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Op 16 oktober 2013 is ons lid van verdienste Co van de Vegt overleden.
Co is op 1 januari 1936 lid geworden. Hij heeft tot 1978
lesgegeven aan heel wat jongens en heren van Frat.
Ook is hij lange tijd voorzitter van de trainers geweest.
Co is 85 jaar geworden.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte.

Lidmaatschap beëindigen
OPZEGGEN BIJ DE TRAIN(ST)ER IS NIET MOGELIJK!
Leden die in de turnhal trainen kunnen per 1 januari en 1 juli opzeggen met
een opzegtermijn van een maand (dus uiterlijk 30 november en 31 mei).
Leden die in de gymzalen trainen kunnen per 1 januari, 1 april, 1 juli en
1 oktober opzeggen met een opzegtermijn van een maand
(dus uiterlijk 30 november, 28 februari, 31 mei en 31 augustus).
Ledenadministratie
Beëindigen van het lidmaatschap, doorgeven van adreswijziging en de
kopie van de U-pas sturen naar ledenadministratie@fraternitas.nl of naar
Fraternitas, Ria van Raaij, Zijlsterraklaan 44, 3544SV Utrecht.

rusp
Concept, Ontwerp & DTP

Grafisch Ontwerpbureau RUSP
info@rusp.nl www.rusp.nl
06-32023788

Afscheid trainers
Voor de zomervakantie hebben we als trainers en bestuur al afscheid
genomen van Jelle en Annemiek. In dit blad sta ik nog even stil bij het
afscheid.
Jelle (trainer van club extra)
Jelle heeft 6 jaar geleden club extra overgenomen van Eddy Yarraly. In
een gesprek met de toenmalige trainersvoorzitter gaf hij aan ongeveer 5
jaar te blijven, dit zijn er 6 geworden. Met veel plezier denk ik terug aan de
vorige uitvoering waarin hij met zijn kinderen van club extra de show stal.
Het lesgeven aan kinderen met een motorische achterstand is erg specifiek
en is niet voor iedereen weggelegd. Voor Jelle waren deze lessen juist een
uitdaging. Via deze weg wil ik hem dan ook bedanken voor zijn inzet. Jelle
we zullen je enthousiasme en vrolijkheid missen.
De les van club extra is inmiddels weer overgenomen door Eddy Yarraly

Annemiek ( trainster van meisje/dames dinsdag Oude Kerkstraat)
Annemiek heeft (op 1 jaar na) bijna 25 jaar lesgegeven bij Fraternitas.
De afgelopen jaren gaf zij les aan meiden van 12 jaar en ouder. Een
leeftijdscategorie die naast turnen ook voor het sociale naar de gymlessen
kwam. Annemiek kon op vergaderingen met veel passie over haar meiden
praten en stond altijd voor ze klaar. Haar lessen werden druk bezocht en
waren van een goed niveau. Het is altijd jammer als een gewaardeerde
trainer aangeeft te willen stoppen maar dit moet je ook respecteren. Via
deze weg wil ik haar dan ook bedanken voor al die jaren lesgeven en voor
haar betrokkenheid. Annemiek we missen je zorgzaamheid, je jarenlange
ervaring en je rondvragen tijdens de vergaderingen. Fijn dat je wel
betrokken wil blijven bij de vereniging.
Het zal Annemiek vast pijn doen om te horen dat we geen goede
vervanging voor haar lessen konden vinden en dat haar meiden nu
opgedeeld zijn over diverse andere lessen.
Marja den Uijl ( voorzitter trainers)

Van het bestuur
Eens kijken wat er met de uitdagingen uit het vorige blad is gedaan.
Nee, Frat gaat helaas niet naar China.
Ja, we hebben een 2e penningmeester gevonden. Liesbeth Hetterscheidt
zal in het voorjaar deze functie op zich gaan nemen.
Het ouderenkamp was weer geweldig.
We zijn inmiddels actief op facebook. Ga snel naar facebook, zoek naar
Fraternitas Utrecht en like ons, dan blijf je op de hoogte van het laatste
nieuws.
De nieuwe trainingspakken zijn op 23 november voor het eerst gedragen
tijdens de rayon clubteamwedstrijden. En misschien kwam het wel
daardoor dat het een succesvolle dag was.
Alle inschrijvingen voor de wedstrijden zijn inmiddels gedaan. In de agenda
staan de wedstrijddata.
Tijdens de ALV van Turn4U op 11 december jl. hebben de 4 verenigingen
(DOO/K&V, Fraternitas, Longa en Sport Vereent) de beslissing genomen
of de turnende leden van de jongens-/herenselecties en van de selecties
t/m 3e divisie turnen dames lid gaan worden van Turn4U. In het volgende
Fratblad zal hier een uitleg over komen.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van twee trainers: Annemiek
van der Ploeg en Jelle Duinsbergen zijn m.i.v. het seizoen 2013-2014
gestopt (snik).
In het nieuwe jaar zullen wij gastvrouw zijn bij de 1e
voorronde divisie 4 t/m 6 en D1 keuze oefenstof in
Amersfoort (18 januari) en bij de 2e voorronde acrogym
in Wormer (15 maart).
Wij wensen alle leden en vrijwilligers fijne kerstdagen en
natuurlijk alle goeds voor 2014.
Ati Dijk
Voorzitter
Ati Dijk
06-44 45 03 26
Secretaris
Janneke Peerdeman
06-39 33 25 82

