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Even voorstellen
Hallo, ik ben Nicky Corthals  en ik ben een nieuwe trainster bij Fraternitas.

Toen ik een jaar of 8 was heb ik een paar jaar geturnd bij Tanja. Daarna ging 
ik op acrogym bij Anneke en nu zit ik op acrogym bij Mirjam. Eerst deed 
ik elk jaar weer een andere sport en kon ik echt niet kiezen tussen al die 
leuke sporten. Uiteindelijk ben ik toch voor acrogym gegaan, de band die 
je hebt als team en het vertrouwen dat je hebt in elkaar vind ik prachtig. 
Veder hebben we een hele leuke gezellige groep waardoor ik met super 
veel plezier train, bij de andere sporten die ik deed was deze band binnen 
de groep minder omdat het individuele sporten waren. 

Toen ik vorig jaar mijn KSS2 cursus had afgerond ben ik samen met Qvinny 
de acrogym recreatie les gaan geven. Daar hebben we allebei heel veel 
plezier in, het is super om te zien hoe de meiden en jongens vooruit 
vliegen. 

Vorig jaar is Marita gestopt en werd er gezocht naar 
een nieuwe trainster voor het kleuter uur in de Oude 
Kerkstraat. Ik heb dit uur overgenomen en verplaatst 
naar de maandag. Ik geef dit uur met heel veel plezier! 

Naast het acrogymen en het les geven zit ik nog op 
school. Ik zit nu in 5 HAVO dus ik heb dit jaar mijn 
eindexamen. Als ik klaar ben met de HAVO wil ik mijn 
VWO gaan halen. Wat ik dan wil gaan studeren weet ik 
nog niet.

3
finale divisie 6 jeugd & senior
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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.

Lidmaatschap beëindigen

Antje



Op moment van schrijven is het nieuwe seizoen alweer een ruime maand 
oud, wat gaat dat toch snel! Iedereen is weer enthousiast van start 
gegaan: de leden uiteraard met trainen, de train(st)ers, bestuur en andere 
vrijwilligers. 

Verschillende trainers kregen een nieuw rooster voor studie of vonden een 
baan, daarom zijn er ook dit jaar weer wijzigingen bij een aantal lessen. De 
lesroostercommissie is druk met het vinden van stabiele oplossingen. Voor 
een groot deel is dit gelukt, maar een enkele les zal nog wat wisselende 
trainers zien.
Ondertussen is de Grote Clubactie weer van start gegaan. Hopelijk kunnen 
we ook dit jaar weer rekenen op jullie inzet en zo een mooi extraatje voor 
de clubkas overhouden. Zelf kun je er ook nog wat aan verdienen, dus zet 
hem op!

Eind september was het jongerenkamp, waarover elders in dit blad nog 
meer te lezen is. Zo’n 90 meiden tussen 8 en 14 jaar deden enthousiast 
mee met liedjes zingen, t-shirts ‘pimpen’ en bosspelen (inclusief spannend 
nachtspel) in Austerlitz. Als bonus was het superlekker weer.
Goed nieuws vanuit het bestuur: het lijkt erop dat we een nieuwe 
2e penningmeester hebben gevonden! Jonneke Kuperus, lid van het 
damesuur, heeft zich beschikbaar gesteld. Zij wordt inmiddels ingewerkt 
door de 1e penningmeester en zal tijdens de komende JAV in april officieel 
geïnstalleerd worden.

De komende maanden staan in het teken van de start van het 
wedstijdseizoen, Sinterklaas en natuurlijk de onderlinge wedstrijden 
waar alle Frat-leden hun kunsten kunnen vertonen aan publiek. De 
voorbereidingen zijn al in volle gang, dus schrijf je in zodra dat kan!

Ik wens jullie allemaal een mooi, sportief turnseizoen!

