gymzaal, 

waarbij tal van oud-bestuursleden waren uitgenodigd. Rechts vooraan zit Henny 
Vrolijk. Zij is jarenlang secretaris geweest van TOOS.  
 

Hier ziet u de selectiegroep van 1988 onder leiding van Jan Eling 
en Jeanet van de Hogen. 
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De financiële situatie van TOOS was in die tijd niet altijd even rooskleurig. 
TOOS was een club met veel jeugdleden, zonder barinkomsten of dergelijke. 
Enerzijds wilde TOOS een laagdrempelige vereniging zijn waar iedereen lid kon 
worden (en dat betekende dus een lage contributie), en anderzijds moest zij 
gediplomeerde leiding hebben en zorgen voor een veilige gymzaal. Gelukkig 
ondersteunde de gemeente TOOS jarenlang met extra subsidie voor de 
jeugdleden.  
 

Met de ingebruikname van Sporthal De Vaart in 1988 
kreeg TOOS de beschikking over een nog mooiere 
accommodatie. Het aantrekken van een nieuwe leidster in de 

persoon van Yvonne van Gent voor de meisjesafdeling en de selectiegroepen, 
resulteerde in korte tijd tot nog betere prestaties.  
Naast gymnastiek en turnen werden nu ook nieuwe disciplines aangeboden, zoals 
ouder- & kindgym, peutergym, jazz en aerobics. Toen Astrid van Zwol 
(tegenwoordig van Os) eind jaren tachtig bij de vereniging kwam heeft zij de 
dansgroepen opgericht. En dat werd een groot succes. 

 
Een dansshow o.l.v. Astrid ter gelegenheid van de opening van de 
sporthal in 1988. 
 

 
Omdat rond 1990 de gemeentesubsidies wegvielen 
organiseerde de vereniging in 1991 een 
sponsorloop om een tumblingbaan aan te schaffen. 

Een tumblingbaan is een ca. 30m lange verende baan om achter elkaar 
radslagen, flikflacks, salto’s, e.d. te leren turnen. 
 
 

Gedurende vele jaren namen de turnsters van TOOS 
deel aan de turncompetitie in Gouda en kwalificeerden 
diverse turnsters zich voor regio- en provinciale 

plaatsingswedstrijden. Moniek Bakker, hier als jonge turnster, en Ki Sook Kautz 
hebben beiden deelgenomen aan de Nederlandse Kampioenschappen C-lijn.  

 
De activiteiten 
van TOOS 
beperkten zich 

echter niet tot gym of turnen alleen. Veel leden namen deel aan lokale 
evenementen zoals de al eerder genoemde avondvierdaagse, maar ook aan 
braderieën. Op Koninginnedagen, maar tegenwoordig ook op de Burendag en bij 
de Linschotenloop is TOOS altijd aanwezig en zet dan ook altijd haar beste 
beentje voor! 

Sinds begin jaren tachtig nemen leden 
van TOOS ook deel aan de 
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zomerkampen van de KNGU in Beekbergen. 
    
Een kampweek bestaat uit met elkaar slapen in 10-persoonstenten, activiteiten in 
de bossen, turnen of dansen in de sporthal, snoepjes kopen in de blokhut en 
gezamenlijk eten, dat met een trekker werd rondgebracht naar de diverse 
tentdorpen. Garantie voor weinig slaap, maar veel plezier en lol met elkaar. En elk 
jaar is dat weer een groot succes. Veel oud-deelneemsters gaan later als leiding 
mee en ontwikkelen zich regelmatig tot tent- of kampleiding. Een prima leerschool 
dus! En nog steeds kunnen iedere zomer de jeugdleden van TOOS mee op 
zomerkamp, een ervaring op zich! 
 

 
In de jaren tachtig heeft TOOS o.l.v. 
Mary Baars eenmalig meegedaan aan 
een vooroptreden van de Nederlandse 

Gymnaestrada. Trainster Yvonne van Gent nam echter vanuit haar eerdere 
vereniging al jaren deel aan de (Wereld)Gymnastrada en enthousiasmeerde 
TOOS om ook mee te gaan doen. 