Penningmeester
Clasineke van Steensel van der Aa
030- 252 25 70

De Grote ClubActie 2013
Op vrijdag 6 september stond Janneke (uit het bestuur) in mijn gymzaal.
De lotenboekjes van de Grote ClubActie waren die middag binnen
gekomen en Janneke ging ze snel onder de zalen verdelen. Ik kon mijn
praatje houden over hoe de loten te verkopen en dat we in het hele land
hier op zaterdag 14 september mee mogen beginnen.
Voor mij begon toen thuis ook wat werk: ik maak namelijk lijsten per les om
bij te houden welke les de meeste loten verkoopt. Dit is een leuk, fleurig
plaatje, want daar komen foto’s op van de kinderen uit de les.
Mijn winnende les was les 81, op maandag van 18.00-19.00 uur. 12 meiden
hebben samen 245 loten verkocht en bereikten bijna de top van mijn
lotenmeter (op de lotenmeter waren twee telfoutjes gemaakt).
Maar ook de overige leden hebben hun best gedaan. In totaal mocht ik
26 enveloppen vullen met een bonus voor kinderen die meer dan 10 loten
hadden verkocht. Dan waren er ook nog 23 kinderen die niet voor de
bonus hun best hadden gedaan, maar wel voor Fraternitas.
Zij verkochten minder dan 10 loten, maar wij zijn blij met ieder verkocht lot!
Meiden, allemaal heel erg bedankt!
Lenny

Nationale Team Cup (NTC) 23-24 november 2013
De heren van Turn4U hebben dit weekend voor het eerst meegedaan met
de Nationale Team Cup. Door direct met vier teams naar Zwijndrecht te
gaan en zelfs nog een turner aan DOS uit Alphen uit te lenen, hebben ze
laten zien dat het herenturnen in Utrecht ook op de kaart staat.
Op zaterdag in de tweede ronde waren de jongens van instap 10 (2e
divisie) aan de beurt. Ayman, Lasse, Lucca, Rio en Danté hebben daar een
mooi teamresultaat neergezet. Helaas waren ze wat afgeleid door een
mooie tussenstand (ze lagen op medaillekoers tot het laatste toestel…),
maar uiteindelijk hebben ze toch een nette 4e plaats behaald (van de 16
teams!).
In de derde ronde mochten Morris M., Okke en Morris B in de categorie
pupil 9 (3e divisie) aan de slag. Helaas moest Rick op het laatste moment
afmelden door een knieblessure. Gelukkig heeft hij wel zijn teamleden
op de vloer aan kunnen moedigen! De jongens hebben redelijk constant
geturnd, maar ze konden zich geen enkele fout permitteren. Toch een
nette prestatie door uiteindelijk als 8e te eindigen.
In ronde vier was het wat drukker. Daar waren zowel de jeugd/junioren 1-8,
3e divisie (Daniël, Abel en Mitchel) als de junioren II/senioren 5, 3e divisie
(Erwin, Yoran, Nick, Wessel en gastturner Timo) aan de beurt.
Bij de jeugd de eerste keer keuze oefenstof... even wennen en dan meteen
ook tegen jongens die misschien wel drie jaar ouder zijn. Daarnaast ook
hier op het laatste moment een uitvaller: Mick blesseerde zich afgelopen
week op school aan zijn enkel en heeft vanaf de tribune toe moeten
kijken. De jongens hebben een mooie wedstrijd laten zien. Helaas was
het niveauverschil iets te groot en hebben ze uiteindelijk een 8e plaats
behaald.
De senioren konden in de aanloop op tijd aan een vijfde turner komen,
door gebruik te maken van gastturner Timo. Hier een spannende wedstrijd
met wat kleine foutjes en twee schrikmomenten bij Yoran: iets te veel
rotatie op rek bij zijn afsprong zorgde voor een ‘mooie’ buikschuiver, en bij
de ringen gleed hij met zijn hand los vlak voor de afsprong, maar maakte
toch nog een dubbel hurk af… tot knieval. Uiteindelijk zijn de senioren op
de 4e plaats geëindigd, slechts 0,20 punten achter nummer 3!

Nationale Team Cup (NTC) 23-24 november 2013
Tot slot was het op zondag de beurt aan David in de categorie jeugd/
junioren I-6 (1e divisie) met zijn trainingsmaatjes (Jannick, Gijs en Tom)
van de zaterdag bij DOS Alphen. Een spannende strijd hier met een aantal
vernieuwingen in de oefeningen van David, waaronder moy tot steun in
brug (C-element!), dubbel salto achterover tot stand op ringen en zijn
overslag salto op sprong. Uiteindelijk zijn de heren 2e geworden!
Een mooi turnweekend met prima prestaties voor de turnheren uit
Utrecht!
Uitslagen NTC:
Instap, 2e divisie:
4e
Pupil, 3e divisie:
8e
Jeugd, 3e divisie:
8e
Senioren, 3e divisie:
4e
David met team van Dos Alphen jeugd/junior, 1e divisie: 2e
Chantal
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Springwedstrijden
De springwedstrijden, 2 november 2013. De leukste wedstrijden van het
jaar!
Zo staan ze bekend bij veel leden van de recreantenlessen. Het zijn
wedstrijden waarbij je als groepje de oefeningen springt: op de
minitrampoline, met de trampoline over de kast of als een snelle
wervelwind over de lange mat. Het groepje mag bestaan uit zes tot negen
personen. De jury heeft een verdeelsleutel zodat iedere fout op waarde
wordt beoordeeld, want negen kinderen kunnen meer fouten maken dan
zes. Er was één jongen, maar niet van Frat, jammer, want ook die mogen
meedoen.
Wij waren dit jaar vertegenwoordigd met zes teams:
Frat 1: Meisjes 7-9 jaar, moeilijkheidsniveau E. Hier had ik tien meisjes
voor, wat betekende dat er bij iedere oefening één meisje niet mee
kon doen. Gesa, June, Hilde, Laila, Isis, Julia, Milou, Valentine, Dilara en
Zara, jullie hebben het top gedaan! 1e op kast, 2e op lange mat en 5e op
minitrampoline.
Frat 6: junior E-niveau. Naomi, Eva, Melinde, Shanna, Annabel en Chris
hadden helaas maar één tegenstander, maar die werd wel verslagen: 1e op
minitrampoline en 1e op lange mat.
Frat 2: meisjes 7-11 jaar, maar een iets moeilijker niveau: D. Fiene, Jill,
Naame, Lot, Anne, Siena, Soukaina en Marie gingen voor de moeilijke
oefening. Zij moesten bijvoorbeeld op de kast springen met een
streksprong (dus zonder handen). Dan moet je hard springen! Een mooi
resultaat: 3e op lange mat , 3e op kast en 2e op minitrampoline.
En dan waren er drie teams die tegen elkaar moesten strijden:
Frat 3: junior D-niveau, bestaande uit Rosanne, Elisabeth, Dana, Franka,
Tosca, Evy, Sarah en Juno. Voor deze meiden was
het het eerste jaar dat ze bij de junioren mee gingen
doen. Eigenlijk hadden ze nog bij de meisjes 7-11 jaar
D-niveau mee mogen doen, maar dat zou dan voor
het vierde jaar zijn. Het was tijd voor een nieuwe
oefening. En dat ging zeker niet slecht: 3e op lange
mat, 4e op kast en 4e op minitrampoline.

