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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.
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Vakantie, joepie!!
Het is alweer vakantie (hè verdorie, geen turnen/acro)
Maar gelukkig kan je ook in de vakantie blijven oefenen.
Laat jij aan ons zien wat je deze zomer allemaal gedaan hebt op vakantie
of gewoon in de achtertuin. Maak een foto van jou handstand, spagaat,
boogje, hoeksteun, salto tijdens de zomervakantie!
!!!De mooiste turn/acro foto’s komen in het blad!!!
Voor voorbeelden zie fratblad nr 3 oktober 2012,jaargang 80 (de acro krijgt
elk jaar huiswerk mee)

Van het bestuur
Van het bestuur
Dit is alweer het laatste Fratblad dit jaar, want het einde van het seizoen is
in zicht. Alle wedstrijden zijn gestreden, de prachtige Show is achter de rug
en er zijn nog maar een paar lessen tot de vakantie.
Na de vakantie gaan we weer fris van start met een nieuw seizoen. Hier en
daar zullen er wat wisselingen optreden in trainers en gymzalen, daarover
zijn de betreffende leden inmiddels allemaal geïnformeerd.
In september zal als vanouds de Grote Clubactie gehouden worden, we
hopen op een net zo grote inzet van de leden als voorgaande jaren!
Fraternitas bestaat nu, zoals iedereen inmiddels weet, 120 jaar, maar
moet natuurlijk ook met zijn tijd meegaan. Steeds meer verenigingen en
bedrijven laten zichzelf horen en zien via bijvoorbeeld Facebook of Twitter.
Ook Frat zou hiervan gebruik gaan kunnen maken. Om dit verder uit te
werken zijn we op zoek naar mensen die met ons mee willen denken over
de mogelijkheden en hoe dit aan te pakken. Ben je hierin geïnteresseerd?
Laat het dan weten aan één van de bestuursleden!
Nu eerst maar lekker genieten van de vrije tijd, fijne
vakantie!
Janneke Peerdeman
secretaris

Voorzitter
Ati Dijk
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Penningmeester
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Getrouwd Michiel & Qvinny

Op 23 juni zijn Michiel de Winter & Qvinny Leemans getrouwd, gefeliciteerd.

Nieuwe leden welkom bij Fraternitas
Mette Alberink
Koosje Birkhoff
Mila le Blanc
Jolijn Buurke
Clarine van den Enden
Jada Ewijk
Yeccina Exalto
Annemoon Fokkinga
ZiZi-jo Gijsen
Marieke de Groot
Hana Zambrano

Sophie ten Kate
Evi van der Kooij
Julian van Leeuwen
Willemijn Leiner
Lotta Looye
Valentine Meroni Gualmini
Nicole Meroni Gualmini
Alyssa Pont
Sara Portheine
Lieve Ransijn

Lotte Haverkamp
Merel van Hoepen
Bettina Hoeve
Femke Jansen
Iris ten Kate
Hanna Rea
Milou van Rens
Fiene Rouw
Shanti de Vos
Bente Westbroek

Merel ten Berg
Beste allemaal,
Ik ben Sofie, een vriendin van Merel ten Berg. Zij is tot ons groot
verdriet op 24 mei 2013 op 19 jarige leeftijd overleden.
Merel heeft lang bij Fraternitas geturnd. Als klein meisje begon ze bij
Lenny, waar ze al snel hulpje werd bij de kleintjes, later ging ze ook bij
Annemiek turnen en heeft ze nog een paar jaar bij Carlien getraind.
Haar lange Fratcarrière werd vorig jaar bevestigd door het speldje dat
ze ontving voor haar 12,5-jarig lidmaatschap.
Helaas is in het najaar van 2011 een tumor in haar onderrug gevonden,
waarna een heftige periode aanbrak van zware chemo’s en bestraling
in een speciale kliniek in Zwitserland. Alles werd gedaan om deze
moeilijk te bestrijden tumor te vernietigen en de kanker te overwinnen.
In de zomer van 2012 leek Merel schoon, maar een paar maanden later
werd ontdekt waar iedereen bang voor was: de tumor was terug en
hij was gegroeid. Ook bleken er uitzaaiingen te zijn in haar longen. Er
kon nu niks meer aan gedaan worden, de dokters hadden de hoop
opgegeven, ze zou niet meer beter worden. Merel heeft van de tijd die
ze nog had iets heel moois gemaakt en ze is ongelooflijk sterk geweest.
Ze was een echte vechter, wat bij haar ook in het turnen naar voren
kwam. Als ze iets wilde bereiken, dan ging ze er volledig voor, dat is
wat haar zo mooi maakte.
Wat zullen we haar missen, maar ze blijft voor altijd bij ons.
Sofie Doorman

