
U 
be

nt
 aa

n 
ZE

T!Uitnodiging
Geachte heer/mevrouw,

Agilitas zorgt al meer dan 30 jaar voor verantwoorde sportbeleving van jong tot oud. U kent vast 
wel iemand in uw directe omgeving die lid is of ooit geweest is. Misschien heeft u zelf wel de eerste 
“sportstappen” bij ons gemaakt!

Agilitas is de derde grootste vereniging van Bunschoten-Spakenburg en in de regio en landelijk
een toonaangevende en succesvolle vereniging!

U kunt uw bedrijf onder de aandacht brengen bij deze leden en ook bezoekers van ons 
sportcentrum en daarmee ook Agilitas een zetje in de rug geven!
Wij nodigen u daarvoor uit om op onze sponsordag kennis te laten nemen met ons en ons gebouw.

Deze middag/avond zal de bekende turncommentator Hans van Zetten (“en hij staat!”)
u meenemen in de wereld van het (top)turnen en het belang van goede begeleiding daarvan.

Deze kennismakingsdag zal vrijdag 19 mei plaatsvinden vanaf 16.00 tot 20.00 uur
in ons eigen Agilitas Sportcentrum, uiteraard voorzien van een hapje en een drankje!
Bent u geïnteresseerd? Geef u dan snel op bij de sponsorcommissie van Agilitas.

Sponsorcommissie Agilitas,
Albert van Halteren 06 - 30 29 19 75
Willem Vedder 06 - 53 47 00 61
E-mail agilitas@hetnet.nl



Hans van Zetten is commentator en verslaggever van artistieke sporten voor NOS Sport. 
Eén van Hans zijn hoogtepunten waren de Olympische Spelen in Londen waar hij verslag 
deed van de gouden turnoefening van Epke Zonderland.

Biografie
Hans van Zetten is sinds oktober 1986 freelance commentator en verslaggever voor NOS Sport. In het begin wordt 
Hans alleen ingezet voor turnen, ritmische gymnastiek en trampolinespringen. Vanaf 1996 komen daar ook winter-
sporten zoals kunstrijden en ijsdansen bij. Hans is voor NOS Sport de specialist voor artistieke Olympische sporten. 
Zijn absulute hoogtepunt als commentator komt tijdens de Olympische Spelen van Londen in 2012 waar Epke goud 
wint op de rekstok. Door zijn enthousiasme en het vermogen om de moeilijkheid van de sport zo goed te omschrijven 
wordt Hans in één klap bekend onder de Nederlandse bevolking.

Doel
Deze middag zal in het teken staan van ontmoeting en kennis nemen van de mogelijkheden die Agilitas 
biedt. Hans van Zetten zal ons meenemen in de wereld van (top)turnen en het belang van goede begeleiding. 
Dat geldt zeker voor topturners, maar zeker ook voor onze jongste sporters met het Nijntje Beweegdiploma 
tot onze oudere leden met Social Fit! Hans van Zetten zal, op zijn geheel eigen bekende wijze, commentaar 
geven op enkele oefeningen van onze eigen talenten!