Isabeau

Springwedstrijden
Frat 4: junior D-niveau, bestaande uit Marleen, Femke, Mandy, Kaylee,
Floor, Lisan, Brittany en Isis. Voor sommigen werd het al routine, maar voor
sommigen was het ook nieuw. Keurig geturnd! 1e op minitrampoline, 2e op
kast en 2e op lange mat.
Frat 5: junior D-niveau, bestaande uit Leah, Gina, Belainesh, Iris, Suzanne,
Mirjam, Christiana, Chaja. Helaas was het bij jullie niet helemaal goed
gegaan met oefenen: wisseling van trainster en door het snelle inschrijven
vergeten hoe snel de wedstrijden wel niet waren. Toch 3e op kast en 3e op
minitrampoline en 4e op de lange mat, een goed resultaat.
Maar naast deze serieuze wedstrijden is er ook heel veel tijd voor
gezelligheid. Handstanden tegen de muur, een fotoreportage, haren
vlechten, noem maar op… een topdag!
Tenslotte wil ik twee mensen nog bedanken. Ten eerste Annemiek.
Fijn dat je mee bent geweest! En ook Isabeau Spek. Jij wilde heel graag
meedoen, maar door een blessure aan je knie werd dat verboden door de
huisarts. Zo’n gezellige dag, hoe los je dat dan op? Nou simpel, je vraagt
de juf of je niet met iets kan helpen. En zo heeft Isabeau de hele ochtend
de jongste meiden begeleid: een extra juf voor mij om de meisjes mee te
nemen naar het juiste toestel om in te turnen en op het juiste moment op
de bank klaar gaan zitten.
Ook namens de meiden: fijn dat je er was, Isabeau!
Lenny

Team wedstrijden 23 november 2013
Op 23 november hebben de C-selectiemeiden het wedstrijdseizoen
geopend met de teamwedstrijden in Amersfoort. Bij de teamwedstrijden
kun je teams van vier of vijf meiden inschrijven die hetzelfde niveau
doen. Per toestel mogen vier meiden uit het team hun oefening laten
zien, waarvan de beste drie cijfers meetellen in de eindscore. Het is
natuurlijk hartstikke leuk en gezellig om als team uit te komen in plaats van
individueel! Vanuit de C-selectie bovenbouw zijn we uitgekomen met drie
teams op drie verschillende niveaus.
In het senioren F team zaten: Joana Dijkstra, Shanna van Steensel, Aurora
Sterck, Lisah van Dam en Breza Witmond. De senioren moesten er nog
een beetje inkomen met de wedstrijdoefeningen. Balk was wel het echte
pechtoestel, waarbij iedereen er helaas een of twee keer afging, dus
daar zijn een hoop punten op ingeleverd. Maar het was wel een goede
wedstrijdervaring, waarbij we nu weten op welke onderdelen we nog een
tandje harder zullen moeten trainen. Meiden, goed jullie best gedaan en
volgende keer beter!
Het junioren G team bestond uit: Mandy de Heus, Gina Goderie, Brittany
Boonstra en Femke de Groot. De junioren hebben op alle toestellen
laten zien wat ze konden. Vooral op balk was dit team ijzersterk! Aan de
brugoefeningen zullen we nog iets meer moeten gaan werken, zodat we
allemaal vanuit de hoge ligger een salto kunnen maken. Deze toppers
mochten met een zeer net eindresultaat de gouden medailles in ontvangst
nemen.
In het jeugd H team zaten: Melinda Cirkel, Lisa Miltenburg, Chaja Joseph,
Isis Rijnsburger en Franka Arnold Bik. Voor dit jeugdteam was het de eerste
keer dat ze in de keuze-oefenstof uitkwamen. Dat betekent dus: zelf
oefeningen samenstellen, over de Pegasus springen, en een zelfgemaakte
vloeroefening op muziek. Gelukkig was Lenny bereid om met de meiden
leuke danspasjes te verzinnen voor de vloeroefeningen. Dat resulteerde
in mooie cijfers op vloer. Bedankt Lenny! Het jeugdteam heeft op alle
toestellen hele nette en constante oefeningen laten zien. En dit werd dan
ook heel terecht beloond met gouden medailles voor dit team!
Twee gouden teams dus voor Fraternitas. Nogmaals gefeliciteerd meiden!
En op naar de komende wedstrijden!
Carlien