De Jordaan
Februari 2012: ineens was het alweer vier jaar geleden dat Fraternitas 115
jaar bestond en begonnen wij weer te denken aan de invulling voor een
show in 2013. Thema Holland!
Als leiding van het damesconditie-uur heb ik het niet makkelijk. Wil je
dames zover krijgen dat ze meedoen met een turnshow, dan moet je
zorgen dat ze incognito kunnen deelnemen. Zo hebben zij al eens op het
toneel gestaan als André van Duin, als nonnen en in 2008 als Jantjes en
visvrouwtjes. Daarnaast laten wij geen hoogstandjes van turnen zien, dus
moet het ook wel een beetje een komisch nummer worden.
Doe deze wensen in een blender en de ideeën gaan richting de wallen in
Amsterdam. Dan nog mijn leden overtuigen. Gelukkig waren er voldoende
dames die de humor ervan inzagen en wel mee wilden doen. Ik vond zelfs
twee dames die wel achter een ruit plaats wilden nemen om erotische
bewegingen te maken. Met een mannelijke stagiair van het ROC om voor
de groep te staan was het plaatje helemaal af.
6 april 2013, de generale repetitie, was voor ons de vuurdoop. Was het
leuk om te zien? Tijdens ons optreden hoorde ik de trainers gieren van
het lachen en de toestelploeg leek ineens weer helemaal fit. Ik snap nog
steeds niet waarom uitgerekend wij nog een keer moesten oefenen van de
uitvoeringscommissie, maar dat zal wel aan mij liggen. Wij gingen met een
goed gevoel naar huis en waren helemaal klaar voor 20 april.
Ook op 20 april gingen wij er helemaal voor. Met de belichting nu en de
wallen op de achtergrond was het plaatje helemaal af. Helaas was onze
opsmuk iets minder goed te zien zo zonder daglicht, maar onze missie was
geslaagd: personen werden niet herkend en het publiek heeft een paar
leuke minuten gehad.
Nu maar alvast gaan bedenken wat we over 5 jaar weer kunnen gaan doen.
Lenny

Witte wolken
Rien..... Wij, van het dames turn uur bij Rien, “ mochten “ van Rien aan de
slag voor de Frat show.
Omdat jullie het zo leuk vinden om iets te bedenken en je er toch mee wilt
bemoeien.....(?)( lees: ik zou niet weten wat ik moet doen....) mogen jullie
van mij aan de gang om voor de hele groep een knallende act te bedenken.
Aldus Rien.
Fijn Harry.....uh Rien bedankt!
Maar goed, degene die ons kennen weten vast wel dat wij dan als een
pitbull aan de gang gaan en er voor zorgen dat het dan ook een knallend
nummer wordt!
Het thema was deze keer; Frat showt Holland en dus niet zo moeilijk om
iets te bedenken dachten we.....
Bij Holland denk je al snel aan molens,koeien en klompen maar wij wilden
echt iets anders maar dat viel niet mee. Ook heb je te maken met maar vier
kleuren en als je zoals Frat veel leden hebt die mee doen val je al snel in
herhaling.
Maar goed, tijdens een lunch bij mij thuis en later ook nog eens met Ati
en Marja in de sauna( heel inspirerend..) werden verschillende ideeën
geboren en werd de groep uitgebreid met Carlien, Clasineke en Janneke.
Nadat er flink gegoogled was( zeg altijd maar zo: beter goed gejat dan
slecht bedacht...) werd er besloten om een gedeelte van de dames op de
brug en een gedeelte op de mat te laten turnen.
Wij kozen ervoor om de brug oefening te maken.
Nu is het zo dat we natuurlijk niet een hele oefening gekopieerd hebben
hè, laat dat even duidelijk zijn. Het ging om de inspiratie!
We zijn met z’n zessen aan de slag gegaan om eerst muziek te vinden
en ik kan je vertellen dat er een wereld voor me open ging wat betreft
Hollandse artiesten of nummers. Na overleg werd er gekozen voor de
vondst van Carlien (die was nu eenmaal het mooist) en hebben we met
veel lol en lachen een oefening in elkaar gezet.
Nadat het “ opperhoofd “ de oefening had bekeken en wij de
complimenten kregen( ja zo is Rien ook wel weer hoor....) hebben we de
oefening aan de dames geleerd die ingedeeld waren op brug.
Nadat ook de dames met de mat oefening klaar waren hebben we nog een
aantal keren samen geoefend zodat het een goed geheel werd en ik kan je
zeggen dat het helemaal Toppie Joppie was!
Kleding werd uitgezocht en er werd besloten om de act gezamenlijk af te
sluiten met acrobatische sprongen op de tumbling baan.