Janneke Peerdeman,  
secretaris
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van het Bestuur



3 keer per jaar kunnen de leden van alle lessen vanaf 7 jaar deelnemen aan 
wedstrijden die niet voor de selectie bedoeld zijn.
De eerste wedstrijd van het seizoen zijn de springwedstrijden, met een 
groepje deelnemen op de lange mat, de minitrampoline en kast springen. 
Terwijl ik dit schrijf zijn we druk aan het oefenen voor deze wedstrijd op 1 
november.
De tweede wedstrijd van het seizoen is dit jaar op 13 december. Fraternitas 
organiseert dan voor al haar leden een wedstrijd in sporthal Galgenwaard, 
waarbij iedereen op zijn eigen niveau kan meedoen en vooral aan papa, 
mama, opa en oma kan laten zien wat er het afgelopen jaar geleerd is op 
turngebied.
De derde wedstrijd vindt plaats in juni: de individuele recreantendag van 
het rayon. Leden kunnen hier tegen leden van andere verenigingen een 
wedstrijd turnen. Hieronder het verslag van 14 juni jl.
De individuele recreanten dag was in 2014 gepland in Woerden. Twee 
weken voor deze spannende dag ontvingen wij echter bericht: “De 
wedstrijd was verplaatst naar Hooglanderveen bij Amersfoort”. De 
reden? Deze wedstrijd is de laatste jaren uitgegroeid tot een waar festijn 
waar dit jaar meer dan 400 jongens en meisjes voor waren opgegeven. 
Dat betekent improviseren.  Een baan extra neerleggen zodat er meer 
kinderen tegelijkertijd kunnen turnen. Leuk bedacht, maar dan moeten er 
ook meer juryleden zijn en meer toestellen. Deze toestellen werden het 
probleem, die moesten op vrijdagavond uit andere gymzalen gehaald gaan 
worden, maar…………….. het Nederlands elftal speelt op die avond voor 
het WK, dus geen vader die turntoestellen wil gaan versjouwen. 
Dan maar met zijn alle naar de turnhal in Hooglanderveen waar voldoende 
toestellen staan.

Wedstrijden voor de recreatieleden
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Winnaars ronde 2: Mariken (2) en Sara (3)



Wedstrijden voor de recreatieleden Wedstrijden voor recreatieleden
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Op zaterdag daar aangekomen ziet de zaal er toch wel een beetje anders 
uit dan normaal. Op de vierkante vloer staan pionnen met vlaggetjes 
om drie lange matten te markeren, er zijn drie balken in gebruik en drie 
bruggen, waarbij rekening gehouden moet worden met elkaar want de 
afsprong van de brug gaat naar elkaar toe. En achter in de zaal, achter 
de palen die het dak ondersteunen staan drie banen voor de sprong, dat 
wordt goed in de gaten houden wanneer jouw kind gaat rennen.
De kinderen hebben nergens last van, zij hebben een geweldige ochtend 
of middag. Als leiding was het zwaar, meer dan 12 uur van huis op je vrije 
zaterdag, maar dat hebben we graag voor de meisjes over.  Alle meiden 
hebben het geweldig gedaan, een mooi diploma waard. 
Sommigen waren bijzonder goed en wonnen zelfs een medaille:

Goud: Soukaina Asaksak & Svana Verwijnen
Zilver: Mariken Dijkink
Brons: Jikke Dijkink, Jill van Leeuwen, Sara Abbasian Amin & Siena Rowe,
Plek 4: Marie Bos & Suzanne Wijffels,
Plek 5: Rana Gurses

Allemaal van harte gefeliciteerd.

winnaars ronde 1 : Soukaina (1) en Jikke (3)



Toen het vorige fratblad uitkwam, waren de laatste wedstrijden nog volop 
aan de gang. Dus even een korte terugblik op het vorige wedstrijdseizoen:
Wist je dat…..

* Er vanuit Fraternitas 55 selectieleden hebben deelgenomen aan de 
wedstrijden in onze regio in divisies 3, 4, 5 en 6.

* Deze meiden aan totaal 14 wedstrijden hebben deelgenomen (van  
teamwedstrijden, voorwedstrijden, tot regiofinales, toestelfinales en 
districtfinales in divisies).

* Er op de teamwedstrijden 2 teams goud behaalden.

* Er op de voorwedstrijden van de voorgeschreven oefenstof totaal 9 
medailles mee naar huis gingen.

* Er tijdens de voorrondes keuze oefenstof en D1 in totaal maar liefst 32 
medailles werden gescoord!

* Dat al een hele hoop medailles zijn!

* Er vervolgens 15 turnsters doormochten naar de regiofinale divisie 4

* Aan de regiofinale divisie 5 vier Frat turnsters hebben deelgenomen

* Dominique Vos heel knap 2e werd!

* Er 19 turnsters aan de regiofinale divisie 6 mee deden.

* Hierbij 4 meiden zelfs een medaille hebben behaald.

* En we 1 regiokampioene rijker zijn: Naomi Gerritse (pupil2 D3)

* Roemer Mulder en Mia Sin hoog gescoord hadden bij de regiofinale en 
mochten doorstromen naar de districtsfinale divisie 4.