Team wedstrijden 23 november 2013

vlnr: Femke, Isis, Franka, Mandy, Chaja, Melinda, Lisa, Gina, Brittany

Onze ereleden en leden van verdienste
Ereleden: (tussen haakjes “lid vanaf:”)
De heer J. Gerritsen (01-05-1931)
Mevrouw J.M.S. (Jo) Kormelink (01-10-1939)
De heer A (Arie) Mooijman (01-10-1930)
Leden van verdienste:
Cees Casteleijn (01-10-1958)
Ati Dijk (01-11-1963)
Jannie Dijk (01-09-1956)
Marius Geurts (01-09-1966)
Nel Grobben (01-12-1974)
Lida Kaboord (01-09-1945)
Wil Klaare (01-10-1993)
Margreet van der Klij (01-03-1956)
Joost van der Meer (01-09-1964)
Irene Meertens (01-09-2001)

Dick van Ringelestijn (01-11-1978)
Henk Sakkers (01-09-1980)
Tineke van Schavebeeke (01-03-1955)
Cor Schmöhl (01-10-1969)
Els Spierings (01-11-1950)
Kees den Uijl (01-09-1966)
Cisca den Uyl (01-05-1975)
Marja den Uijl (01-10-1971)
Ron Visser (01-10-2000)
Wim Wensel (01-11-1968)

Talentendag 2014

TALENTENDAG
26 JANUARI 2014

Ben jij net zo sterk als Epke? Of kan je net zo sierlijk bewegen als Céline?
Kom dan naar de Turn4U talentendag 2014 in Utrecht!
Wie? Voor alle talentvolle jongens en meisjes (geboortejaar 2008, 2007 en eventueel 2006) die van bewegen houden en
de basisprincipes van de turnsport graag zouden willen leren.
Wat? Turn4U is de overkoepelende vereniging van vier Utrechtse turnverenigingen en heeft als missie om de turnsport in
Utrecht naar een hoger plan te tillen. Tijdens de talentendag zullen we spelenderwijs kijken naar o.a. fysieke kwaliteiten
zoals kracht, lenigheid, coördinatie, snelheid, uithoudingsvermogen en houding. Daarnaast kijken we naar
persoonskenmerken en ontwikkelperspectieven zoals motivatie en de manier waarop aanwijzingen worden vertaald naar
het lichaam. Wij hopen veel turntalent te ontdekken, zodat we ze een plekje kunnen aanbieden in de opleidingsgroepen
van onze heren en dames selectie!
Waar? Turnzaal Welgelegen, Grebbeberglaan 1 Utrecht.
Wanneer? Zondag 26 januari 2014 tussen 13.00 en 16.00 uur (indeling en tijd volgt later aan de hand van

inschrijvingen).

Meld je nu aan: talentendag@turn4u.nl!
Aanmelden kan t/m 17 januari 2014. Vermeld hierbij in ieder geval je naam, geboortedatum, telefoonnummer en evt.
vereniging als je al ergens lid bent.

Puzzel

Bedankje
Beste Fratters
Ik wil jullie via deze weg allemaal bedanken voor de belangstelling die ik
tijdens mijn opname in het ziekenhuis of thuis mocht ontvangen.
Ik heb zeker nog een poosje te gaan voor volledig herstel.
Ook vond ik het heel jammer dat ik niet mee kon met het Ouderenkamp,
De hele groep en organisatie nog heel hartelijk bedankt voor de
belangstellig van jullie, over twee jaar ben ik er weer bij!!!
Met vriendelijke groeten Joop van Raaij,
Bestuurslid en toestelploeg leiding.

Er is weer ruimte o
adverteren
Ruim 25 jaar ervaring
n….

DAT KA
GROO

Maar ook iets kleine

Interesse?

Neem contact op met F

Adverteren?

adverteren@fraternitas.

Vraag naar de mogelijkheden en stuur een mail naar:
adverteren@fraternitas.nl

APOTHEEK D.G. BOSW
C. van Steensel vd Aa

Apotheek Boswijk

Apotheker

Mevr. Drs. C. v. Steensel v.d. Aa, apotheker
Tel: (030) 231 05 06
Fax: (030) 231 13 53

Twijnstraat 28
Open:
3511 ZL Utrecht
ma t/m vrij.
08:00 - 17:30 uur

- Homeopathie

- Voor al uw vragen over g
- Wij bezorgen bij u thuis

Datum:

