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Wat jullie nu in handen hebben, is het eerste Fratblad nieuwe stijl van de 
nieuwe redactie. Jarenlang is dit blad door Eddy en Lenny in elkaar gezet, 
maar na al die tijd hebben zij besloten ermee te stoppen. En zo hebben wij 
het stokje overgenomen.
Op deze pagina willen wij ons graag kort aan jullie voorstellen.

Mirjam den Uijl is binnen Fraternitas een bekend gezicht: sinds ze 2,5 jaar 
oud was, heeft ze al bij Frat geturnd en later geacro’d. Sinds 5 jaar geeft ze 
als trainster zelf de acrogymlessen. Binnen de redactie is Mirjam het eerste 
aanspreekpunt naar de vereniging.

Qvinny Leemans zit sinds 2 jaar bij Fraternitas op acrogym. Ze is als enige 
van de nieuwe redactie al wat langer bij van het Fratblad: ook vorig 
jaar was ze al taalredacteur. Zij probeert te zorgen dat er geen taal- en 
spelfouten in het Fratblad terecht komen.

Sonja de Hair zal de opmaak van het Fratblad voor haar rekening nemen; in 
het dagelijks leven is ze beeldend kunstenaar en grafisch vormgever. 
Ze is bij Fraternitas terechtgekomen via dochter Jet, die sinds 1,5 jaar hier 
op turnen zit.

Zelf vinden wij dat we echt een dreamteam zijn, maar toch zijn ook wij 
natuurlijk niet perfect. We hopen dat je met plezier het vernieuwde 
Fratblad leest, maar heb je dus opmerkingen of klachten (of juist 
complimenten), dan horen we die graag. 
Alle tips en tops kun je mailen naar mirjam@fraternitas.nl.

De nieuwe redactie

Mirjam Qvinny Sonja
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Vlak na de kerstvakantie een Frat-blad. 
Het eerste blad uit de hand van de nieuwe redactiecommissie.  
Laat gerust weten wat je er van vindt. 
Dit kan naar info@fraternitas.nl  maar natuurlijk ook naar Postbus 9742, 
3506 GS  Utrecht.

Op de site telt de klok af naar de uitvoering, daar kun je zien hoeveel 
dagen, uren, minuten en seconden het nog duurt voor dat de 
middagvoorstelling begint.
Maar eerst hebben we het Kerstfeest gevierd en zijn we overgegaan 
naar het jaar 2013.Wat vliegt die tijd toch. Denkend daaraan kwam ik een 
mooi gedichtje van Toon Hermans tegen, die boodschap wil ik alle leden 
meegeven.

Vandaag is de dag,
hij komt maar één keer,
morgen dan is het
vandaag al niet meer.
Niet zeuren, geniet
van het leven, het màg,
maar doe het vandaag,
want vandaag is de dag.

Namens het bestuur en de trainers wens ik iedereen een sportief en 
gezond 2013 toe.

Ati Dijk

Voorzitter
Ati Dijk
06-44 45 03 26

Secretaris
Janneke Peerdeman
06-39 33 25 82

Van de voorzitter

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

Gironummer: 3607
t.n.v. Penningmeester



 
Tessel Alberink
Maarten Appelhof
Ikrame el Ayachi
Jannick Besamusca
Mees de Blank
Hannah de Boer
Annabel Bon
Loesje Bronnenberg
Hilde Buurke
Lokke Creutzburg
Isis van Dongen
Elf van Dijk
Merel Eenink
Ot ten Haaf
Roos van Haaren
Quirine Harstra
Gwen Hollman
Ilhame Dardouchi

Sagal Mahamud
Feline Mars
Frida Mccuskey
Lena de Nas
Melissa Parra Torres
Jasmijn Pennders
Marieke van der Putte
Prithika Ramgatie
Radio Razmara
Kaat Remery
Amber Schouten
Isa Schraven
Evan van Seters
Madelief Sloots
Chana Stedenburg
Mayda Stedenburg
Cato Horsten
Laura Cornelissen

Noor Steenbeek
Renske Steenbeek
Abel Svejda
Rogier Vet
Marga van Voorst
Puck Vos
Mina de Vries
Suzanne Wijffels
Bea Wolters
Zola van Zeben
Rosa van Houten
Francien Jiskoot
Annabel Klaassen
Dylano Klunder
Regine Koeijers
Liv de Kok
Fleur van Loo
Nilou Nadri

Nieuwe leden welkom bij Fraternitas

Beste lezer,

De rekening voor het eerste kwartaal is hoger dan de andere kwartalen. 
Vorig jaar leverde dit vragen op, dus daarom deze extra uitleg.

Dit bedrag is hoger omdat de bondscontributie van de bond (KNGU) één 
keer per jaar apart in rekening word gebracht aan elk lid. Fraternitas moet 
voor ieder lid dit bedrag aan de bond afstaan.
Voor 2013 zijn dat de volgende bedragen: 14,59 euro voor leden tot 16 jaar 
en 18,73 euro voor leden vanaf 16 jaar. Nieuwe leden die zich aanmelden 
tussen 1 januari en 1 juli betalen de bondscontributie bij de eerste 
contributie samen met het inschrijfgeld.

Vriendelijke groet,

Ledenadministratie
Ria van Raaij

Extra bericht over de contributie



Beste Fratter,

Op zaterdag 17 november was het weer zover, Sinterklaas zette voet aan 
wal in Maarssen. Na-mens Sinterklaas waren wij gevraagd om te helpen 
tijdens de intocht. Drumfanfare Fraternitas werd wederom omgetoverd 
tot de Fraterpietenband!