Witte wolken
Op 20 April mochten we dan eindelijk onze kunsten laten zien en we
kunnen trots op onszelf (lees de hele groep) zijn want we kregen alleen
maar positieve reactie’s van het publiek en Rien stond te stralen als een
kind dat een ijsje wordt beloofd!
Een geslaagde show dus en ik kan niet wachten tot 2018......... Haha.
Groetjes en fijne vakantie
Marinka

Zandvoort
Jeroen en Robbert..... Laat de Honden uit, zo noemen de jongens
het...., Koprollen, radslagen, salto’s (ook alleen!), overslagen.
We komen op, op een mattenkar.
Vanaf de plank op de pegasus, vanaf de pegasus in de trampoline en
dan een salto of een overslag ofzo.

De molen
Lenny...... Het nummer gaat over een
molen die rond draait, we lopen op
balken.
Er zijn 4 groepen: roze, blauw, groen en
geel.
Op de Balk: lopen we met mooie armen
en maken we een arabier af.
Op de Plankoline: maken we een mooie
sprong, je mag zelf weten welke sprong
Op de Lange mat: op 1 hoef je alleen te
rennen of een handstand of een radslag
en op die andere allemaal sprongen. We
doen 2 rondjes als een molen.

Bagagedrager
Natascha, Hanke en Marit..... We gaan fietsen, lekker turnen, je neemt
iemand achter op je rug en dan naar de toestellen toe. Het liedje heet: ik neem je mee van Gers
Pardoel. Als hij gaat zingen, tijdens het refrein, dan
gaat je maatje op de rug zitten en ga je dansen. Bij
de 3e x lopen we af. We turnen op 1 groot toestel
met trampolines, planken en matten.

Aan wal
Hester, Anne en Elsemiek..... Het gaat over een boot met een
toeter. We springen van de banken af. De kinderen die naar de
brug moeten lopen naar de brug en dan doen ze buikdraaien en
borstwaarstommen. Als je niet naar de brug moet
dan ga je koprollen. Op de banken sta je op en loop
je naar het einde. Bij het eind hoor je weer 3 toeters
bij de 1e ga je op je knieën zitten, bij de 2e doe je
ahoy (als een matroos) en bij de 3e gooi je je hoedje
af en dan is het klaar.

Hollands talent
Rien en Cisca... Wij zijn 2x, voor de pauze doen we balk, brug en vloer en na
de pauze doen we vrije oefening.
Voor de pauze
We doen dit nummer met z’n allen in een groep, in rijtjes van groot naar
klein. We staan in een vierkantje, alle grote meiden staan op de schuine
balk. We staan tegelijk op en doen dan samen dezelfde oefening, de grote
meiden op de balk en wij op de grond. Als de grote meiden klaar zijn, zijn
wij aan de beurt. Op de brug zijn de grote meiden ze doen een kip, kip aan
de hoge, pendel, borstwaartsom. Dan gaan wij springen, we doen samen
een radslag en daarna zijn de grote.
Na de pauze
De grote meiden beginnen in
een vierkant, ze doen flikflakken.
Als ze af klaar zijn, zijn wij en
staan in 2 rijen. We doen dan
onze oefening en we eindigen
in een cirkel allemaal in spagaat.
‘s Middags doet Laura haar
vrije oefening en ‘s avonds doet
Manon haar vrije oefening.
Daarna doen we allemaal
radslagen 1,2,3 op de maat dan springen de grote meiden nog 2 series.

Vliegende Hollander
Ik was spook.
Het was leuk om de show te doen.
Samen met Anemoon deed ik het dansje.
De piramide was cool.
En met Antje deed ik laag staan op de
benen.
Er waren soms moeilijke dingen, maar
soms waren ze ook makkelijk.
En het was echt een spannende show.
Nienke.