* Bij divisie 5 Dominique Vos en Claire Arbouw mochten deelnemen aan de     
districtsfinale.

Wist je dat......
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* We dus 38 turnsters hadden in de finales en ook nog eens 4 in de 
districtsfinales!

* Tot slot (bijna) alle selectieleden mochten deelnemen aan de 
toestelfinale in Galgenwaard aan het einde van het seizoen.

* Hier werden maar liefst 55 medailles binnen gehaald door Fraternitas, 
waarvan er 19 goud waren!

* Dat betekent dat er afgelopen seizoen door Fraternitas 103 medailles zijn 
behaald!

* Wooohooo! Zoveel medailles hebben we nog nooit gewonnen!

* Wij als trainers natuurlijk hartstikke trots zijn op jullie en op dit resultaat.

* We komend jaar dus (bijna) allemaal een niveau hoger gaan trainen.

* En we weer hopen op een sportief, succesvol en gezellig 
wedstrijdseizoen!

* Zet ‘m op!

* (Alle foto’s van de prijswinnaars zijn te vinden op www.fraternitas.nl, of 
op de Facebook pagina van Fraternitas)

Wist je dat......Wist je dat......
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Brittany (links) & Shanna (rechts)



Vakantie foto’s
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Alexander in IJsland

Judith



Vakantie foto’s
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Myron

Clair



Oproep: Vrijwilligers gezocht!

12

Vrijwilligers gezocht!

Fraternitas is een bruisende turnvereniging, met ruim 600 leden. Iedere dag zijn er vele vrijwilligers 
actief om de turnlessen te verzorgen en de vereniging draaiend te houden. Daarnaast organiseren 
we jaarlijks een hoop gezellige activiteiten voor onze leden. En hierin zouden wij best wat extra 
versterking kunnen gebruiken!

Hieronder een opsomming van taken die wij graag zouden uitbesteden aan ouders en/of leden. Lijkt 
het je leuk om je in te zetten voor de club, kruis dan aan waarbij je zou willen helpen. Wij nemen dan
contact met je op.

Onderlinge wedstrijden, zaterdag 13 december 2014: 
o Jurymeisjes (leeftijd va 8 jr): die de juryuitslagen naar de wedstrijdtafel brengen.

o Klok meisjes (leeftijd va 10 jr): die de tijd bij vloer en balk willen opnemen.

o Catering (ouders): opnemen van drinken bij juryleden,  trainers en vrijwilligers en het 

rondbrengen ervan op de wedstrijdvloer.
o Lunchpakketjes verzorgen (ouders): Van te voren de lunchpakketjes thuis maken voor de 

trainers, vrijwilligers en juryleden.
o Boodschappen halen (ouders): Van te voren broodjes, beleg, drinken etc. kopen om trainers,

vrijwilligers en juryleden te verzorgen tijdens de wedstrijddag. 
o Presentjes verzorgen (ouders): Aan het einde van de dag krijgen de juryleden, vrijwilligers en

trainers een kleinigheid voor hun inzet.
o Ondersteunen van de wedstrijdcommissie: helpen bij het voorbereiden en indelen van de 

wedstrijden. Er wordt hiervoor regelmatig vergaderd.
o Sterke mannen/vrouwen (va. 15 jr) die willen helpen met de wedstrijdhal gereed maken en 

afbouwen.

Toestelfinale, zaterdag 27 juni 2015: 
o Fraternitas is mede organisator van deze rayon toestelkampioenschappen. Hiervoor kunnen 

wij hulp gebruiken voor de volgende taken:
o Jurymeisjes (leeftijd va 8 jr): die de juryuitslagen naar de wedstrijdtafel brengen.

o Klok meisjes (leeftijd va 10 jr): die de tijd bij vloer en balk willen opnemen.

o Catering (ouders): opnemen van drinken bij juryleden,  trainers en vrijwilligers, en het 

rondbrengen ervan op de wedstrijdvloer.
o Luchpakketjes verzorgen (ouders): Van te voren de lunchpakketjes thuis maken voor de 

trainers, vrijwilligers en juryleden.
o Boodschappen halen (ouders): Van te voren eten, drinken etc. kopen om trainers, vrijwilligers

en juryleden te verzorgen tijdens de wedstrijddag. 
o Presentjes verzorgen (ouders): Aan het einde van de dag krijgen de juryleden, vrijwilligers en

trainers een kleinigheid voor hun inzet.
o Luchpakketjes verzorgen: Van te voren de lunchpakketjes thuis maken voor de trainers, 

vrijwilligers en juryleden.
o Sterke mannen/vrouwen (va. 15 jr) die willen helpen met de wedstrijdhal gereed maken en 

afbouwen.