Om 10.30 uur 
moesten wij 
verzamelen 
bij de nieuwe 
brandweerkazarne 
van Maarssen. Hier 
hebben wij ons 
allemaal omgekleed 
en werden wij 
omgetoverd tot echte 
Pieten! 

Rond 12.45 uur 
vertrokken wij 
per boot richting 
gemeentehuis 
Goudestein. Langs 
de kade én op het 
water was het al enorm druk met kinderen die allemaal een glimp wilden 
opvangen van de Sint. 
Dit is altijd een hele leuke tocht om mee te maken! 
Om 13.30 uur kwamen wij aan bij het gemeentehuis. Het was nog even heel 
erg spannend of de boot wel op tijd zou stoppen, maar het is gelukt!

Eenmaal aan land heeft Sinterklaas de kinderen van Maarssen 
toegesproken om vervolgens met de koets het dorp in te gaan met voorop 
de Fraterpietenband! 

Van de drumfanfare....



Ook in het dorp stonden de kinderen rijen dik, een hele leuke sfeer. Bij het 
winkelcentrum aan de Plesmanlaan ging Sinterklaas even uit zijn koets om 
de kinderen een handje te schudden. 
Hierna vervolgden wij onze weg weer door het dorp.
Het eindpunt van deze intocht was de studio van RTV Stichtste Vecht. 
Met vrolijke sinterklaasliedjes hebben wij Sinterklaas en zijn Pieten door 
Maarssen begeleid. Ook hebben wij heel veel complimentjes gekregen van 
omstanders. 

Zij vonden onder anderen dat wij er mooi uitzagen en dat wij hele leuke 
muziek gespeeld hadden. Altijd leuk om te horen! 
Rond 15.45uur kwamen wij weer aan bij het beginpunt, de 
brandweerkazarne. Hier hebben wij nog gezellig nagepraat met Sinterklaas 
en alle Pieten. Het was een erg leuke dag die wij niet hadden willen missen! 

Helaas was dit 
optreden ons 
laatste optreden 
van 2012, het 
nieuwe jaar komt 
nu toch echt in 
zicht. Wat ons 
dan allemaal te 
wachten staat… 
We zullen het 
zien! 

Voor nu wensen wij u een goede jaarwisseling!

Van de drumfanfare....



Van 26 april t/m 4 mei 2013 gaan we naar de hoofdstad Beijing en de stad 
van de Eeuwige Lente, Kunming, in Zuidwest-China.

Fraternitas is gevraagd om een groep turners, 
acrogymmers en fanfareleden te organiseren 
om deel te nemen aan het 14e China Kunming 
International Culture Tourism Festival. Dat is 
een kleurrijk, groots, levendig en drukbezocht 
festival met parades en optredens door 
muziek-, dans- en sportgroepen uit heel 
China en de hele wereld. We combineren dit 
festival in het mooie zuidwesten van China met een paar dagen in het 
spectaculaire Beijing, waar je de Chinese Muur op kan en kan ronddwalen 
in de Verboden Stad.
De Chinese overheid betaalt het volledige arrangement in Kunming, je 
hoeft zelf alleen de vlucht en het verblijf in Beijing te betalen. Een unieke 
kans om tegen minimale kosten op te treden en rond te reizen in Het Rijk 
van het Midden.

Het programma is als volgt:
26 april  vlucht Amsterdam-Beijing
27 april   aankomst Beijing, vrije middag (tijd voor bezoek aan de  
  Verboden Stad)
28 april  vlucht naar Kunming, generale repetitie voor het festival
t/m 1 mei  optredens in Kunming, afgewisseld met sightseeing
2 mei   sightseeing in en om Kunming, bijvoorbeeld naar het   
  prachtige Stenen Woud
3 mei   vlucht naar Beijing, vrije middag (tijd voor bezoek aan   
  Chinese Muur)
4 mei   naar huis (aankomst zelfde dag) of verder China in!

Frat gaat naar China!



Kosten:
Aangeboden door Chinese overheid (28 april-3 mei):
Retourvlucht Beijing-Kunming
Hotelovernachtingen
Maaltijden en lokaal vervoer in Kunming
Chinese reisbegeleider

Zelf te bekostigen en zelf te regelen:
Vlucht Amsterdam-Beijing met uiterste 
aankomst in het hotel 27 december om 14.00 uur (tussen €500 en €800 
afhankelijk van vliegduur en maatschappij)
Transfers tussen luchthaven en hotel in Beijing (ca €40) 
Maaltijden in Beijing (ca €40)

Zelf te bekostigen en door Fraternitas te regelen:
Hotelovernachting 27 april en 3 mei: €40 per persoon per nacht
Visum China: €95 per persoon
Excursies Beijing (Verboden Stad en Chinese Muur, incl. gids, vervoer en 
entrees): €85 per persoon (optioneel!)
Organisatiebemiddeling: €15 per persoon
Totaal: vanaf €750 een hele week naar China, naar de hoofdstad en het 
landelijke zuidwesten, in 3- tot 4-sterren hotels, met heerlijk eten en 
natuurlijk de uitzonderlijke kans om op te treden voor Chinees publiek!

Heb je zin om mee te gaan?! 
Mail dan: mirjam@fraternitas.nl voor 20 februari 2013 aan Mirjam den Uijl. 
Voor meer informatie kan je ook bij haar terecht. 

Frat gaat naar China!



Voor het allereerst werd er op 8 december een teamwedstrijd gehouden 
in ons rayon. Normaal gesproken is een turnwedstrijd individueel, maar bij 
deze wedstrijd konden er teams worden ingeschreven. Per team mochten 
er maximaal vijf meisjes van hetzelfde niveau meedoen. Daarvan mochten 
er op elk toestel vier een oefening laten zien, waarvan dan de beste drie 
cijfers meetelden voor het eindcijfer. Een ingewikkelde constructie, maar 
dat maakt deze wedstrijd wel extra leuk: extra veel aanmoedigen dus, 
want je doet de wedstrijd niet alleen voor jezelf! 