Efteling
Anne, Natascha, Marit en Hanke..... Alle kleuters laten op de muziek van
de Efteling hun mooiste kunsten zien die ze afgelopen jaar hard geoefend
hebben. Koprollen, duikelen, balanceren, springen. Ook de trainsters
hebben hard gewerkt aan dit
nummer! Want hollebolle gijs en
de sprookjesboom (gemaakt door
de trainsters!) kijken toe hoe de
kinderen hun kunsten laten zien aan
alle papa’s en mama’s op de volle
tribune.

Dutch Dreams
Chantal, Eddy, Erik en Vincent....... De hele zaal vol met mannen, die bijna
alle heren toestellen laten zien. Netjes in een rijtje van toestel naar toestel,
in het nieuwe pak van Turn4U. de meest spectaculaire hoogstandjes
worden geshowd door de
heren op paard voltige,
paddenstoel, brug, rek,
mat en sprong. 1 ding is
zeker die heren kunnen er
wat van.

De wedstrijd
Annemiek..... Alle dames van Annemiek zijn gehuld in een mooi jurkje! De
meesten hiervan zijn zelf gemaakt!!!!!
Annemiek heeft haar dames het nummer zo goed als zelf laten maken
(met uiteraard hier en daar wat ondersteuning) wat een toppers he!! Er is
van alles te zien, verschillende sprongen met de trampoline, sprongen over
de Pegasus en ook nog mat. Tussen door laten de dames een stuk dans
zien, een leuk nummer met veel afwisseling. Goed gedaan meiden!!

Regen
Bapke en Anne...... En daar is het dan een nummer
over de regen, want tja dat doet het nu eenmaal in
Nederland.
Tijdens het nummer laten de meiden, op sprong en mat
al hun kunsten zien. En dat in een regenjas (wat zullen
ze het warm hebben gehad). De meiden van Bapke
en Anne een leuke twist aan al dat geregen waardoor
elke keer als het nu regent ik in mijn hoofd Anne hoor
zingen: ‘Omhoog, Omlaag, Omhoog, Omlaag, Iedereen
doet mee vandaag! Habakababa, hou je handen hoog,
Habakababa, maak een regenboog. Habakababa, hou je
handen laag, zo komt er een regenvlaag’.

Jill van Leeuwen recreanten prijzen

Fantastic Gymnastics
Zondagochtend 16 juni, in alle vroegte,
verzamelde zich een grote groep
enthousiaste acrogymmers op Utrecht
Centraal. Na wat ochtendacrobatiek
op het station gingen we per trein
naar Ahoy in Rotterdam om naar
Fantastic Gymnastics te gaan. Voor veel
acrogymmers was dit de eerste keer en was het een grote verrassing wat
er allemaal ging gebeuren. Op deze dag werd namelijk het NK Acrogym
gehouden. Daarnaast was er ook het NK dames- en herenturnen, NK
trampoline springen, NK ritmische gymnastiek en veel meer. We keken
eerst naar de jeugdteams (11-16 jaar) waar we wel een aantal kunstjes
herkenden die wij tijdens de wedstrijden ook hebben laten zien. Aan
het eind van de ochtend heeft de groep zich opgesplitst om in kleinere
groepen bij de andere NK’s te gaan kijken, een nieuw turnpakje uit
te zoeken of zelf lekker te acroën op het gymplaza. In de middag
verzamelden we weer om naar de oudere (en nog knappere!) dames
en heren van de acro te kijken. Ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat
sommige meiden letterlijk met open mond zaten te kijken! Na een dag vol
wedstrijden en turnpakjes kijken, gingen we moe maar voldaan weer terug
naar huis met de trein. Het was een heel geslaagde dag en ik weet zeker:
volgend jaar weer!

Halve finale acro in Leeuwarden
Dit jaar was er 1 team door naar de halve finale. Dus gingen Alexander en
ik op (wereld)reis naar Leeuwarden met Sarah Dirksen, Nicky Corthals en
Maureen Spit. Zoals altijd was het ook nu weer enorm gezellig bij de acro!
Er waren veel verschillende verenigingen, waarvan ik sommige namen
niet eens kan uitspreken, het is maar goed dat onze vereniging zo’n
simpele naam heeft. En jawel ook nu ging het niet helemaal lekker met het
omroepen van de dames en de naam van de vereniging, dit was wel een
nieuwe overigens, Franitas had ik nog niet gehoord. Gelukkig is Utrecht
wel een makkelijke naam en dat was dan ook het enige wat wel goed
uitgesproken werd.
De meiden hebben 2 super oefeningen gedraaid, waar we allemaal erg
tevreden over zijn!
Helaas geen plaatsje op het NK voor de meiden, maar wel een heel
gezellige middag.
En tja wie wil er nou niet heel graag op wereldreis naar een wedstrijd.
Volgend jaar gaan we voor dat NK in Ahoy (samen met Epke)

Regio kampioenschappen 8 juni 2013
Op 8 juni was het dan eindelijk zover. Ik mocht meedoen met de
regiokampioenschappen in Amersfoort. Ik was al heel vroeg wakker die
dag, op van de zenuwen reden mijn moeder en ik richting de sporthal in
Amersfoort. Onderweg kwamen we in de file terecht, natuurlijk werd ik
toen nog zenuwachtiger want ik was bang dat ik niet op tijd zou zijn voor
de finale. Gelukkig waren we op tijd binnen.
Eenmaal aangekomen in de turnhal zag ik Carlien en toen werden mijn
zenuwen een klein beetje minder. Het was ook de eerste keer dat ik in
mijn nieuwe turnpakje aan mocht voor de wedstrijd. De wedstrijd begon
en als eerste onderdeel gingen we naar de sprong. Voor mijn gevoel ging
deze best goed. De tweede sprong ging iets minder goed.
Daarna mochten we naar de brug. Het inturnen ging goed. Daarna moest
het ik voor het eggie turnen. De brug ging ook best goed voor mijn
gevoel. Ik was blij met de support van Carlien en mijn moeder ( die zat
op de tribunen met haar duimen omhoog). De brug ging beter dan de
vorige wedstrijd. Met de zenuwen ging het steeds beter, ik was al een
stuk minder zenuwachtig. Daarna was het tijd om naar de evenwichtsbalk
te gaan (dit is niet mijn favoriete onderdeel). De zenuwen gingen weer
opspelen, ik deed mijn oefening, maar natuurlijk weer veel te gehaast. Ik
bleef gelukkig wel op de balk staan en mijn afsprong ging ook goed.
De vloer was het laatste onderdeel voor deze dag. De vloer is mijn
favoriete oefening. Deze ging heel erg goed. De zenuwen waren nu
helemaal onder controle. Ik begon aan mijn oefening
en die ging heel erg goed. Nu was het wachten op
de uitslag. Toen wij moesten aantreden voor de
prijsuitreiking kregen wij een leuke attentie van
Carlien, dat was voor mij al een mooie prijs.
Toen er bij de 3e plaats mijn naam werd omgeroepen
kon ik het niet geloven. Ik mocht naar het podium om
mijn bronzen medaille op te halen. Ik was heel erg blij.
Nu op naar de toestelfinale op 29 juni in de
Galgenwaard.
Hiervoor ga ik ook ontzettend mijn best doen, en
hopen dat Carlien heel erg trots op me zal zijn.
Groetjes Naomi Gerritse

Recreanten wedstrijden 8 juni 2013
Zaterdagochtend en de wekker staat nog vroeger dan doordeweeks.
Om 7.30 uur rij ik met mijn dochter Mandy weg uit de Meern op weg
naar Kortenhoef.
Het leuke aan deze wedstrijden is dat er vier damestoestellen worden
geturnd, plus het populaire toestel: de minitrampoline, plus een
speeltoestel: de tumblingbaan. Hierdoor zijn de groepjes kleiner en
hebben de kinderen meer te doen. Er zat een razend tempo in de
wedstrijd, waardoor er tijd overbleef om allemaal een salto te springen
op de tumblingbaan met hulp van je eigen leiding.
Er zijn deze dag veel meiden die voor het eerst meedoen met een
turnwedstrijd. Sommige kinderen hadden een beetje moeite met de
zenuwen, anderen bleven daar heel rustig onder en juist die kinderen
werden bij de prijsuitreiking beloond: zilver voor Jill van Leeuwen,
brons voor Lara Samuels en Dunja Witmond en een vierde plaats voor
Isabeau Spek.
Tijd voor ronde 2. De allerjongsten mogen hun kunsten laten zien. Het
moeilijkst blijkt toch het onthouden van al die oefeningen: “Komt nu
de koprol of eerst nog een draai?”
Ook bij deze prijsuitreiking mag Fraternitas weer op het erepodium
staan: goud voor Fiene Receveur en brons voor Sterre Lieke Mooijman
(een echte Fratnaam, die gaat nog ver komen)
In de derde ronde zijn geen Fratleden: Bapke gaat genieten van de zon,
Mandy en ik gaan naar huis.
In ronde 4 komt Elsemiek nog met een meisje van Annemiek en met
Marleen van mijn les en Bapke heeft haar laatste twee leden. Ook nu
heeft Frat een plaatsje gereserveerd op het podium en wel de tweede
plaats: zilver voor Joosje Kok en Marleen van der Ploeg.
Meiden, allemaal gefeliciteerd! Ook de meisjes die geen medaille
gewonnen hebben, hebben vreselijk goed hun best gedaan. Een mooi
diploma en vaantje mochten wij op les uitdelen. Hopelijk doen jullie
allemaal volgend jaar weer mee.
Alleen nog de juryleden bedanken die voor ons gejureerd hebben,
Annette, Ati en Corine hartstikke bedankt voor het opofferen van jullie
vrije zaterdag, ook namens alle meisjes die mee hebben gedaan!
Lenny