Grote Club Actie:
Jaarlijkse terugkerende actie waarbij de club gesponsord wordt d.m.v. het verkopen van loten.

o Het aanvragen van de lotenboekjes en/of verdelen hiervan onder de verschillende zalen 

waar onze lessen gegeven worden (ouders).
o Het coördineren van het invoeren van de gegeven machtigingen op de website van de Grote

Clubactie (ouders).
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Oproep: Vrijwilligers gezocht!

Redactie Fratblad:
Het Fratblad wordt 4x per jaar uitgebracht. De commissie komt een aantal keer bij elkaar om na te 
denken over de invulling.

o Versterking van het redactieteam: oa het tekstueel en taalkundig nakijken van alle stukken 

die worden ingezonden. 
o Laten schrijven van stukjes en het meedenken in nieuwe thema’s om het blad te vullen.

o Kinderen die puzzels/kleurpagina’s of andere leuke ideeen willen aanleveren voor het blad 

(leeftijd va 5 jr) 

12+ commissie:
Drie keer per jaar wordt er een activiteit georganiseerd voor de leden van 12 tot en met 18 jaar.

o Meedenken en mee organiseren van de activiteiten (vanaf 12 jr)

Jurycursus:
Zonder juryleden kunnen onze leden niet deelnemen aan wedstrijden. We zijn hard opzoek naar 
ouders en leden die een jurycurus willen volgen. De cursus neemt ca. 5 avonden in beslag + thuis 
studie. 

o Deelname aan jurycursus en het jureren op ca. 3 tot 6 wedstrijden per jaar. (v.a. 16 jr) 

Assistenten:
Het is voor trainers erg fijn als er assistenten een handje helpen tijdens de training. Het is extra fijn 
als we daar iedere week op kunnen rekenen.

o Assisteren bij de wekelijkse trainingen (v.a. ca 10 jr)

Dag:…………………………………..Locatie:………………………………………..

(Assistent) Trainers:
Wij zijn altijd opzoek naar nieuwe enthousiaste trainers om ons team te versterken. Fraternitas vindt 
het erg belangrijk dat de trainers gediplomeerd zijn in het lesgeven, daarom bieden wij een cursus 
aan. Lijkt het je leuk om bij Fraternitas les te komen geven of een assistentencursus te volgen, geef 
je dan snel op, dan kijken wij hoe we je hierin kunnen ondersteunen.

o Assistentencursus niveau 2 (v.a. 14 jr) 9x een zaterdag/zondag + stage op een turnles

o Trainerscursus niveau 3 (v.a. 16 jr) ca. 1 jaar + stage op een turnles

Wil je eerst nog meer informatie over één of meer taken, mail dan naar carlien@fraternitas.nl
                                                                                                                                                                       
Kruis hierboven de activiteit(en) aan waarbij je zou kunnen ondersteunen.
Formulier mag worden ingeleverd bij een trainer of gemaild worden naar: carlien@fraternitas.nl

NAAM:…………………………………………………………………………………………………………..

(ouder van): ……………………………………………………………………………………………………

EMAILADRES:…………………………………………………………………………………………………

TELEFOONNUMMER:………………………………………………………………………………

OP LES BIJ: …………………………………………………………………………………………...