Om 8 uur stonden de eerste drie teams voor de eerste ronde al te 
trappelen in Amersfoort. Letterlijk trappelen, want het had die nacht heel 
hard gevroren, dus het was ijskoud in de hal. Gelukkig had iedereen een 
lekkere warme broek, vest en sokken mee op aanraden van de trainers, 
dus het was een bont maar wel lekker warm geheel bij elkaar.

Het pupillenteam niveau 10 bestond uit: Franka Teekens, 
Sarah de Kruijff, Julia Larsson, Maud Aalbers en Vera 
Simons. Helaas kon Desiree Bunschoten niet mee doen 
vanwege een blessure, dus Maud en Vera zijn op het 
laatste moment nog aan het team toegevoegd. En 
Desiree was een superassistente met het ophouden 
van de nummertjes voor de jury! De dametjes hebben 
allemaal goede oefeningen laten zien op alle toestellen. 
Sprong was nog best even spannend, want voor het 
eerst een overslag over de kast is niet heel makkelijk, dus hier een daar 
een handje erbij om veilig te kunnen landen. Maar desondanks bleek bij 
de prijsuitreiking dat ze het supergoed gedaan  hadden: zij mochten op 
het derde treetje van het podium staan met een mooie bronzen medaille! 
Gefeliciteerd meiden! Knap gedaan!

Het jeugdteam niveau 9 bestond uit: Lisa Miltenburg, Melinda Cirkel, 
Brittany Boonstra, Emily Parra Torres en Chaja Joseph. Deze meiden 
konden alleen deelnemen als ze hun vloeroefening op muziek deden. 
Normaal gesproken hebben ze een matoefening, maar natuurlijk is het 
alleen maar leuk als je op muziek je oefening mag doen! Dus is er  hard 
geoefend op de muziek en ze hebben een stralende vloeroefening laten 
zien (met dank aan Laura). Petje af meiden! Ook de andere toestellen zijn 
netjes gedraaid. 

Rayonwedsrijden 8 december 2012



En ik was erg blij met de hulp van Hester deze ochtend bij dit team! Helaas 
vielen zij net buiten de prijzen, ze zijn vierde geworden. Een hele goede 
prestatie!

Het junioren-/jeugdteam niveau 8 bestond uit: Shanna van Steensel van 
der Aa, Joana Dijkstra, Micka Vree, Sacha Hazelzet en Mandy de Heus. Ik 
heb hele mooie strakke oefeningen gezien van alle meiden. 
Daarnaast was het ook een heus giechelgroepje, ze hebben 
het erg gezellig gehad. Na de eerste ronde stonden ze als 
team zelfs eerste, maar in de ronde na hen waren er nog 
zeven teams waar ze tegen moesten strijden. We hadden onze 
kansen op het behoud van een medaille een beetje onderschat, 
dus de meiden zijn naar huis gegaan. Gelukkig kon Mandy nog 
wel blijven en werden we verrast met het feit dat het team 
toch nog derde is geworden van de twaalf teams! Mandy 
heeft alle medailles in ontvangst genomen en op de training 
zullen wij alsnog een feestje vieren en de medailles omhangen! 
Meiden gefeliciteerd!

In de tweede ronde was het de beurt aan alle junioren en senioren. In 
niveau 7 kwamen twee teams van Fraternitas uit. Team 1 bestond uit: Breza 
Witmond, Lisah van Dam, Aurora Sterck en Lotte Rakers. Emma Lambert 
kon door een blessure helaas niet mee doen. Team 2 bestond uit: Marit 
van Opstal, Hanke van Geffen, Marjolein Boon en Shelley de Heus. Fleur 
Doorman kon helaas ook niet meedoen. Ook in deze ronde was het reuze 
gezellig op de wedstrijdvloer. Hier en daar werden er nog wat oefeningen 
aangepast, of werd er zelfs een hele vloeroefening geïmproviseerd op het 
moment suprême, maar al met al zijn er leuke oefeningen gedraaid.
Annemiek had nog een onderonsje met een jurylid over een T…lady… Of 
ze dat nu deed om een hoger cijfer voor de meiden te scoren of dat ze er 
een nodig had vanwege het lachen… we weten het nog steeds niet ;-)

Al met al was het een hele gezellige, leuke en leerzame wedstrijd. We 
weten nu waar we nog aan moeten werken voor de rayonvoorwedstrijden 
aan het begin van dit jaar.
Alvast heel veel succes gewenst op alle wedstrijden!

Carlien

Rayonwedsrijden 8 december 2012



Voor de trainingen zijn er geen speciale eisen aan de kleding. 
Het moet wel sportkleding zijn waar de leden zich goed in kunnen 
bewegen, zonder ritsen en knopen. Het schoeisel mag niet buiten zijn 
gedragen en moet een stroeve zool hebben.

Leden die aan wedstrijden mee doen moeten de volgende kleding hebben:

Meisjes/dames:   jongens/heren:
Donkerblauw met zilver turnpakje* Donkerblauwe turnhemd*
Witte sokken (zonder enige kleur) Witte sokken (zonder enige kleur)
Witte turnschoentjes   Witte turnschoenen
     Witte korte broek*/witte   
     turnpantalon

* deze kleding is uitsluitend te koop bij onze eigen verkoop. 

Onze eigen kledingverkoop is op één of twee donderdagen in de maand 
van 19.00 tot 20.00 uur in de Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg 441a 
(tegenover het Julianapark). De exacte data staan in de agenda en in de 
agenda op onze site www.fraternitas.nl. 