Turnen in een andere gymzaal
Al twintig jaar geef ik gymles voor Fraternitas in de gymzaal aan de
Nolenslaan in de wijk Staatsliedenbuurt in Utrecht. In de beginjaren kwam
er wel eens een plafondplaat naar beneden zeilen en kreeg ik de turnkast,
die op wielen rijdt, niet over een bult in de vloer gereden. Maar dat
heeft de gemeente een jaar of zeven geleden opgelost: een mooi nieuw
lattenplafond, knalrode muren in de kleedkamer en de vloer van de zaal
ongeveer 8 cm opgehoogd. Ja, daar is in het begin wel eens iemand over
gestruikeld.
De school waar de gymzaal aan vastzit, is al een aantal keer van naam
veranderd. Was het twintig jaar geleden de katholieke ‘Mariaschool’, na
een fusie in 1996 met de openbare Prof. dr. G. v.d. Leeuwenschool werd de
school ‘de Tandem’ genoemd. Maar al snel kwam er een nieuwe fusie aan
en toen werd de Tandem opgenomen in de dr. Bosschool, maar bleven er
wel twee locaties bestaan.
Nu, een jaar of tien later, is er besloten dat alle leerlingen maar eens
op één locatie les moeten gaan krijgen. Een grote verbouwing is het
gevolg. Er komen lokalen op het schoolplein en mogelijk wordt er nog
een laag bovenop gebouwd. Ook de gymzaal kan niet aan de verbouwing
ontsnappen, daarom kunnen wij ruim een jaar niet in de gymzaal aan de
Nolenslaan.
Nu denken ze bij de gemeente: geen probleem, gymzalen genoeg. Dus
kregen wij verschillende zalen aangeboden. Helaas voor de gemeente
hebben wij echt onze eigen turntoestellen nodig. Dus kreeg de gemeente
van mij een lijstje met eisen: op maandag en vrijdag in dezelfde zaal, en ik
neem mee… brug, matten, balken, planken, plankoline enz., en tot slot
moet de zaal ook dichtbij de Nolenslaan zijn, want ouders gaan niet naar
de andere kant van de stad rijden.
Als oplossing kon ik in de gymzaal van de Teun de Jagerdreef gaan kijken.
De zaalbeheerder kwam ook en raadde mij direct aan om 200 meter
verderop in de Winterboeidreef te gaan kijken. Daar is namelijk meer
ruimte in het toestelhok. En zo gebeurde het dat ik met Joop (onze
toestellenman) en mijn broer op een zaterdagochtend in juli alle toestellen
van Fraternitas uit de Nolenslaan stond in te laden in een gehuurde
vrachtwagen om er vervolgens het toestelhok op de Winterboeidreef mee
te vullen.

Turnen in een andere gymzaal
De zaal bevalt ons prima, hij is een stuk ruimer dan de Nolenslaan en
omdat er al een aantal toestellen op de Winterboeidreef aanwezig waren,
zitten we nu ook iets ruimer in de materialen. Helaas is deze zaal, net als
de meeste zalen in Utrecht, wel toe aan een opknapbeurt. Er is overal
achterstallig onderhoud, omdat de gemeente nieuwbouw wilde realiseren,
maar door de crisis komt het daar nog niet van.
Op vrijdagavond 8 november ging Soukaina even naar het toilet. Zij kwam
terug met het verhaal dat er iets lekte. Ik was druk en dacht dat er iets met
het toilet was, en daar kan ik niets aan doen, maar tien minuten later bleek
de hal blank te staan. Het dak was lek en bij het toilet kwam het water
door het plafond heen. Gelukkig heb ik dan een achterban die met de
telefoon in de weer gaat en met een half uur stond er een werkploeg van
de gemeente op het dak.
Helaas vond men asbest in de plafondplaten en konden we twee weken
niet in de gymzaal. Op de laatste vrijdag had de gemeente als oplossing
de sleutel van de Teun de Jagerdreef geregeld, maar dan sta je dus met
je kinderen in een gymzaal met alleen maar banken en matten. Lekker
turnen.
Gelukkig
konden we
vanaf maandag
25 november
weer in de
Winterboeidreef,
twee lessen
om alle
oefeningen van
de onderlinge
wedstrijden
te leren… ik
ben benieuwd
hoe dat gaat
lukken…
Lenny

Sinterklaasfeest
Ook dit jaar waren de Fratters weer zoet geweest en werd dit beloond met
een bezoekje van onze lieve Sint.
Voor de commissie die het Sinterklaasfeest organiseerde, begon de
middag vrij spannend. We misten namelijk een sleutel, waardoor we alleen
de gymzaal tot onze beschikking hadden voor maar liefst 90 kinderen. We
hadden het hele programma al bijna omgegooid, toen Annemiek (onze
redder in nood) na veel bellen de goede sleutel wist te bemachtigen.
Gelukkig was alles precies op tijd geregeld en konden we de kinderen
gewoon verwelkomen.
Er waren in totaal elf groepjes kinderen die in de gymzaal of de school
activiteiten uitvoerden. In de gymzaal waren de kinderen actief met het
stiestastoombootspel, waarbij ze hun pietengymkunstjes konden oefenen.
Ondertussen waren de andere kinderen in de school bezig met het
maken van mooie knutselwerkjes. Kortom: veel creativiteit, sport, spel en
gezelligheid!
Dit jaar werd de Sint vergezeld door vijf zwarte pieten, die de hele middag
met de kinderen hebben meegedaan. Het enthousiasme van de kinderen
was groot: ze deden superactief mee, dansten voluit met de pieten en
hebben heel hard gezongen voor Sinterklaas.
Laten we eerlijk zijn, die activiteiten zijn heel leuk, maar stiekem is het
wachten natuurlijk op het bezoekje van Sinterklaas zelf. Want wat heeft
hij dit keer te vertellen en heeft hij misschien nog wat meegebracht
vanuit Spanje? De kinderen hebben zich goed uitgesloofd, want de Sint
was enorm te spreken over alle kunstjes (acro, zingen, dansen, wandrek
klimmen, enz.) die voorbij kwamen. Én over het tekentalent waarover
de Fratters blijkbaar beschikken. Het leek wel of Anne en Lenny stiekem
tekenles hadden gegeven op hun lessen, aldus de Sint.
Het was een geslaagde middag en het leukste is nog: de Sint heeft beloofd
volgend jaar weer tijd voor ons te maken!