Afgelopen juni, was de zaal heel vol! Ik had niet alleen alle meiden en 
jongens in de zaal maar ook allemaal ouders. 
Op zowel de maandagavond als de donderdagavond hebben de ouders 
samen met de kinderen geturnd. 1 op 1 samen met de kinderen hebben de 
ouders ontdekt wat de kinderen leren op les, hoe ze hun kinderen kunnen 
helpen, wat hun kind moeilijk vindt of juist heel makkelijk. Hoe hoog zo’n 
balk eigenlijk wel is, en hoe moeilijk een borstwaartsom is. 
Ze liepen niet alleen mee, maar hebben ook veel zelf geprobeerd! Ik 
heb koprollen (zelfs op de balkverbreder), handstanden, radslagen en 
overslagen (van de kast af) voorbij zien komen. Ik was erg onder de indruk 
van de ouders die dat toch zomaar even doen! Maar ook het helpen van 
de kinderen was leuk om te zien. Ik heb geprobeerd uit te leggen waar ze 
hun kinderen het best kunnen `vastgrijpen’ bij verschillende onderdelen. 
En dat bleek dan soms nog best een uitdaging. En als ouders dan eens wat 
gingen proberen, hoorde ik de kinderen regelmatig zeggen: ”dat het toch 
wel even echt niet zo moet, maar dat papa of mama het zo en zo moesten 
doen.” 
Ik heb die week in juni met een glimlach op mijn gezicht in de zaal gestaan. 
Genoten van de interactie tussen ouder en kind, stiekem gelachen om de 
trucjes van ouders, maar ook zeker onder de indruk staan kijken van wat 
ouders allemaal kunnen. 
Dit is zeker voor herhaling vatbaar, dus ouders: voorjaar 2015 kunnen jullie 
zeker weer eens komen mee doen!
(de groepsfoto’s van deze lessen staan in het blad, helaas ben ik bij het 2e 
uur op donderdag vergeten een foto te maken)

 

Ouder & kind lessen Anne
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O&K kleuters maandag 



Ouder & kind lessen Anne
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O&K meisjes donderdag 3 

O&K meisjes maandag 

O&K meisjes maandag 1



In november 2013 was het ouderen kamp van Fraternitas, dat is voor 
ons het seintje om een datum te prikken voor het volgende jaar, het 
jongerenkamp.

Vol goede moed werd er binnen de trainersgroep een datum geprikt: Het 
weekend van 27 september 2014. 

Natuurlijk hing Hester de week daarop volgend aan de telefoon met dhr. 
Van Loon in Lunteren, maar helaas na ongeveer 20 jaar op kamp te zijn 
geweest in Lunteren, moesten we nu een nieuw onderkomen zoeken want 
dhr. Van Loon is met pensioen en de jeugdherberg is gesloten. Dat was een 
tegenvaller, waar vind je zo snel een nieuw onderkomen voor 100-120 man?

Gelukkig kwam er vanuit het bestuur de tip om in Austerliz te kijken bij de 
Paasheuvelgroep. En ja, wij vonden een onderkomen voor 80 personen 
of voor 150 personen. Optimistisch als wij zijn, namen wij een optie op 
het grootste huis: de Houtduif. Nu de leden enthousiast maken en een 
programma in elkaar zetten.

Met zijn vieren bedachten we een thema en spelen die daarbij zouden 
passen. Vervolgens zijn alle trainers benaderd om een spel uit te werken 
en voor te bereiden. Zo heeft Carlien het gekleurde sokken spel gemaakt, 
Marja het kampvuurzang spel, Carlien en Marja samen het levend stratego, 
Cisca het trefbal toernooi, Natascha met Anne en Hanke het bosspel, Anne 
en Bapke het nachtspel voor de 8 en 9 jarigen en Nicky het kat en muis spel 
en drie is te veel.

Nu hoor ik u denken, dat is veel, maar heeft de commissie dan nog wel wat 
gedaan? Ja, tijdens het weekend hebben Hester en Lenny het pimpen van 
het T-shirt geleid en Nienke en Shelley hebben de kampdans, het nachtspel 
voor de grote en de ochtend gym geleid.

Nu wij op een nieuwe locatie zaten, had de keukendienst iets meer werk: 
Marja en Annemiek, bedankt voor jullie inzet. Maar ook de bestuursleden 
die langskwamen, Ati, Janneke en Jonneke hebben flink de handen uit de 
mouwen gestoken. Bedankt!
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Jongerenkamp Fraternitas



En ook de mannen die langskwamen speciaal voor het nachtspel: 
Rien, Michel, Eddy, Bas en Jack bedankt, wij hebben genoten van jullie 
gekkigheid.

En wij niet alleen, ook de 87 meiden die als leden mee op kamp waren 
hebben genoten. Dat hoor je dan terug in mailtjes, SMSjes en op les. Dit 
wil ik graag doorspelen naar de kampleiding: Carlien, Kaylee, Laura, Bapke, 
Nicky, Shanna, Anne, Rozemarijn, Hanke en Cisca bedankt dat jullie ons 
hebben geholpen om weer een onvergetelijk jongerenkamp voor de jeugd 
van Fraternitas te verzorgen.

Hester, Nienke, Shelley en Lenny

Beste Lenny,
Ester heeft enorm genoten van het kamp! Ze bleef maar vertellen toen ze 
thuis was.
Bedankt voor het hele leuke weekend voor onze dochter!