Er kan in de Oranjekapel niet gepind worden, 
alleen contante betaling is mogelijk!

Artikel    Maten 116 t/m 164 Maten S t/m L
Turnpakje meisjes  € 46,00   € 48,50
Legging model A (kort)  € 17,00   € 18,50
Turnhemdje jongens  € 38,00   € 40,50
Witte korte broek  € 17,00   € 18,50
Rugtas    € 11,00
Sporttas   € 15,00

Fratkleding



De witte turnpantalon en Iwa turnschoentjes zijn te bestellen bij 
Tematurn, Ambachtsweg 14 Utrecht, telefoon 030 247 50 20, 
e-mail: info@tematurn.nl, www.tematurn.nl.

De turnleertjes van Reisport kunnen besteld worden bij Handelshuis Oost, 
Volendam, telefoon 0299-363450.

Art. nr 507 3-gaats rekleertje met rolletjes en klittenbandsluiting.
Art. nr 506 2 gaats ringleertjes met klittenbandsluiting. 
Art. nr 510 2-gaats brugleertjes voor dames, met klittenbandsluiting

Op onze site www.fraternitas.nl kan turnkleding worden aangeboden en 
gevraagd. Stuur dan een berichtje naar info@fraternitas.nl. Zet er duidelijk 
bij waar het om gaat en hoe je bereikt kan worden. Na 2 maanden wordt je 
oproep weer verwijderd.

Ook dit jaar deed Fraternitas weer mee aan de Grote ClubActie om geld 
in te zamelen voor de vereniging. Bijna 150 jonge turn(st)ers gingen op 
pad. Er is voor gekozen om alleen door middel van een eenmalige machti-
ging loten te verkopen, omdat de kinderen dan niet met geld over straat 
hoeven. Om de kinderen te motiveren ontvingen ze vanaf 10 verkochte 
loten een bonus, die hoger werd naarmate ze meer hebben verkocht. Nina 
Kortekaas heeft dit jaar de meeste loten verkocht, namelijk 67! Daarvoor 
wordt ze extra in het zonnetje gezet.
Alle loten zijn ingevoerd door de trainers of andere vrijwilligers, in totaal 
zijn er 2706 loten verkocht. Dat levert  een bedrag op van ongeveer 5500 
euro. 

Op 29 november was de trekking. Mensen die een prijs hebben gewonnen, 
krijgen daarvan automatisch bericht van de Grote ClubActie.

We willen iedereen die loten heeft verkocht en/of ingevoerd heel hartelijk 
bedanken voor de inzet. Dankzij jullie we hebben dit mooie resultaat voor 
Fraternitas bereikt!

De Grote Clubactie 2012

Fratkleding



Afgelopen zaterdag 15 december hebben de meiden van de acro hun 
eerste wedstrijd van het seizoen gehad. Bijna elk jaar zijn er onderlinge 
wedstrijden bij Fraternitas, maar omdat het dit jaar een lustrumjaar is, 
hebben we dit jaar de SHOW en vervallen de onderlinge wedstrijden. 
Toch was het wel erg fijn om een oefenwedstrijd te kunnen doen. En zo 
kon ook gelijk de wisselbeker opnieuw gewonnen worden (de wisselbeker 
is voor het beste team van het hoogste niveau en moet elk jaar opnieuw 
gewonnen worden).
De wedstrijd was in de gymzaal waar de meiden ook altijd trainen. De 
lange matten waren allemaal neergelegd om een vloer te maken en de 
banken waren klaar gezet voor het publiek (en dat was er VEEL!).
Ati, Clasineke en Marja kwamen helpen om alles in goede banen te leiden: 
muziek aanzetten, vertellen wie aan de beurt was, cijfers invoeren, meiden 
na hun oefening voorzien van drinken en de juryleden ook iets te eten en 
te drinken geven. Zo kon ik me helemaal concentreren op de meiden, en 
het maakt zo’n wedstrijd natuurlijk ook een stuk echter als het bestuur van 
de vereniging erbij is. Superfijn dames, bedankt!
Ook waren er officiële juryleden en dat waren er maar liefst 6! De meiden 
konden dus kiezen naar wie ze wilden lachen, dat was wel heel luxe. 
Zonder juryleden geen wedstrijden natuurlijk! Dus: Ellie, Krista, Wendy, 
Claudia, Ferry en Alexander ook jullie: bedankt!

Onderlinge acro westrijd



Om acht uur ’s ochtends zat ik met Ferry in de auto richting de zaal om 
alles op tijd neer te kunnen zetten. Om half negen waren we al druk aan 
het sjouwen en om kwart voor negen stonden de eerste meiden al in de 
kleedkamer (normaal zijn jullie nooit zo vroeg… zenuwachtig?).
De meiden hebben eerst nog even kunnen trainen, warming-uppen, 
onderdelen nog een paar keer doen en de oefeningen doornemen. Om 
kwart voor elf moesten ze de kleedkamer is om de laatste puntjes op de 
i te zetten: pakjes aan, haren goed doen, pakjes plakken en nog even de 
laatste peptalk voordat we daadwerkelijk gingen beginnen. Als iedereen 
eenmaal klaarstaat in de kleedkamer, dan beginnen de zenuwen toch wel 
echt te komen…
Om elf uur mocht het publiek naar binnen, en begonnen we met de op-
mars. Netjes een rondje om de vloer en een jurypresentatie. Daarna had-
den de meiden vijf minuten op de vloer om de vloer te verkennen, zoals 
dat op een acrowedstrijd altijd gaat. Dus 23 meiden tegelijk op de vloer en 
daarmee 11 oefeningen door elkaar... Daarna mochten Maureen, Nicky en 
Sarah de spits afbijten met hun balansoefening, en dat deden ze heel goed.
Na alle balans-, D-lijn- en E-lijnoefeningen mochten de meiden van de C nog 
een keer de vloer op om hun tempo-oefening voor te bereiden en ook die 
te laten zien. En rond 13.00 uur waren alle meiden klaar en moesten we 
wachten tot de jury alle punten had berekend en we de prijsuitreiking kon-
den doen. Dat was best spannend, want iedereen had flink geknald op de 
vloer en het zag er allemaal erg mooi uit! Gelukkig hoef ik niet te bepalen 
wie er wint, anders hadden alle meiden op de eerste plek gestaan (ik ben 
altijd heeeel objectief als het om mijn eigen meiden gaat… haha).