Sinterklaasfeest

Cursus assistent-trainer
Sinds de zomer volgen twee meiden van Fraternitas de opleiding met de
mooie naam ‘Gymnastiek Assistent Leider niveau 2’.
Dit is een opleiding waarna je binnen de turn- en/of acrolessen mag gaan
assisteren.
Het is een leuke opleiding: bijna elke week rijden we samen naar Soest.
Daar gaan we dan vier uur lang oefenen met lesjes die we later zelf bij
Frat zouden kunnen geven. En daarbij spelen we zelf de kinderen; we
mogen dus vier uur lang koprollen maken, salto’s proberen, balklopen,
trapezezwaaien, eens met alle meiden op de brug gelijk, etc. De lesjes die
we leren zijn allemaal vanaf het makkelijkste niveau (hoe leer je iemand
een koprol die dat nog nooit gedaan heeft?) naar steeds moeilijker (met
welke aanwijzingen krijg je die buikdraai netjes?).
Maar we moeten de dingen die we leren natuurlijk ook zelf uitproberen.
Daarvoor moeten we stage lopen, en misschien zijn jullie ons dus al
tegengekomen: Nicky assisteert nu bij de acrogym recreatiegroep, en
Qvinny doet haar stage bij de C-selectie onderbouw van Carlien, met een
uitstapje naar de kleuters en meisjes van Janneke van de Oude Kerkstraat.
Alle lieve, leuke, ondeugende en ijverige meisjes en jongens waar we les
aan hebben mogen geven: heel erg bedankt dat we op jullie mochten
oefenen hoe je een goede les geeft! En zeker onze ‘examenmeisjes’ Antje,
Annemoon, Nienke, Gabi, Pam en Kamili: heel erg bedankt!
Als we straks ons diploma gehaald hebben, willen we allebei gaan helpen
bij de acrolessen. Maar misschien zijn er ook nog wel jongens of meiden
die bij het turnen willen helpen?
Je mag de cursus doen als je 14 of ouder bent (of tijdens de cursus 14
wordt; als je nog geen 14 bent, is er ook een aparte assistentencursus voor
kinderen van 10-13 jaar). En we hebben gehoord dat er na de kerstvakantie
misschien een cursus in Utrecht komt…
Nicky & Qvinny

Vrijwilligers gezocht
Niet alleen binnen Frat zelf, maar bij de overkoepelende organisaties zoals
district en rayon van de KNGU zijn continu vrijwilligers nodig. Zo ontvingen
wij onlangs onderstaand bericht:
Ben je op zoek naar een zinvolle en maatschappelijk verantwoorde
vrijetijdsbesteding?
Vind je het belangrijk dat sporters hun sport volop kunnen beleven?
Dan moet er behalve het brengen naar en halen van de sportvereniging
nog iets meer gebeuren. Onze commissies zijn dringend op zoek naar
vrijwilligers die hen willen helpen met het organiseren van wedstrijden.
Wil jij jezelf ontwikkelen binnen een gezellige en goed georganiseerde
commissie? Bezit je de kwaliteiten die wij zoeken en de motivatie om
iets toe te voegen aan een rayoncommissie of een technische commissie
van een van onze disciplines? Neem dan contact op met Edith Overzier,
telefoon 030-6380072 of email overzier@mid-west.kngu.nl.
Heb je interesse, neem dan contact op via bovenstaande gegevens of met
ondergetekende.
Janneke Peerdeman
secretaris

Adressenlijst
BESTUUR
Voorzitter
Ati Dijk					030-2684332
Secretaris
Janneke Peerdeman			
06 3933 2582
					secretaris@fraternitas.nl
1e Penningmeester
Clasineke van Steensel			
030-2522570
2e Penningmeester
vacature			
Leden
Joop van Raaij				030-2436642
Brigyt Witteman			030-2735732
Claudia de Groot			
030-2932277

Nieuwe leden
Kaatje Boone
Isis Buitendijk
Siem van Driel
Pomme van Dijk
Emma van Dijk
Daphne Disselkoen
Jikke van Essen
Ikrame Fanane
Ries Goudriaan
Zoe Griffichs
Aimee Haas
Sanne Hoeks
Frederiek van Hoffen
Lotte van der Hoorn
Tess Houbolt
Amelie van der Hulst
Jikke IJsseldijk
Luka Jacobs
Tom Jongkind

Kate van der Kolk
Wouter Lely
Sienna Lijffijt
Resi van Loon
Eva Mast
Annika Meeuwissen
Erik Meijer
Zaky el Mourabit
Katsa Naegele
Noak van Ouwerkerk
Hannah van de Pol
Roos de Schiffort
Lema Sherzaj
Karlijn Sluiskes
Emma Teepen
Amy Verhoeven
Elena Versteden
Linde Wetzer
Jill Willemse

Nazan Akdeniz
Suzie Haanstra
Maria Hoogeveen
Jillie de Hommel
Zoe de Jongh
Lotte Kuenen
Rania Lanana
Mostafa Masumi
Emma Naegele
Robin van Nijen
Hanna Reijnders
Sasha de Rijk
Eline Schrijvers
Jumo van Sorge
Jurre Staverman
Cato Junjus
Lizzy Klooster
Joik van der Woude
Lauren Zeimen

Adressenlijst
TRAINERS		
Voorzitter
marja@fraternitas.nl
Marja den Uijl						030-6033560
LEDEN
natascha@fraternitas.nl
Natascha Baars						06-57883491
eddy.yarraly@fraternitas.nl 06-24712752
Eddy Yarraly				
anne@fraternitas.nl
Anne Erkelens						06-12463592
hanke@fraternitas.nl
Hanke van Geffen
jeroen@fraternitas.nl
Jeroen de Groot					06-12364599
lenny@ fraternitas.nl
Lenny de Heus						030-2430980
Marit van Opstal		 marit@ fraternitas.nl
chantal@ fraternitas.nl
Chantal Rietdijk					06-53368489
eddy@ fraternitas.nl
Eddy van der Rijst					030-2543072
hester@ fraternitas.nl
Hester van der Rijst					030-2543072
bapke@ fraternitas.nl
Bapke Roodenburg
				
06-49608662
carlien@ fraternitas.nl
Carlien den Uijl						06-22690433
mirjam@ fraternitas.nl
Mirjam den Uijl						06-13372372
cisca@ fraternitas.nl
Cisca den Uyl						030-2447753
rien@ fraternitas.nl
Rien den Uyl						030-2447753
robbert@ fraternitas.nl
Robbert den Uijl					06-19155867
elsemiek@ fraternitas.nl
Elsemiek Versteegt					06-41667419
CONTACTPERSONEN
Ledenadministratie
Ria van Raaij						030-2436642		
ledenadministratie@fraternitas.nl
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Kleding
Training
Voor de trainingen zijn geen speciale kledingeisen. Je moet wel
sportkleding dragen waar je je goed in kunt bewegen, zonder ritsen en
knopen. Het schoeisel mag niet buiten zijn gedragen en moet een stroeve
zool hebben.