Een WereldGymnastrada is een groot internationaal gymnastiekevenement voor 
clubs en verenigingen waarbij alle niveaus en alle leeftijden welkom zijn om te 
laten zien wat ze kunnen. Geen wedstrijden met maar één winnaar maar een 
week vol demonstraties. De Gymnaestrada wordt eens per vier jaar 
georganiseerd. Plezier, ontmoeten en laten zien wat je kan. Daar draait het om!! 
TOOS heeft deelgenomen aan de Wereldgymnaestrada’s in Amsterdam, Berlijn 
en Götenburg in respectievelijk 1991, 1995 en 1999.  

Tevens heeft TOOS in 1990 deelgenomen aan de Opening van de 
Wereldspelen voor Gehandicapten in Assen en aan de Nederlandse 
Gymnaestrada in Valkenswaard. Hoogtepunt was de Opening van de 
Gymnaestrada met de waaieroefening in het Olympisch Stadion in Amsterdam. 
In 2023 is de Wereld Gymnaestrada overigens weer in Amsterdam. 

Het 50-jarig jubileum van TOOS werd groots gevierd. De 
Jubileumcommissie organiseerde samen met het bestuur 
tal van activiteiten. Hoogtepunt was een 2 uur durende non-

stop jubileumshow ‘TOOS On Holiday’, waarvan u straks een samenvatting gaat 
zien, en waarin alle disciplines van de vereniging voor het voetlicht werden 
gebracht. Er werd een receptie gehouden, en een reünie, een koppelwedstrijd met 
WIK uit Heerenveen, een kinderdansdag, een Regiowedstrijd, de Provinciale D-
Kampioenschappen en er werd een kalender en een jubileumboekje uitgebracht. 
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De Jeugdraad organiseerde, speciaal voor de jeugd, veel activiteiten, 
zoals een lampionnenoptocht, Paaseieren zoeken, dauwtrappen, een 
Fancy Fair, Poppentheater, Sinterklaasfeest en er was een 

Kerstuitvoering.  
 

 
Hier ziet u de kleutergroep, de selectie en de 
herengroep uit 1997. 

 
De communicatie naar de leden vond jarenlang plaats via ons 
clubblad ‘De Bokkesprongen’. Inmiddels is dat veranderd 
naar een digitale Nieuwsbrief via de mail. De oude en de 
nieuwe TOOS-vlag. Het logo op de nieuwe vlag werd speciaal 

voor het 50-jarig jubileum ontwikkeld door de heer Ari Bekx uit Linschoten.   
 
 

Vanaf 2006 heeft Femke de Schepper 
gedurende 10 jaar de dansgroepen 
getraind. De dans maakte een enorme 
ontwikkeling door en Femke heeft veel 

demonstraties gegeven. Met alle leeftijdsgroepen nam ze deel aan de Burendag 
en ook gaf ze jaarlijks geweldige shows, eerst in de grote zaal van de Vaart en 
later in de theaterzaal van het Klooster in Woerden. Toen Femke vertrok moest 
TOOS de dansgroepen stoppen. Na enkele jaren zonder heeft TOOS in 2021 
opnieuw de discipline dansen opgezet o.l.v. Melanie van Veen. 

Begin deze eeuw 
liep de selectie 
wat terug, maar in 

2007 hebben Sandra Bakker en Marjolein Poortvliet opnieuw een groep opgestart, 
waarna vanaf 2009 weer succesvol aan wedstrijden wordt meegedaan. Op de foto 
ook de leidsters Anneke van Dijk en Judith Wahl.  

Jaarlijks organiseert TOOS voor alle leden de 
Clubkampioenschappen.  

Bij het 70-jarig jubileum in 2017 is de Gouden Speld van 
Verdienste van de KNGU uitgereikt aan Sandra van 
Ringelsteijn-Bakker vanwege haar vele activiteiten gedurende 

25 jaar in de jeugdraad, in het bestuur en als leidster van TOOS, en voor haar 
leidinggevende inzet tijdens de zomerkampen in Beekbergen (periode 1992 – 
2017). 
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Naast het belang van bewegen 
vindt TOOS het ook belangrijk om 

actief en betrokken te zijn in het dorp en om het plezier en de betrokkenheid van 
de eigen leden te vergroten. In het verleden waren er activiteiten als Paaseieren 
zoeken, dauwtrappen en een lampionnenoptocht.  
 

 
Was er in het verleden een 
jeugdraad die activiteiten voor 
de jeugd organiseerde, 

tegenwoordig heeft TOOS een aantal enthousiaste leden en ouders van 
jeugdleden die zorgen voor verschillende activiteiten buiten de lessen om zoals 
een Vossenjacht, uitjes naar de bowlingbaan of Jumpsquare en natuurlijk is er 
jaarlijks de Pietengym.  
 
Dan geef ik nu graag het woord aan Ilja Lohmeijer, voorzitter van TOOS. 
 
Ilja  
 
Tegenwoordig kennen wij TOOS als een moderne gymnastiekvereniging die 
graag iedereen van jong tot oud de mogelijkheid biedt om te bewegen onder 
begeleiding van gediplomeerde trainers.  
 

De peuter- en kleutergroepen krijgen les van Myrith Wahl. 
Bewegen op jonge leeftijd zorgt voor een goede motorische 
ontwikkeling. Zij leren o.a. klimmen en klauteren, rollen, 
zwaaien en springen.  

Daarnaast zijn er drie groepen met recreanten 
actief o.l.v. Judith Wahl en haar assistente 
Manuella. De basisvormen van het turnen, 

zoals handstand, zwaaien, springen, radslag enz. worden aangeleerd.  

De vereniging kent een jonge, enthousiaste 
selectiegroep, die traint onder leiding van 
Lisa van Wijk. De selectie turnt ook 2 keer 
per week in de turnhal in Woerden. Dit 

seizoen zijn op diverse wedstrijden al meerdere successen behaald.  

Ook voor onze volwassen leden bieden 
wij verschillende lessen aan, zoals 
bodyshape en steps o.l.v. Astrid van 

Os. In de bodyshapeles komen alle spiergroepen aan bod. De les is voor zowel 
dames als heren. Conditie is niet vereist, de les richt zich vooral op 
spierversterkende oefeningen. Tijdens de steples wordt conditie opgebouwd door 
stepoefeningen op muziek. 



 8

En worden ook twee verschillende yogalessen gegeven door 
Marjolein Koerselman: Vinyasa Yoga en Yin Yoga. De lessen 
richten zich op houdingen en het versoepelen van bindweefsel 
en gewrichten. Hiermee is er voor iedereen wel een les die past. 

Meer informatie over lessen en de tijden vindt u op de website van TOOS 
www.gvtoos.nl 

Bestuurlijk heeft TOOS de zaken goed op orde en de vereniging is financieel 
gezond. Met een recent beleidsplan, het bouwen van een nieuwe website, het 
herinrichten van de ledenadministratie en het deponeren van nieuwe statuten bij 
de notaris staat er een stevig kader voor de toekomst. 

75-jarig jubileum en de toekomst 

Op 12 februari 2022 bereikte TOOS weer een nieuwe 
mijlpaal: het 75-jarig jubileum! Dit is gevierd door alle leden 
op de jubileumdag even in het zonnetje te zetten met een 

kleinigheidje en wat lekkers. Dit alles rondgebracht door de leden van het bestuur 
met een vrolijke TukTuk. Om het jubileum extra aandacht te geven is vanaf eind 
maart ook een mooie weergave van de geschiedenis van TOOS te zien in de 
etalage van de Ballensnoeperij. Gaat u vooral een kijkje nemen! 
 

Dan wil ik afsluiten met een woord van dank aan al die mensen die de 
afgelopen 75 jaar aan TOOS hebben bijgedragen: bestuurders, 
leiding, jeugdraden, activiteitencommissies, sponsors en natuurlijk de 
leden, want al die mensen dat is TOOS.  

 
Dankjewel voor jullie aandacht! 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 