Als je wilt weten wie er gewonnen hebben moet je op de site kijken, daar 
staan de foto’s van de wedstrijd en ook de uitslag.
Ik kijk terug op een geslaagde dag door de hulp van alle vrijwilligers, het 
geweldige publiek en de meiden! Meiden, ik ben APETROTS op jullie!!!

Mirjam

Onderlinge acro westrijd



Een week op een volledig georganiseerd (gym/dans)kamp met je turn- of 
dansgroep? Makkelijk en goed geregeld met de KNGU Zomerkampen!

Bij de KNGU zomerkampen beleef je het! Een week lang met andere 
leeftijdsgenootjes in een tent slapen, nieuwe vrienden maken die ook 
van turnen of dansen houden. Ook het ouderwetse afwassen met een 
wasteiltje en afwasborstel hoort erbij. 
Daarnaast worden er een heleboel leuke spellen gespeeld zoals; levend 
kwartet, bos-renspelen, waterspelen, smokkelspelen en misschien wel 
een spannend griezelspel in de bossen. Lekker spetteren in de grootste 
waterval van de Benelux, springen van de duikplank in het zwembad en 
glijden van de hoge zeephelling zal ook zeker niet ontbreken tijdens zo’n 
geweldige week.

Een week lang feesten en keten, welk kind wil dat nu niet?! KNGU 
Zomerkampen organiseert daarom jaarlijks 7 weken zomerkamp. Vanuit 
heel Nederland komen kinderen al ruim 50 jaar naar Beekbergen om een 
week deel te nemen aan dit geweldige kamp.

www.zoka.nl
www.zoka.nl

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Lage Bergweg 10  Tel. 055 - 5058700
Postbus 142   info@kngu.nl
7360 AC Beekbergen  www.kngu.nl 

Wil je meer weten over de KNGU Zomerkampen?

Kijk dan eens op onze website: www.zoka.nl, 
of stuur een mail naar info@zoka.nl.

Zomerkamp



Datum:
..................................................................................................................................................................................

Op de achterzijde van dit formulier treft u aan:

een herhaal-recept waarmee u, zonder nieuw dokters -

recept, nogmaals genoemde genees middel(en), bij onze

apotheek op kunt halen.

Dit herhaal-recept kunt u bij onze apotheek aanbieden:

op elk door u gewenste datum.

vanaf :
..................................................................................................................................................

een kopie van het recept dat door uw arts is 

voorgeschreven. Hierop staat aangegeven welke 

geneesmiddelen u op een latere datum kunt afnemen.

anders, nl.
.................................................................................................................................................................

Het originele recept wordt voor u in onze apotheek bewaard.
Dit herhalingsrecept is geldig tot 1 jaar na afgifte.

Aangesloten bij            Verenigde Nederlandse Apotheken VNA.

Tel: (030) 231 05 06
Fax: (030) 231 13 53

Apotheek Boswijk
Mevr. Drs. C. v. Steensel v.d. Aa, apotheker
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Twijnstraat 28
3511 ZL Utrecht

Ruim 25 jaar ervaring
n….

APOTHEEK   D.G.   BOSWIJK
C. van Steensel vd Aa     Apotheker

Twijnstraat 28  - Utrecht  -  telefoon  030 – 2310506  - fax  030 – 2311353

Open:
ma t/m vrij.
08:00 - 17:30 uur

- Homeopathie

- Voor al uw vragen over geneesmiddelen

- Wij bezorgen bij u thuis

Er is weer ruimte om te 
adverteren

DAT KAN 
GROOT

Maar ook iets kleiner….

Interesse?

Neem contact op met Fraternitas:

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

adverteren@fraternitas.nl



BESTUUR

Voorzitter
Ati Dijk     030-2684332
Secretaris  
Janneke Peerdeman   06 3933 2582
     secretaris@fraternitas.nl
1e Penningmeester 
Clasineke van Steensel   030-2522570
2e Penningmeester
Miranda Klinkenberg   030-2735325
Leden
Joop van Raaij    030-2436642
Brigyt Witteman   030-2735732
Claudia de Groot   030-2932277

Adressenlijst
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 19 maart copy 

Fratblad inleveren!!!

kopij@fraternitas.nl



Uiterlijk
 19 maart copy 

Fratblad inleveren!!!

kopij@fraternitas.nl

TRAINERS                            voornaam@fraternitas.nl 
Voorzitter
Marja den Uijl     030-6033560
Leden
Natascha Baars     06-57883491
Loes Berkhof     030-2733778
Jelle Duinsbergen    06-28120859
Anne Erkelens     06-12463592
Hanke van Geffen 
Jeroen de Groot    06-12364599
Lenny de Heus     030-2430980
Marit van Opstal  
Annemiek v.d. Ploeg    030-2204271
Chantal Rietdijk    06-53368489 
Eddy van der Rijst    030-2543072
Hester van der Rijst    030-2543072
Bapke Roodenburg           06-49608662
Carlien den Uijl     06-22690433
Mirjam den Uijl     06-13372372
Cisca den Uyl     030-2447753
Rien den Uyl     030-2447753
Robbert den Uyl    06-19155867
Elsemiek Versteegt    06-41667419