Voorwedstrijden keuze oefenstof
Op 2 februari en 23 maart waren de twee voorwedstrijden in Amersfoort
voor de meiden die keuze oefenstof turnen. Er is hard voor de wedstrijden
getraind, met nieuwe oefening die zelf met elementen samen gesteld
konden worden. Bij de keuze mag je ook zelf een vloeroefening op muziek
maken.
Franka Arnold Bik deed mee bij de pupillen2. Zij moest voor het eerst
een vloeroefening op muziek doen. Dit was reuze spannend, want zo’n
hele oefening op een vierkante vloer onthouden is makkelijker gezegd
dan gedaan. Met wat extra oefenen is het Franka toch gelukt een nette
oefening te laten zien.
Mandy en Femke draaiden dit jaar voor het eerst mee met de keuze
oefenstof. Samen hebben ze een leuke vloeroefening in elkaar gezet.
Beiden hebben een hoop nieuwe elementen geleerd. Samen eindigden ze
net naast het podium met een knappe 5e en 6e plaats.
Bij de junioren werd er flink geknald door Joana, Shanna, Lisah en
Aurora. Bijna kwam de wens van iedere trainer in vervulling: een heel
fratpodium. Maar helaas stond er op de 3e plaats een meisjes van een
andere vereniging. Op de 2e voorwedstrijd was er een nieuwe kans op een
fratpodium. Helaas was dit weer niet gelukt. Weer stond het podium vol
met fratmeisjes (welliswaar in een andere volgorde dan de 1e wedstrijd),
en weer was de 3e plaats voor een meisje van een andere verenging.
Desondanks is deze
prestatie al super
knap! En blijf ik nog
steeds dromen van
dat fratpodium.

Van links naar rechts: Lisah 2e, Joana 1e, Shanna 4e (en Aurora was 5e)

Voorwedstrijden keuze oefenstof
Bij de senioren mocht Breza in actie komen. Zij kwam dit jaar als senior in
actie. En hoppa, zij nam gelijk een gouden plak mee naar huis.
Op beide voorwedstrijden is er dus super goed geturnd door iedereen! Alle
meiden van de C-selectie bovenbouw zijn dan ook door naar de regiofinale!
En daar ben ik als trainster natuurlijk super trots op! Dikke high five
meiden! En op naar de finale!
Carlien

Regiofinale divisie 6
Op 8 juni was de regiofinale van divisie 6. Vanuit de voorwedstrijden in het
rayon mogen de beste uit ieder nivo door naar de finale. In de finale komen
de beste meisjes vanuit 4 rayons bij elkaar om te strijden voor de titel
regiokampioene.
Een gouden plak halen op een finale zit er meestal niet in, want aan de
finale meedoen is al een hele prestatie op zich! Van Fraternities deden er 16
meiden mee aan de finale.
In de eerste wedstrijdronde was het de beurt aan de jeugd meiden. Gina,
Melinda, Brittany, Lisa en Chaja mochten in actie komen. De zenuwen
waren erg hoog en dit resulteerde helaas in een aantal mislukkingen.
Jammer natuurlijk, maar ondanks de foutjes werd de wedstrijd toch goed
opgepakt en bleef de gezelligheid erin. Knap gedaan meiden!

Van links naar rechts: Gina, Melinda, Brittany, Lisa, Chaja (jeugd 9)

Regiofinale divisie 6
In de tweede ronde mochten de pupillen 1 en 2 laten zien wat ze konden.
En dat deden Marit, Noami
en Sarah zeker! Ze hadden
de zenuwen goed onder
controle en lieten strakke
oefeningen zien. Tot onze
grote verassing had Noami
zelfs zo goed gedraaid dat
ze een bronzen medaille in
ontvangst mocht nemen!
Gefeliciteerd Noami met
deze knappe prestatie.
Sarah eindigde net 1 plek
naast het podium.
Van links naar rechts: Marit, Naomi (pupil1 11) en Sarah (pupil2 10)

In de laatste ronde waren de junioren en senioren aan de beurt. Bij de
senioren kwamen Fleur, Hanke en Breza in actie. Ook bij hen waren de
nodige zenuwen aanwezig. Ze draaiden desondanks een prima wedstrijd.
Bij de junioren mochten Lisah, Aurora, Shanna en Joana laten zien wat ze
konden. Ook hier werden weer mooie en strakke oefeningen gedraaid. Bij
Joana werd dit beloond met een mooie 5e plaats.
Meiden, jullie hebben geknald tijdens de finale! Knap gedaan!
Carlien

Van links naar rechts: Fleur, Hanke, Breza (senior 7), Lisah, Aurora, Joana, Shanna (junior 8)

Ruim 25 jaar ervaring

Adverteren?

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

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

Twijnstraat 28
3511 ZL Utrecht

Adressenlijst
BESTUUR
Voorzitter
Ati Dijk
Secretaris
Janneke Peerdeman
1e Penningmeester
Clasineke van Steensel
2e Penningmeester
Miranda Klinkenberg
Leden
Joop van Raaij
Brigyt Witteman
Claudia de Groot

030-2684332
06 3933 2582
secretaris@fraternitas.nl
030-2522570
030-2735325
030-2436642
030-2735732
030-2932277

py
o
c
t. !!
p
e
s
n!
e
8
r
k 2 leve s.nl
j
i
l
er ad in rnita
t
i
U tbl
te
a
a
r
Fr ij@f
kop

Adressenlijst
TRAINERS
Voorzitter
Marja den Uijl

marja@fraternitas.nl

030-6033560

Leden
Natascha Baars
Jelle Duinsbergen
Anne Erkelens
Hanke van Geffen
Jeroen de Groot
Lenny de Heus
Marit van Opstal
Annemiek v.d. Ploeg
Chantal Rietdijk
Eddy van der Rijst
Hester van der Rijst
Bapke Roodenburg
Carlien den Uijl
Mirjam den Uijl
Cisca den Uyl
Rien den Uyl
Robbert den Uijl
Elsemiek Versteegt

natascha@fraternitas.nl
jelle@fraternitas.nl
anne@fraternitas.nl
hanke@fraternitas.nl
jeroen@fraternitas.nl
lenny@ fraternitas.nl
marit@ fraternitas.nl
annemiek@ fraternitas.nl
chantal@ fraternitas.nl
eddy@ fraternitas.nl
hester@ fraternitas.nl
bapke@ fraternitas.nl
carlien@ fraternitas.nl
mirjam@ fraternitas.nl
cisca@ fraternitas.nl
rien@ fraternitas.nl
robbert@ fraternitas.nl
elsemiek@ fraternitas.nl

06-57883491
06-28120859
06-12463592

CONTACTPERSONEN:
Ledenadministratie
Ria van Raaij
ledenadministratie@fraternitas.nl
FRATBLAD
Redactie Frat-blad
Internet

06-12364599
030-2430980
030-2204271
06-53368489
030-2543072
030-2543072
06-49608662
06-22690433
06-13372372
030-2447753
030-2447753
06-19155867
06-41667419

030-2436642

kopij@fraternitas.nl
http://www.fraternitas.nl
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Ouderenkamp

Inschrijfformulier ouderenkamp

Geslaagd!!!
Geslaagd zijn:
Laura den Uijl, Annika van Kouterik, Amihan de Boer, Juul Aalbers en
Salome Barnhorn.
Voor diegene die we vergeten
zijn natuurlijk ook de hartelijke
felicitaties namens alle leden van
Fraternitas.