Hoi Lenny, 
bedankt voor Merels super eerste echte kamp ervaring van afgelopen 
weekend!
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Jongerenkamp Fraternitas



Ik ben op turnkamp geweest.
Het was leuk en het was gezellig
We zijn heel laat op gebleven.
We hebben een nachtspel gedaan en daarvoor een gewoon spel gedaan.

Isis

We zijn op turnkamp
En het is heel leuk
En we hebben een heel  leuk nachtspel gedaan.  Het was een aliens spel.
En we gingen heel laat naar bed.
En we hadden heel veel snoep gegeten
We waren met 8 op een kamer, Isis, Milu, Jet, Sophie, Lotte, Pleuni en 
Tessa
En we hebben ook trefbal gespeeld we hebben 2x verloren en 1x 
gewonnen

Team Licht blauw

Turnkamp
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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.nl
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Adverteren?
Vraag naar de mogelijkheden en stuur een mail naar:

adverteren@fraternitas.nl



Gemiddeld zijn we hier 2 keer geweest.
We hebben een superleuke slaapzaal en we vervelen ons natuurlijk geen 
moment!
In onze korte maar krachtige vrijetijdsmomentjes doen we elkaars 
make-up, eten we zo nu en dan een snoepje (kuch kuch) en turnen we 
voor zover dat kan in de zaal.
Het eten is (tot nu toe) vet lekker en het is gewoon kei-gaaf.

Groetjes Sarah, Mirjam, Lisan, Roos, Juno, Franka  en Suzanne

Turnkamp 2014
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Turnkamp 2014
Het T-shirt maken was leuk en leuk geregeld met al die kraaltjes.Het was 
leuk voor jongeren mensen om het dansje te doen.Het was super leuk en 
we waren super snel klaar.

Groeten team Wit



Vakantie foto’s
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Pam

Hanneke

Desiree

Floor



Het zou heel fijn zijn als Fraternitas wat meer TD2 juryleden erbij krijgt. 
TD2 staat voor Turnen Dames keuze oefenstof. 
Voor komend seizoen ‘14-‘15 krijgen we het juryrooster voor TD2, maar 
net rond. Volgend seizoen ‘15-‘16 stopt Suzanne de Hoog met jureren en 
hebben we te weinig TD2 juryleden. En als we geen juryleden kunnen 
leveren mogen de turnsters niet meedoen.
 
Annet de Groot gaat daarom 13 januari 2015 starten met de TD2 cursus in 
Breukelen. 
Als je net TD1 gehaald hebt, kun je meteen door naar de TD2 cursus, (ex)
turnsters en trainers kunnen direct door naar de TD2 cursus. 

Kijk voor meer informatie over de TD2 opleidingen op de campus van de 
KNGU.

TD2 Naarden   Start 8 januari   Docent Bart Mutsaers
TD2 Breukelen   Start 13 januari   Docent Marian Kwakkenbos
TD2 Lexmond   Start 5 februari  Docent Anneke Ausma

Ook zijn er TD3 (keuze oefenstof hoger niveau) juryleden nodig.  

TD3 Culemborg  Start 4 november  Docent Els Pluimakers
TD3 Lexmond   Start 27 november Docent Anneke Ausma
 

Inschrijven moet via de campus van de KNGU. TD2 en TD3 zijn te vinden bij 
jury opleidingen en dan de betreffende datum aanklikken. 
De TD1 is te vinden door bij jury opleidingen helemaal onderaan 
„Jury opleiding turnen dames niveau 1 diverse” aan te klikken en dan de 
juiste cursus selecteren. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marja den Uijl 
(marja@fraternitas.nl)
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Juryleden nodig

Desiree

Floor
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Finale  divisie 6 jeugd 2

Finale  divisie 6 jeugd 1
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HERFSTVAKANTIE 19 T/M 26 OKTOBER

NOVEMBER
Zaterdag 1 november springwedstrijden Woerden

Donderdag 13 november kledingverkoop 
van 19.00 – 20.00 uur in de Oranjekapel
Adres : Amsterdamsestraatweg 441a  (Pinnen in NIET mogelijk)

Zaterdag 22 november rayon clubteamwedstrijden

Donderdag 27 november kledingverkoop
van 19.00 – 20.00 uur in de Oranjekapel
Adres : Amsterdamsestraatweg 441a  (Pinnen in NIET mogelijk)