CONTACTPERSONEN:
Drumfanfare
Jantine Kroneman                                                     06-43991479
drumfanfare@fraternitas.nl

Ledenadministratie
Ria van Raaij     030-2436642   
ledenadministratie@fraternitas.nl
Fratblad
Redactie Frat-blad     kopij@fraternitas.nl

Internet     http://www.fraternitas.nl

Adressenlijst



Het aftellen is begonnen….
Nog maar 4 maanden voordat de Fratshow dan echt van start gaat! Op 
de website van Fraternitas staat een heuse aftelklok met daarop precies 
hoeveel dagen, uren, minuten en zelfs seconden het nog duurt! Op het 
moment staat de teller precies op 111 dagen!!!  De show komt steeds 
dichterbij. Een aantal lessen zijn al druk bezig met het oefenen van 
hun nummer. Andere lessen zullen daar na de kerstvakantie mee gaan 
starten. Het thema dit keer is ‘Holland’, en daar zijn alle trainers al op een 
creatieve manier mee bezig geweest om een leuk nummer te verzinnen. 
We geven alvast wat tipjes van de sluier: rood/wit/blauw, iets met water, 
bagagedragers, Hollandse talenten, Efteling en draaiende molens. Ook zo 
benieuwd? Het blijft natuurlijk een verassing tot 20 april!!! Maar wij hopen 
dan op heeeeel veel publiek tijdens de middag en avond voorstelling en 
natuurlijk op een knallende show met heel veel leden die meedoen!

Achter de schermen….
Ondertussen wordt er ook achter de schermen hard gewerkt aan de 
voorbereidingen van een massaal openings en sluitings nummer voor alle 
leden, het programma, toestelindeling, muziek, decor, een rode draad 
en sponsoring. Voor de commissie wordt komende periode heel druk en 
spannend om alles goed voor te bereiden en in goede banen te leiden, 
zodat de show er straks spetterend uit zal zien. Maar natuurlijk kunnen wij 
dit niet alleen. Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen 
komen helpen op 20 april. Lijkt het je leuk om mee te helpen de Fratshow 
tot een succes te maken, stuur dan een mail naar fratshow@fraternitas.nl.

FRAT SHOWT



De club van 120….
En om de kosten van deze jubileum show te kunnen dekken zoeken wij 
personen of bedrijven die de show willen ondersteunen door aan te 
sluiten bij de ‘club van 120’ door middel van een donatie van €120,-  Als u 
dit bedrag tweemaal doneert, krijgt u zelfs een VIP behandeling tijdens de 
show, met persoonlijk ontvangst, de beste plaatsen en koffie. De donatie 
van €120,- of een veelvoud daarvan kan worden gestort op rekeningnr 
36307 tnv C.V.L.O. Fraternitas Utrecht ovv. Club van 120 
Wilt u meer weten over de turnshow en de sponsor/donatie 
mogelijkheden, neem dan contact op via mariekedegroot@fraternitas.nl

Turnster gemaakt door:
Rixt Haberkiewicz 9 jaar



In de laatste weken van de zomervakantie was de voorbereiding weer 
volop op gang want de promotie/degradatielijst wil soms wel wat roering 
geven. Ook dit jaar weer……helaas……
Zo lukte het ene verzoek tot promoveren wel en het andere sneuvelde op 
0,1 punt.
Ook vrijwillige promotie was er dit jaar mogelijk voor 3 meiden: Annick, 
Keetje en Mia.
Weer een jaar hetzelfde vloermuziekje of de uitdaging aangaan om in de 
3e divisie mee te draaien.
In goed overleg hebben we besloten om voor de 3e divisie te gaan. Een 
tandje erbij met meer uitdaging dat zagen we met z’n allen wel zitten.

In de aanloop naar de wedstrijd toe is er het nodige blessureleed bij de 
groep voorbij gekomen. Door de blessures van Puck aan haar elleboog en 
de vervelende grote teen van Rosanne die met een ongelukkige landing 
op de vloer een scheurtje in haar bot en pees op liep en nog steeds 
herstellende is en dan nog Mia die aan haar enkel geblesseerd raakte. Dit 
betekende dat we ’s ochtends met twee dames uiteindelijk aan de start 
konden verschijnen.  

Inmiddels is de eerste wedstrijd voor het dames turnen alweer achter de 
rug. We weten waar we de komende weken nog extra hard aan moeten 
werken. De dames Keetje en Annick (hieronder op de foto) hebben zich 
kranig geweerd.  Bij brug hebben de dames zichzelf overtroffen door 
prachtige brugoefeningen te laten zien voor zover ze de onderdelen op dit 
moment nu beheersten. Zelfs Annick heeft haar afsprong helemaal alleen 
geturnd want we hadden afgesproken dat we de afsprong zouden doen 
maar wel met hulp omdat de salto nog niet helemaal safe was. Maar ik zag 
tijdens de zwaai dat de salto zo goed ging dat ik mijn handen er vanaf heb 
gehouden. Top gedaan hoor!! 

Zaterdag 15 december 2012: 1e voorronde 3e divisie



Sprong ging hartstikke goed. De vloeroefening goed afgemaakt zonder de 
weg kwijt te zijn geraakt. Met de volgende voorronde gaan we proberen 
ook in de vloeroefening de acrobatische elementen uit te breiden zodat 
we daar niet al teveel punten hoeven te laten liggen. De balkoefening is 
een 3 A4tjes volgeschreven oefening die binnen een 1.30 minuut afgewerkt 
moet worden. De dames waren even van de leg toen het meisje met de 
stopwatch hard riep: TIJD!!
Ze herpakten zichzelf goed en maakten onverschrokken hun balkoefening 
af. Op wat valletjes en wankelingen na hebben ze het super goed gedaan.
Weer een ervaring rijker. Super trotse moeders, oma en zusje van Annick 
op de tribune en wij natuurlijk als trainers want ‘ze’ zijn niet als laatste 
geëindigd.