Fratkleding

Wedstrijden
Training
Meisjes/dames recreatie: donkerblauw met zilver turnpakje.
Voor de trainingen zijn geen speciale kledingeisen. Je moet wel sportkleding dragen w
Jongens/heren
recreatie:
donkerblauw
turnhemd
met Het
witteschoeisel
korte broek
je goed in kunt
bewegen,
zonder ritsen
en knopen.
magofniet buite
witte
turnpantalon.
gedragen en moet een stroeve zool hebben.
Als je turnschoentjes draagt, moeten die wit zijn, met helemaal witte
Wedstrijden
sokken.

Meisjes/dames recreatie: donkerblauw met zilver turnpakje.
Jongens/heren recreatie: donkerblauw turnhemd met witte korte broek of witte turnpanta
Kledingverkoop
Als je turnschoentjes draagt, moeten die wit zijn, met helemaal witte sokken.

Het turnpakje, turnhemd en de korte witte broek zijn alleen te koop bij
onze
eigen verkoop. Deze verkoop is op één of twee donderdagen in de
Kledingverkoop
maand
van 19.00
tot 20.00
de Oranjekapel,
Amsterdamsestraatweg
Het turnpakje,
turnhemd
enuur
de in
korte
witte broek zijn
alleen te koop bij onze eigen ver
Deze
verkoop
is
op
één
of
twee
donderdagen
in
de
maand van 19.00 tot 20.00 uur
441a. Kijk voor de verkoopdata in de agenda.
Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg 441a. Kijk voor de verkoopdata in de agenda.
116 t/m 164 S t/m L
Turnpakje meisjes
€46,€48,50
Korte legging meisjes €17,€18,50
Turnhemdje jongens
€38,€40,50
Witte korte broek
€17,€18,50
Rugtas
€11,Sporttas
€15,Er kan in de Oranjekapel niet gepind worden, alleen contante betaling is mogelijk!

De witte turnpantalon en Iwa-turnschoentjes zijn te bestellen bij Tematurn, U

Er(www.tematurn.nl).
kan in de Oranjekapel niet gepind worden, alleen contante betaling is
mogelijk!

Op onze site kan turnkleding worden aangeboden en gevraagd (www.fraterni

info@fraternitas.nl).
De
witte turnpantalon en Iwa-turnschoentjes zijn te bestellen bij Tematurn,
Utrecht (www.tematurn.nl).

Contributie
1 januari 2012)
Op
onze site kan(per
turnkleding
worden aangeboden en gevraagd
(www.fraternitas.nl,
info@fraternitas.nl).
Per kwartaal

De contributie per kwartaal bestaat uit een basisbedrag van €13,- en daarbij een bedra
€6,- per kwartier dat er getraind wordt.

Jaarlijks
De bondscontributie is het individuele bedrag dat jaarlijks per lid door de bond (KNGU
Fraternitas wordt berekend. Dit bedraagt in 2013 €14,59 (tot 16 jaar) of €18,73 (van
jaar). Dit wordt het eerste kwartaal van het kalenderjaar apart in rekening gebracht en

Contributie
Per kwartaal
De contributie per kwartaal bestaat uit een basisbedrag van €13,- en daarbij
een bedrag van €6,- per kwartier dat er getraind wordt.
Jaarlijks
De bondscontributie is het individuele bedrag dat jaarlijks per lid door de
bond (KNGU) aan Fraternitas wordt berekend. Dit bedraagt in 2013 €14,59
(tot 16 jaar) of €18,73 (vanaf 16 jaar). Dit wordt het eerste kwartaal van het
kalenderjaar apart in rekening gebracht en voor nieuwe leden bij de eerste
contributie. Nieuwe leden van 16 en ouder die lid worden tussen 1 juli en 31
december bij de eerste contributie nog €14,59.
Inschrijfgeld
Inschrijfgeld wordt eenmalig bij inschrijving als nieuw lid betaald bij de
eerste contributie en bedraagt €7,50.
Factuur
Voor betalen per factuur wordt €2,50 administratiekosten in rekening
gebracht.
U-pas
Voor informatie over korting met de U-pas kunt u contact opnemen met de
penningmeester. Mail daarvoor naar penningmeester@fraternitas.nl.
Vragen over contributie
Neem per e-mail contact op met Clasineke van Steensel van der Aa
via penningmeester@fraternitas.nl.
Bankrekeningnummer 30.56.41.212 t.n.v. C.G.V. Fraternitas.

Kleurplaat

Heeft u interesse om te adverteren?
Neem
dan contact op met Fraternitas:
Heeft u interesse om te adverteren?