Zaterdag 29 november sinterklaasfeest Wevelaan

DECEMBER
Zaterdag 6 december 1e voorronde turnen dames 1e t/m 3e divisie

Donderdag 11 december kledingverkoop
van 19.00 – 20.00 uur in de Oranjekapel
Adres : Amsterdamsestraatweg 441a  (Pinnen in NIET mogelijk)

Zaterdag 13 december onderlinge wedstrijden Fraternitas Galgenwaard

KERSTVAKANTIE 21 DECEMBER T/M 4 JANUARI

JANUARI
Zaterdag 10 januari 2e voorronde turnen dames 1e t/m 3e divisie

Donderdag 15 januari kledingverkoop 
van 19.00 – 20.00 uur in de Oranjekapel
Adres : Amsterdamsestraatweg 441a  (Pinnen in NIET mogelijk)

Zaterdag 24 januari 3e voorronde turnen dames 1e t/m 3e divisie

Zaterdag 31 januari 1e voorronde turnen dames keuze en D1

Agenda
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BESTUUR
Voorzitter
Ati Dijk        030-2684332
Secretaris  
Janneke Peerdeman      06-39332582
    
1e Penningmeester 
Clasineke van Steensel      030-2522570
2e Penningmeester (a.i.)
Jonneke Kuperus      06-10342235

Leden
Joop van Raaij       030-2436642
Brigyt Witteman      030-2735732
Claudia de Groot      030-2932277

Froukje van den Aker
Liewtje Arsav
Wende Bos
Simone Coolsma
Marijne de Jager
Fe Janse
Mijs Janse
Willemijn Jansen
Arne Jansonius
Yco Jansonius
Metta Hermans
Siqi Hu
Eloise Meinders
Sophia Meinders

Adressenlijst

Nieuwe leden welkom bij Fraternitas

Jade van Os
Laureen van Os
Lois van der Pol
Fay Reinold
Isabella van Rijn
Nine Rodino
Anna Salamans
Roos Thonissen
Elise Tounsi
Sterre Ubels
Lotte van Veen
Marielle Wallenburg
Solis Lawrence
Joany van Leeuwen
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voorzitter@fraternitas.nl

secretaris@fraternitas.nl

penningmeester@fraternitas.nl

jonneke@fraternitas.nl

joop@fraternitas.nl
brigyt@fraternitas.nl
claudia@fraternitas.nl

Rosa Woestenenk
Zara Kurbal
Nova Ruiters
Lisa van Straalen
Veerle Vulink
Olaf Reedquist
Joni Smit
Valarie Smits
Chanel de Wijer
Elly McCool
Serana McCool
Emanuel Obrie
Keke Kraijenbrink
Lois Kramer



Uiterlijk 13 dec.

 kopy voor het

Fratblad inleveren!!!

kopij@fraternitas.nl

TRAINERS:                            
Voorzitter
Marja den Uijl       030-6033560

Leden
Natascha Baars       06-57883491
Eddy Yarraly                                    06-24712752
Anne Erkelens       06-12463592
Hanke van Geffen      06-
Jeroen de Groot      06-12364599
Lenny de Heus       030-2430980
Marita Mulder      
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
Elsemiek Versteegt      06-41667419
Rozemarijn Balemans      06-10340027
Nicky Corthals       06-16403623
Shanna v Steensel v/d Aa     06-34818441

Tijdelijk
Nicky van Steensel      06-21965967
Robbert de Uijl       06-19155867 
     

CONTACTPERSONEN:
Ledenadministratie
Ria van Raaij       030-2436642 
ledenadministratie@fraternitas.nl

FRATBLAD:
Redactie Frat-blad       kopij@fraternitas.nl
Internet           http://www.fraternitas.nl

Adressenlijst

marja@fraternitas.nl

natascha@fraternitas.nl
eddy.yarraly@fraternitas.nl
anne@fraternitas.nl
hanke@fraternitas.nl
jeroen@fraternitas.nl
lenny@ fraternitas.nl
marita@ fraternitas.nl
eddy@ fraternitas.nl
hester@ fraternitas.nl
bapke@ fraternitas.nl
carlien@ fraternitas.nl
mirjam@ fraternitas.nl
cisca@ fraternitas.nl
rien@ fraternitas.nl
elsemiek@ fraternitas.nl
rosemarijn@fraternitas.nl
nicky@fraternitas.nl
shanna@fraternitas.nl

nickyvansteensel@fraternitas.nl
robbert@fraternitas.nl
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Joni Smit
Valarie Smits
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Emanuel Obrie
Keke Kraijenbrink
Lois Kramer



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, legging, turnhemd en de korte witte broek zijn alleen te 
koop bij onze eigen verkoop. Deze verkoop is één à twee keer per maand 
op donderdag in de Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg 441a. Kijk voor 
de data en bijbehorende tijd in de agenda. 