Manon die bij Turn4U traint heeft wel de vlag van Fraternitas hoog gehou-
den tijdens de middagwedstrijd. Helaas konden wij niet blijven om haar ’s 
middags te zien turnen. Hopelijk zijn de geblesseerde turnsters van ons 
met de 2e voorronde zo hersteld dat we er wel bij kunnen zijn.
Hieronder een klein verslagje van Manon:
Aangezien jullie niet op de wedstrijden waren dacht ik, ik mail even hoe het 
gegaan is. Jullie zullen wel schrikken als jullie naar de uitslagen kijken want 
ik ben laatste geworden. Het viel me echt super erg tegen want ik dacht 
dat ik wel een goede wedstrijd geturnd had. 
Ik begon bij balk dat prima ging, in ieder geval met mijn balk talenten 
hahah! Ik was er alleen met bruggetje afgevallen maar die telde wel en 
mijn radslag radslag lukte niet dus ik heb helaas ook geen verbinding :( ik 
had wel alsnog een 9.25! Daarna had ik dus vloer wat ook goed ging! Ik heb 
overslag streksalto gesprongen, mijn dubbele pirouette ging goed en ik 
heb ook voor het eerst als serie wisselspagaat, wisselspagaat half gedaan! 
Sprong is helaas nog steeds een overslag maar ja, de 1e ging wel goed dus 
alsnog een 10.5 op sprong! 
En daarna kwam dus brug. Het onderstukje ging supergoed met mijn 
losom, kiphalf en ook voor het eerst een zolendraai! Daarna deed ik alleen 
iets super raars waardoor ik met mijn salto voor over viel. Hierdoor ging ik 
van een 6.00 uit waardoor er niet zoveel overbleef aan het eind.

Op naar de tweede voorronde want die staat alweer gepland op 26 januari 
2013.

Cisca den Uijl

Zaterdag 15 december 2012: 1e voorronde 3e divisie



Kerstvakantie 22 december t/m 6 januari

Januari 2013 
9 januari Trainersvergadering (vanuit bestuur: Miranda)
17 januari Bestuursvergadering 
19  januari Rayon 1e voorwedstrijd voorgeschreven, Woerden?
19 januari District kampioenschap Heren ere t/m 3e div, Beverwijk
26 januari Rayon mini 3-4 kamp, Breukelen
26 januari Regio 2e  voorwedstrijd dames div 1-2-3, Hooglanderveen

Februari 2013 
2 februari Rayon 1e keuze, Hooglanderveen
2 & 3 februari Landelijke 1/8 finale heren, Tilburg
7 februari Trainersvergadering (vanuit bestuur: Janneke)
9 februari Acro voorwedstrijden, Beverwijk
9 februari Districtkampioenschap divisie 3, Amsterdam
10 februari Districtkampioenschap divisie 1-2, Amsterdam
14 Feburari Bestuursvergadering (verkoop: Joop/Claudia)

Voorjaarsvakantie 16 t/m 24 februari

Maart 2013 
2 maart Clubteam, Hooglanderveen
6 maart Trainersvergadering (vanuit bestuur: Brigyt)
9  maart Rayon 2e voorwedstrijd voorgeschreven, Galgenwaard?
9 & 10  maart Landelijke ¼ finale heren, Alkmaar
14 maart Bestuursvergadering (verkoop: Miranda en Brigyt)
16  maart Acro districtfinale, ?
16 maart Regio 1e voorwedstr. heren 4e t/m 6e div, Wijk bij   
  Duurstede
16 maart Landelijke wedstrijd dames div 3, Arnhem
19 Maart Kopij moet binnen zijn (kopij@fraternitas.nl)
20 maart Gecombineerde vergadering
23 maart Rayon 2e voorwedstrijd keuze, Hooglanderveen
23 maart Landelijke ½ finale dames div 3, Nederweert
23 & 24 maart Landelijke ¼ finale heren, Alkmaar
29 maart Goede Vrijdag, geen training

Agenda



Beste Fratleden, 

Op de koude zaterdag, 24 november, kwamen de kinderen van Frat 
gezellig samen
Om te oefenen als echte Pieten op de daken met het gooien van pakjes 
door de ramen,
Verkleden als Sint of het maken van een mooie boot en dat alles supersnel.
Al die opdrachten hoorden bij het geweldig leuke sti-sta-stoomboot-spel.
De Pieten kwamen opeens uit alle gaten en hoeken tevoorschijn
Om te gluren wat de kinderen hadden bedacht, ook door het raamkozijn,
Want voor de Sint werd er een mooie act gemaakt door de lieve kinderen.
Zelfs het spieken van de Pieten mocht deze pret niet verminderen.

Uiteindelijk kwamen Sinterklaas en zijn Pieten al strooiend binnen
En kon het cadeaufestijn voor de mooiste tekeningen beginnen.
Daarna werd er volop gedanst en werden de mooiste shows door de 
kinderen vertoond,
Waarbij de kinderen met een mooi cadeautje werden beloond.

De Sint en zijn Pieten vonden het een heel groot feest 
Om weer bij Fraternitas op bezoek te zijn geweest.
Volgend jaar zullen we ook zeker weer proberen langs te komen,
Maar daarover zal je nog even moeten dromen.

Vriendelijke pepernotengroetjes,
Sint en zijn Pieten

Sint en Pieten



LESROOSTER     ingangsdatum januari 2013 
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Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 1 
Maandag:    lesnummer 
17.00 - 18.00 uur meisjes en jongens 3 - 5 jaar 22 Anne Erkelens  
18.00 - 19.00 uur meisjes  6 - 8 jaar 23 Anne Erkelens  
19.00 - 20.15 uur meisjes 12 - … jaar 26 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  
15.00 - 16.00 uur Club-Extra 4 - 6 jaar 36 Jelle Duinsbergen 
16.00 - 17.00 uur Club-Extra 7 - 9 jaar 37 Jelle Duinsbergen 
 
Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat) 
Maandag 
18.00-19.00 uur jongens 6 - 12 jaar 30 Robbert den Uyl 
 
Dinsdag: 
17.00 - 18.15 uur meisjes 12 - 13 jaar 40 Annemiek van der Ploeg 
18.15 - 19.30 uur meisjes 14 - 16 jaar 41 Annemiek van der Ploeg 
19.30 - 20.45 uur meisjes / dames 16 - … jaar 42 Annemiek van der Ploeg 
 
Woensdag: 
16.00 - 17.00 uur meisjes en jongens 3 - 5 jaar 43 Marit van Opstal 
17.00 - 18.00 uur meisjes 5 - 6 jaar 44 Hanke van Geffen 
18.00 - 19.00 uur meisjes 7 - 8 jaar 45 Hanke van Geffen 
 
Donderdag:  
16.00 - 17.00 uur meisjes 5 - 6 jaar 47 Anne Erkelens 
17.00 - 18.00 uur meisjes 7 - 8 jaar 48 Anne Erkelens 
18.00 - 19.00 uur meisjes 9 - 11 jaar 49 Anne Erkelens 
 
Vrijdag:  
16.15 - 17.15 uur meisjes 6 - 7 jaar 54 Bapke Roodenburg 
17.15 - 18.15 uur meisjes 8 - 9 jaar 55 Bapke Roodenburg 
18.15 - 19.15 uur meisjes 10 - 11 jaar 56 Bapke Roodenburg 
 
Nolenslaan 33  
Maandag: 
17.00 - 18.00 uur meisjes 5 – 6 jaar 80 Lenny de Heus 
18.00 - 19.00 uur meisjes 7 - 10 jaar 81 Lenny de Heus 
19.15 - 20.15 uur Conditieles (dames) 60 – 85 jaar 68 Lenny de Heus 
20.15 – 21.15 uur Conditieles (dames) 35 - 60 jaar 69 Lenny de Heus 
 
Vrijdag: 
16.00 - 17.00 uur meisjes 6 - 7 jaar 63 Lenny de Heus 
17.00 - 18.00 uur meisjes 8 - 9 jaar 60 Lenny de Heus 
18.00 - 19.00 uur meisjes 10 - 11 jaar 61 Lenny de Heus  
19.00 - 20.15 uur meisjes 12 - …  jaar 62 Lenny de Heus 
 
Manitobadreef 8 (kantine van sportpark HMS) 
Maandag: 
19.30 - 22.00 uur Drumfanfare 12 -    jaar 72 Cor Schmöhl  
 
Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17) 
Maandag: 
18.00 - 19.00 uur jongens    6 - 13 jaar 52 Jeroen de Groot 
 
Dinsdag: 
16.00 - 17.00 uur meisjes en jongens 3 - 5 jaar 10 Natascha Baars 
17.00 - 18.00 uur meisjes 6 - 9 jaar 11 Natascha Baars 
18.00 - 19.00 uur meisjes 9 - 11 jaar   12 Natascha Baars 
19.00 - 20.15 uur meisjes 12 - … jaar 09 Natascha Baars 
 
Woensdag: 
18.00 - 20.00 uur acro  D-selectie 05 Mirjam den Uijl 
 
Zaterdag: 
09.00 - 10.00 uur acro instroomles  6 - 20 jaar 02 Mirjam den Uijl 
09.00 - 11.00 uur acro  E-selectie 03 Mirjam den Uijl 
11.00 - 11.30 uur acro  springles 04 Mirjam den Uijl 
11.30 - 13.00 uur acro D-selectie 05 Mirjam den Uijl 
 
Turnzaal Welgelegen- Grebbeberglaan 1 
Dinsdag en donderdag: 
20.30 - 22.00 uur dames vanaf 16 jaar 15/19 Rien den Uyl 
 
Woensdag: 
20.00 - 21.30 uur heren vanaf 14 jaar 53 Eddy van der Rijst 
 
 
 
 
 
Voor een actueel overzicht van de turnselectielessen verwijzen wij graag naar de website van Fraternitas: www.fraternitas.nl 

actuele lestijden van de (pre) selectielessen graag kijken op w
w

w
.fraternitas.nl

Lesrooster per 01-01-2013



Zeddeman & Zn
Schilders-en interieursbedrijf
de Liesbosch 12 X
3439 LC Nieuwegein

Telefoon 030-6060203
Telefax 030-6060036

met een ERKEND SCHILDER bent u beter af

Heeft u interesse om te adverteren?

Neem dan contact op met Fraternitas: 

adverteren@fraternitas.nl

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

Zeddeman & Zn
Schilders-en interieursbedrijf
de Liesbosch 12 X
3439 LC Nieuwegein

Telefoon 030-6060203
Telefax 030-6060036

met een ERKEND SCHILDER bent u beter af

Heeft u interesse om te adverteren?

Neem dan contact op met Fraternitas: 

adverteren@fraternitas.nl

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

Adverteren?
Vraag naar de mogelijkheden en stuur een mail naar:

adverteren@fraternitas.nl
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Voor een actueel overzicht van de turnselectielessen verwijzen wij graag naar de website van Fraternitas: www.fraternitas.nl 
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