Adverteren?

adverteren@fraternitas.nl

Vraag naar de mogelijkheden en stuur een mail naar:
Neem dan adverteren@fraternitas.nl
contact op met Fraternitas:

Informeer
naar de diverse mogelijkheden waaronder eenmalige
adverteren@fraternitas.nl
advertenties in het blad of op internet (www.fraternitas.nl)
Informeer naar de diverse mogelijkheden waaronder eenmalige
advertenties in het blad of op internet (www.fraternitas.nl)

Zeddeman
Zeddeman &&ZnZn
Schilders-en
interieursbedrijf
Schilders-en interieursbedrijf
de Liesbosch12
12 X
de Liesbosch
X
3439
LCNieuwegein
Nieuwegein
3439
LC

Telefoon

Telefoon
Telefax
Telefax

030-6060203
030-6060203
030-6060036

030-6060036

met een ERKEND SCHILDER bent u beter af

met een ERKEND SCHILDER bent u beter af

LESROOSTER

ingangsdatum 1 december 2013

Lestijden per 1 december 2013

actuele lestijden van de (pre) selectielessen graag kijken op www.fraternitas.nl

Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 1
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
meisjes en jongens 3 - 5 jaar
18.00 - 19.00 uur
meisjes
6 – 8 jaar
19.00 - 20.15 uur
meisjes
12 - … jaar

lesnummer
22
23
26

Anne Erkelens
Anne Erkelens
Hester van der Rijst

Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 2
Maandag:
18.00 - 19.00 uur
meisjes
9 - 11 jaar

21

Elsemiek Versteegt

Notebomenlaan 137 (school De Notenboom)
Woensdag
17.00 - 18.00 uur
Club-Extra
4 - 9 jaar

36

Eddy Yarally

30

Robbert den Uyl

43
44
45

Marietta Mulder
Marietta Mulder
Hanke van Geffen

47
48
49

Anne Erkelens
Anne Erkelens
Anne Erkelens

54
55
56

Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg

80
81
68
69

Lenny de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus

63
60
61
62

Lenny de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus

52

Jeroen de Groot

10
11
12

Natascha Baars
Natascha Baars
Natascha Baars

05

Mirjam den Uijl

02
03
04
05

Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl

Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)
Maandag:
18.00 - 19.00 uur
jongens
6-12 jaar
Woensdag:
16.00 - 17.00 uur
meisjes en jongens 3 - 5 jaar
17.00 - 18.00 uur
meisjes
5 - 6 jaar
18.00 - 19.00 uur
meisjes
7 - 8 jaar
Donderdag:
16.00 - 17.00 uur
meisjes
5 - 6 jaar
17.00 - 18.00 uur
meisjes
7 - 8 jaar
18.00 - 19.00 uur
meisjes
9 - 11 jaar
Vrijdag:
16.15 - 17.15 uur
meisjes
6 - 7 jaar
17.15 - 18.15 uur
meisjes
8 - 9 jaar
18.15 - 19.15 uur
meisjes
10 - 11 jaar
TIJDELIJK!  Winterboeidreef 8 (Nolenslaan 33)
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
meisjes
5 – 7 jaar
18.00 - 19.00 uur
meisjes
vanaf 8 jaar
19.15 - 20.15 uur
Conditieles (dames) 60-85 jaar
20.15 - 21.15 uur
Conditieles (dames) 35-60 jaar
Vrijdag:
16.00 - 17.00 uur
meisjes
6 - 7 jaar
17.00 - 18.00 uur
meisjes
8 - 9 jaar
18.00 - 19.00 uur
meisjes
10 - 11 jaar
19.00 - 20.15 uur
meisjes
12 - … jaar
Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17)
Maandag:
18.00 - 19.15 uur
jongens
6 - 13 jaar
Dinsdag:
16.00 - 17.00 uur
meisjes en jongens 3 - 5 jaar
17.00 - 18.00 uur
meisjes
6 - 9 jaar
18.00 - 19.15 uur
meisjes
10+ jaar
Woensdag:
18.00 - 20.00 uur
acro
D selectie
Zaterdag:
09.00 - 10.00 uur
acro instroom
6-…jaar
09.00 – 11.00 uur
acro
E selectie
11.00- 11.30 uur
acro
springles
11.30- 13.00 uur
acro
D selectie
TurnzaalWelgelegen-Grebbeberglaan1
Dinsdagen en donderdag:
20.30 - 22.00 uur
dames

vanaf 16 jaar

15/19

Rien den Uyl

Woensdag:
20.00 – 21.30 uur

vanaf 14 jaar

53

Eddy van der Rijst

heren

Agenda

Agenda

KERSTVAKANTIE 21 DECEMBER T/M 5 JANUARI
JANUARI
9
Kledingverkoop
11
Regiowedstrijd heren NTS hoog (Amersfoort)
11
2e voorronde dames 1e t/m 3e divisie
16
Kledingverkoop
18
1e voorronde dames 4e t/m 6e divisie keuze en D1 (Amersfoort)
18
Regiowedstrijd heren NTS hoog
25
Districtwedstrijd heren NTS hoog
FEBRUARI
1
1e voorronde dames verplichte oef. en D2 en D3 (Woerden)
8
1e voorwedstrijd acrogym (Wormer)
8 & 9 Landelijke 1/8 finale heren (Tilburg)
13
Kledingverkoop
VOORJAARSVAKANTIE 15 T/M 23 FEBRUARI
MAART
1
Regio clubteamwedstrijden dames (Amsterdam)
1
Kopij voor het Fraterblad moet binnen zijn (kopij@fraternitas.nl)
8
2e voorronde dames 4e t/m 6e divisie keuze en D1 (Amersfoort)
8 & 9 Landelijke 1/4 finale heren (Breda)
13
Kledingverkoop
15
2e voorwedstrijd acrogym (Wormer)
15
2e voorronde dames verplichte oef. en D2 en D3 (Breukelen)
15
1e voorwedstrijd heren 4e t/m 6e divisie
22&23 Landelijke 1/4 finale heren (Waddinxveen)
29
3e voorronde dames 4e t/m 6e divisie keuze en D1 (Amersfoort)

Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht