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

Op onze site kan turnkleding worden aangeboden en gevraagd 
(www.fraternitas.nl, info@fraternitas.nl).

Kleding

Fratkleding 
 
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 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 1 januari 2012) 
 
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 
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IBAN nummer Fraternitas: NL39RABO0305641212.

De contributie voor 1 uur les per week bedraagt € 37,00 per kwartaal. En 1 
maal per jaar komt daar nog de Bondscontributie bij.
Kijk hieronder voor een nadere uitleg over de contributies.
- De contributie wordt per kwartaal berekend en geheven.
- De contributie bestaat uit een basisbedrag en een bedrag per kwartier      
   dat er getraind wordt en daarnaast de bondscontributie.
- De basiscontributie bedraagt € 13,- voor elk lid.
- Bedrag per kwartier is € 6,00 voor elk lid.

Bondscontributie:
Deze bondscontributie wordt het 1e kwartaal van elk kalenderjaar apart 
in rekening gebracht en bedraagt het individuele bedrag wat per lid door 
de bond (KNGU) aan Fraternitas wordt berekend. (voor 2014 is dat €14,97 
voor leden tot 16 jaar en €19,22 vanaf 16 jaar).
Nieuwe leden die zich aanmelden tussen 1 januari en 1 juli betalen de 
bondscontributie bij de eerste contributie net als het inschrijfgeld.
Nieuwe 16 + leden die lid worden tussen 1 juli en 31 december betalen de 
dan aan de vereniging in rekening gebrachte bondscontributie bij de eerste 
contributie net als het inschrijfgeld. 
(voor 2014 is dat voor 16+ leden € 19,22)

Inschrijfgeld:
Inschrijfgeld wordt (eenmalig) bij inschrijving als nieuw lid betaald, bij de 1e 
te betalen contributie en bedraagt €7,50.

Incasso:
Indien een lid per factuur wil betalen worden €2,50 administratiekosten in 
rekening gebracht.

Vragen m.b.t. de contributie:
Zijn er toch nog vragen, stuur deze vraag dan naar penningmeester@
fraternitas.nl. 
Wij zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid die de taak van 2e penning-
meester op zich neemt. Zodra wij die hebben gevonden kunnen de vragen 
weer telefonisch gesteld worden.

Contributie 
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Vakantie foto’s

Kamili

Nicky
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Nienke

Puck

Qvinny

Vakantie foto’s
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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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actuele lestijden van de (pre) selectielessen graag kijken op w
w

w
.fraternitas.nl

Rooster en lestijden  ingang per 1 oktober LESROOSTER     ingangsdatum 1 oktober 2014

19

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

Woensdag 
17.00 - 18.00 uur Club-Extra 4 - 9 jaar 36 Eddy Yarally
18.00 - 19.00 uur jongens 6-10 jaar 30 Eddy Yarally

Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)
Maandag:
17.00-18.00 uur       meisjes en jongens 3-5jaar         43         Nicky Corthals
Woensdag:
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 (Shanna en Rozemarijn)
17.00 - 18.00 uur meisjes 7 - 8 jaar 48 Anne Erkelens (Shanna en Rozemarijn)
18.00 - 19.00 uur meisjes 9 - 11 jaar 49 Anne Erkelens (Shanna en Rozemarijn)
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

TIJDELIJK!  Winterboeidreef 8   (Nolenslaan 33)
Maandag:
17.00 - 18.00 uur meisjes 5 – 7 jaar 80 Lenny de Heus
18.00 - 19.00 uur meisjes vanaf 8 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

Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17)
Maandag:
18.00 - 19.15 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 - 19.15 uur meisjes 10+ jaar  12 Natascha Baars
Woensdag: 
18.00 - 20.00 uur acro D selectie 05 Mirjam den Uijl
Zaterdag:
09.00 - 10.00 uur acro instroom 6-…jaar 02 Nicky Corthals
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

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 heren vanaf 14 jaar 53 Eddy van der Rijst

*
**

* Shanna & Rozemarijn
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