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.
Wedstrijden
Meisjes/dames recreatie: donkerblauw met zilver turnpakje.
Jongens/heren recreatie: donkerblauw turnhemd met witte korte broek of
witte turnpantalon.
Als je turnschoentjes draagt, moeten die wit zijn, met helemaal witte
sokken.
Kledingverkoop
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
maand van 19.00 tot 20.00 uur in de 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 contant

Er kan in de Oranjekapel niet gepind worden, alleen contante betaling is
mogelijk!
De witte turnpantalon en Iwa-turnschoentjes zijn te bestellen bij Tematurn,
Utrecht (www.tematurn.nl).
Op onze site kan turnkleding worden aangeboden en gevraagd
(www.fraternitas.nl, info@fraternitas.nl).

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
Leden met een U-pas komen in aanmerking voor een reductie van 50%
(vanaf 17 jaar) of 100% (tot 17 jaar) van de totale contributie. Stuur hiervoor
elk jaar een kopie van de U-pas naar de ledenadministratie.
Vragen over contributie
Neem contact op met Miranda Klinkenberg (miranda@fraternitas.nl,
030-2735325). Bankrekeningnummer 30.56.41.212 t.n.v. C.G.V. Fraternitas.

Fratshow 2013
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Adverteren?

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

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

Telefoon
Telefax

030-6060203
030-6060036

met een ERKEND SCHILDER bent u beter af

KLeurplaat

Halve finale Acro in Leeuwarden

LESROOSTER

Lestijden

ingangsdatum januari 2013

Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 1
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.15 uur

meisjes en jongens
meisjes
meisjes

3 - 5 jaar
6 - 8 jaar
12 - … jaar

lesnummer
22
23
26

Anne Erkelens
Anne Erkelens
Hester van der Rijst

21

Elsemiek Versteegt

36
37

Jelle Duinsbergen
Jelle Duinsbergen

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

meisjes

9 - 11 jaar

Notebomenlaan 137 (school De Notenboom)
Woensdag
15.00 - 16.00 uur
16.00 - 17.00 uur

Club-Extra
Club-Extra

4 - 6 jaar
7 - 9 jaar

Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)

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

Maandag
18.00-19.00 uur

jongens

6 - 12 jaar

30

Robbert den Uyl

Dinsdag:
17.00 - 18.15 uur
18.15 - 19.30 uur
19.30 - 20.45 uur

meisjes
meisjes
meisjes / dames

12 - 13 jaar
14 - 16 jaar
16 - … jaar

40
41
42

Annemiek van der Ploeg
Annemiek van der Ploeg
Annemiek van der Ploeg

Woensdag:
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur

meisjes en jongens
meisjes
meisjes

3 - 5 jaar
5 - 6 jaar
7 - 8 jaar

43
44
45

Marit van Opstal
Hanke van Geffen
Hanke van Geffen

Donderdag:
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur

meisjes
meisjes
meisjes

5 - 6 jaar
7 - 8 jaar
9 - 11 jaar

47
48
49

Anne Erkelens
Anne Erkelens
Anne Erkelens

Vrijdag:
16.15 - 17.15 uur
17.15 - 18.15 uur
18.15 - 19.15 uur

meisjes
meisjes
meisjes

6 - 7 jaar
8 - 9 jaar
10 - 11 jaar

54
55
56

Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg

Maandag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.15 - 20.15 uur
20.15 – 21.15 uur

meisjes
meisjes
Conditieles (dames)
Conditieles (dames)

5 – 76 jaar
vanaf
7 - 108 jaar
60 – 85 jaar
35 - 60 jaar

80
81
68
69

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

Vrijdag:
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.15 uur

meisjes
meisjes
meisjes
meisjes

6 - 7 jaar
8 - 9 jaar
10 - 11 jaar
12 - … jaar

63
60
61
62

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

72

Cor Schmöhl

Nolenslaan 33

Manitobadreef 8 (kantine van sportpark HMS)
Maandag:
19.30 - 22.00 uur

Drumfanfare

12 -

jaar

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
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.15 uur

meisjes en jongens
meisjes
meisjes
meisjes

3 - 5 jaar
6 - 9 jaar
9 - 11 jaar
12 - … jaar

10
11
12
09

Natascha Baars
Natascha Baars
Natascha Baars
Natascha Baars

Woensdag:
18.00 - 20.00 uur

acro

D-selectie

05

Mirjam den Uijl

Zaterdag:
09.00 - 10.00 uur
09.00 - 11.00 uur
11.00 - 11.30 uur
11.30 - 13.00 uur

acro instroomles
acro
acro
acro

6 - 20 jaar
E-selectie
springles
D-selectie

02
03
04
05

Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl
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

Kleurplaat

Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht

