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VAN DE VOORZITTER…. 
 
 

Het eerste Fratblad in het seizoen 
2007-2008.  
Ligt de enorm leuke en druk bezochte 
verenigingsdag gehouden in juni net 
achter ons, aan het begin van dit sei-
zoen wordt al enthousiast gesproken 
over het 115-jarig bestaan van Fra-
ternitas. Dit vieren we op 19 april 
2008 met een groot Fraternitas Gala, 
de voorbereidingen zijn inmiddels in 
volle gang.  
Noteert u alvast de datum. Dit zal ui-
teraard de inzet vragen van heel veel 
leden en vrijwilligers. Iedereen veel 
plezier en succes gewenst hierbij.  
 
Ook de traditionele activiteiten: de 
lessen, de wedstrijden, de activiteiten 
voor de jongeren, de 25+-avond, zul-
len dit jaar de nodige aandacht krij-
gen.  
Niet te vergeten de grote clubactie 
die op dit moment een bijdrage levert 
aan de kosten voor alle activiteiten. 
 
Kortom: 2007-2008 een actief en 
feestvol seizoen 
 
Pieter Vos 
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en nieuw seizoen 2007-2008. Al weer een aantal activiteiten achter de rug, maar nog een groot 
aantal te gaan. In deze uitgave nog een paar verslagen van vorig seizoen, maar ook weer een 
update van de uitvoerings  turngalacommissie . Verder nog een leuke wedstrijd en stellen twee 

nieuwe aspirant TC-leden zich aan u voor. Ook de drumfanfare heeft niet stil gezeten; meer over de 
drumfanfare verderop. 
 
Tot slot nog het volgende: in het weekend van 16-18 november gaan de “ouderen” van Frat weer op 
kamp. Mocht je nog mee willen, meld je aan via: kamp@fraternitas.nl 
 
Veel leesplezier!! 
 
 

WELKOM NIEUWE LEDEN  
 
 
Serena Boers 
Karmijn Dautzenberg 
Rachelle Emo 
Jeanne van Eijk 
Dieuwke Fluitman 
Katie Hoekstra 
Mara Huiskes 
Gina van Kuyk 
Samira Lakhoirdi 
Anne Rikken 
Nynke Scholte 
Fenne Scholte 
Naomi Silvesrti 
Eva Silvestri 

Evie Thijssen 
Saar Thijssen 
Martine Vlieger 
Juno Westerhof 
Naomi Wiese 
Evie Ziogas 
Aphrodite Ziogas 
Raquel Gobits 
Marieke de Groot 
Roeland Schmöhl 
Maarten Schmöhl 
Nemo ter Bogt 
Isabel Bossert 
Annabel van den Brink 

Aylin Colak 
Anne Dielessen 
Sabina van Dijk 
Lisa van Eijk 
Gert van Leusden 
Mia Lodder 
Lucas Lodder 
Aisa Pikaart 
Pieter van der Pluijm 
Marilou Schoemaker 
Ilja Schoonman 
Michel Sontrop 
Maika Sontrop 
Floor Verhoeff 
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Jongens/herenselectie van  
Sport Vereent en Fraternitas 

Uit de les van …. Kids-Swing 

Assistentendag 2007 De dames van de acro tijdens 
een van hun wedstrijden 
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Vanuit het bestuur bij de start van het 
seizoen enkele korte berichten. Dit jaar zal 
in het teken staan van het 115-jarig bestaan 
dat gevierd wordt op 19 April 2008 (zie ook 

de bijdrage van Cisca over het Turngala).   
Dan zijn er (“stormachtige”) ontwikkelingen te 
melden over de Utrechtse Turnhal. De 
gemeenteraad van Utrecht heeft de bouw van een 
Utrechtse Turnhal goedgekeurd met beperkte 
regiofunctie. Momenteel wordt er gewerkt aan een 
commissie die een programma van eisen zal gaan 
opstellen. Ook wordt al driftig gekeken op welke 
lokatie deze turnhal zou kunnen komen te staan. 
Tevens zullen de besturen van de 5 
gymnastiekverenigingen in Utrecht dienen te 
bekijken hoe op termijn binnen de Turnhal 
samengewerkt kan gaan worden.  
Aan het begin van het seizoen is er ook weer 
aandacht voor de ledenadministratie. Het kan zijn 
dat er vragen zijn van leden over de contributie. 
Meest voorkomende vraag is dat iemand nog een 
acceptgiro (of incasso) krijgt voor de contributie, 
terwijl hij/zij zelf denkt geen lid meer te zijn. 
Over het algemeen heeft de betreffende persoon 
dan te laat opgezegd, waardoor er nog voor een 
kwartaal betaald moet worden. Het opzeggen 
dient schriftelijk te gebeuren.  

Leden die van de U-pasregeling gebruik maken 
moeten ieder jaar weer een kopie van hun nieuwe 
U-pas opsturen. Een verzoek: houd u zich aan de 
regels van inschrijven en afmelden zoals ze achter 
in het Fratblad staan. 
Natuurlijk komt het ook voor dat door iemand van 
Frat of door het administratiekantoor (dat  de 
betalingen int) een fout gemaakt wordt. Omdat het 
mogelijk is dat dit de laatste tijd wat vaker 
voorkomt, willen wij u vragen dat bij de 2e 
penningmeester of de voorzitter te melden. Dit 
vergroot het zicht van het bestuur op dit soort 
gebeurtenissen. 

 
Namens het bestuur, 
Pieter Vos

 

AGENDA 
 

OKTOBER  2007 
20 t/m 28 Herfstvakantie 
 

NOVEMBER  2007 
1 19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling! 
8 19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling! 
10 Springwedstrijden 
16 t/m 18 Ouderenkamp 
22 19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling! 
24 Sinterklaasfeest 
27 Inleverdatum kopij Fratblad 2007-05 
 

DECEMBER  2007 
1 1e Voorronde jongens/heren NTS Hoog, Amerfsoort 
5 Sinterklaasavond: geen les 
6 19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling! 
8 1e Voorronde meisjes/dames 4e divisie 
12 Fratblad 2007-05 komt uit 
13 19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling! 
15 1e Voorronde meisjes/dames 1e, 2e en 3e divisie 
22 12+ activiteit: Univé gymgala 
22 t/m 6-1-08 Kerstvakantie 
 

JANUARI  2008 
10 19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling! 
12 # 2e Voorronde jongens/heren NTS Hoog, Amerfsoort 
 # Voorwedstrijd meisjes/dames divisie keuzeoefenstof 
17 19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling! 
19 # 2e Voorronde meisjes/dames 4e divisie 
 # Mini ¾ kamp 
26 # 2e Voorronde meisjes/dames 1e, 2e en 3e divisie 
 # Voorwedstrijd meisjes/dames divisie 5 + jeugd 
 # Districtfinale jongens/heren NTS hoog ism Noord-Holland. 

D 
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  Wist u dat ?!?  
 
 

U bij Fraternitas niet alleen kunt gymmen, maar ook muziek kunt maken? 
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden om onze drumfanfare te versterken. Wij tre-
den op met sinterklaas, carnaval, 4 mei, koninginnedag enz. 
Speel je een instrument of wil je dat leren spelen, kom eens kijken op ´n re-
petitieavond. 
Wij repeteren elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Morgenster in 
de Meern. 
Het adres is Molensteyn 42 in de Meern.  
Je kunt ook kijken op onze website www.frat.nl  
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chter de schermen zijn al heel veel mensen druk bezig met de voorbereidingen voor het turngala in 
april 2008.  
 
Het lustrum van Fraternitas: 115 jaar!! 

 
Alle leden hebben enkele weken terug een brief ontvangen met de vraag of jullie mee willen werken aan het 
turngala. Wil je meedoen, lever dan het strookje op tijd in! Dit mag je niet missen. 
De strookjes moeten uiterlijk 19 oktober ingeleverd worden op les. 
 
Als je al langer lid bent dan 5 
jaar dan weet je dat we alle 
vorige keren het een uitvoering 
genoemd hebben. Maar de kans 
is groot dat je geen idee hebt 
wat een uitvoering eigenlijk is. 
 
Deze keer willen we het een 
“turngala” noemen in plaats van 
een “uitvoering”. 
 
IN HET KORT: 
Op de gymlessen zijn jullie 
misschien al voorzichtig aan het 
oefenen/instuderen van een 
nummer. Dat is meestal heel 
anders dan de gewone 
turnoefeningen die je normaal 
gesproken op les doet of het 
trainen voor een wedstrijd. Elke 
groepsleeftijd zal een 
gezamenlijke oefening op de 
middag- en/of 
avondvoorstelling laten zien. 
Straks in april vormen alle nummers samen 1 heel groot turngala. Dit zal er heel anders uitzien dan je in de 
gymzaal gewend bent. 
Probeer het je maar eens voor te stellen: 
Een hele grote sporthal met een enorme tribune waar wel 1000 toeschouwers op zitten, dat zijn jullie ouders, 
opa’s en oma’s en andere familie of vrienden. 
Er zijn gekleurde lampen en felle spotlights, veel muziek en een schitterende show met een prachtig decor. 
Geloof het of niet, het zal een geweldige show gaan worden met ons allen. 
Zo’n turngala komt er natuurlijk niet zomaar. Daar is heel veel voorbereiding en geld voor nodig. Met die 
voorbereiding zijn veel mensen al een hele tijd bezig: dat is de uitvoeringscommissie. Deze commissie regelt 
mensen die de locatie vastleggen en de belichting gaan doen, de muziek knipt en plakt en nog heel veel 
andere dingen. Voor het geld hebben jullie leden zelf al voor een belangrijk deel gezorgd, namelijk een 
gedeelte van de Grote-Club-Actie-loten is bestemd voor het turngala. 
 
Het turngala wordt gehouden in het Sportcentrum Galgenwaard net als in 2003. 
 
 
Namens de turngalacommissie, 
Cisca den Uyl 

A 
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oi, ik ben Fleur en ik zit op acro-gym en turnen. 
Afgelopen seizoen heb ik met acrogym 4 wedstrijden gedaan: 
Eerst had ik met mijn trio (Lot, Puck en ik) een voorwedstrijd. Dat was onze eerste acro-gym wedstrijd. Toen 

ging het best wel goed en werden we 6e (van de 7).  
De tweede voorwedstrijd ging het nog beter en werden we derde!!! 
2 weken later hoorden we dat we mee mochten doen aan het NK. 
Bij het NK ging het weer iets minder goed, en werden we op-een-na laatste. 
Toen hadden we daarna nog 1 wedstrijd en werden we weer derde!!!! 
Die avond was trouwens ook nog een demo wedstrijd, dan ga je met de hele groep een soort van uitvoering laten zien. 
Daar werden we laatste, maar elke 
groep kreeg een beker. 
Ik vind het heel erg leuk op acrogym!!! 
 

Groetjes Fleur 
 
Het wedstrijd seizoen pff.. 
Zwaar maar wel hartstikke leuk!! 
Samenwerken met je partners vind ik 
hartstike gezellig. Vooral omdat je echt 
gehecht aan elkaar bent. 
Onze eerste wedstrijd was heel span-
nend, vooral omdat ik nog nooit eerder 
mee had gedaan met een wedstrijd 
acrogym, maar we waren goed genoeg 
om door te gaan naar een volgende 
wedstrijd. 
Die ging zo goed dat we 3de zijn ge-
worden, natuurlijk heel leuk met een 
mooie medaille. 
Toen mochten we door naar de Neder-
landse kampioenschappen. Dat was 
heel leuk en spannend. 
Daar zijn we 5de geworden. 
Daarna was onze laatste wedstrijd en de allerbeste (van ons) daar zijn we ook derde geworden. Heel leuk en dat was de 
laatste keer van onze oefening wel jammer. Maar we hadden die dag ook de demo, dat was met de hele groep. Die 
avond waren er heel veel  demo's. Heel spectakulaire en iets minder. Die van ons ging niet zo goed, maar daar gaat het 
niet om. Het was wel heel leuk. 
Zo dat was het lekker veel hè! 
 

Lot 
 

WEDSTRIJDSEIZOEN ACROGYM  
 

Het zit er weer op: het wedstrijdseizoen van de acrogym is voorbij. Het seizoen begon op 14 april in Wormer. Voor een 
aantal meiden was dit hun eerste wedstrijd en daarom waren we allemaal zenuwachtig. Op een paar schoonheidsfoutjes 
na is het supergoed gegaan. Tijdens de tweede wedstrijd waren de schoonheidsfouten verdwenen en dat leverde twee 
hele mooie wedstrijdoefeningen op. Met zelfs een medaille (3e plaats) voor Fleur, Lot en Puck, echt heel knap! Jammer 
genoeg was Niki ziek waardoor Juul en Niki op het laatste moment niet mee konden doen. Omdat Fleur, Lot en Puck 
derde waren geworden, werden ze geplaatst voor de Nederlandse Kampioenschappen Acrogym. Op zaterdag 9 juni was 
het zover; voor het eerst deden ze mee aan een NK en dat ging best goed. Gezien het hoge niveau helaas geen medaille, 
maar meedoen aan het NK is natuurlijk al een prestatie op zich!  
De laatste wedstrijd was op 16 juni: de Open Kampioenschappen West Nederland. Op zaterdagmorgen waren de trio’s 
(Martine, Dominique & Katja en Fleur, Lot & Puck) en het duo (Niki en Juul) aan de beurt. Het ging bij alledrie de 
teams erg goed; ik zag als trainster nauwelijks fouten. Fleur, Lot en Puck gingen ook deze dag met een medaille naar 
huis (wederom voor de derde plaats). Ik was op alle teams erg trots. ’s Avonds deden we met de hele groep mee aan de 
demowedstrijd. We keken eerst onze ogen uit naar de andere teams; wat een spektakel! Onze eigen demo ging best 
goed! Het was leuk om met z’n allen mee te doen aan deze wedstrijd. En om te zien wat er nog meer is, want volgend 
jaar willen we natuurlijk een nog mooiere demo! 
Als trainster ben ik erg trots op wat we dit jaar bereikt hebben met de acrogym, dat smaakt naar meer voor volgend 
jaar! 
Groetjes, Anneke 

H 
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ACROGYM WEDSTRIJD 
 

Op 16 juni ’07 heb ik een Acrogym wedstrijd. Ik vind het heel erg spannend omdat het voor mij de eerste keer is en 
nog niet alles helemaal goed gaat. 
 
Om zes uur (’s avonds) moesten we in de sporthal in Beverwijk zijn. We zaten met zijn allen in een kleedkamer met 
dan nog 3 andere groepen erbij, onze groep heeft ca. 22 kinderen en die van de andere rond de 30, we zaten dus erg 
opgepropt. Er was nergens meer plaats over voor de kleren dus moesten die maar op de grond. Iedereen moest zijn 
acrogympakje aan en twee staartjes in met blauwe elastiekjes.  
 
Toen we allemaal klaar waren met omkleden moesten we naar de zaal en daar op de grond gaan zitten, iedere groep 

mocht een keer zijn demo (demonstratie) 
op de grote mat oefenen. Na een tijdje 
wachten waren wij aan de beurt, het ging 
allemaal best goed. Nu moesten we terug 
naar de kleedkamer voor het opmarcheren, 
hoofd recht, handen in de zij en een big 
smile ☺! Na het opmarcheren gingen we 
weer in de zaal op de grond zitten en de 
eerste groep begon met de demo. Ik schrok 
na de eerste paar demo’s wel een beetje, zij 
zijn veel beter dan wij! Oké, het is voor ons 
(de hele groep) de eerste wedstrijd waar we 
aan meededen. Toen waren wij als vierde 
aan de beurt. We lagen klaar in de begin-
houding toen de muziek begon. Hé? Dacht 
iedereen, dit is het verkeerde nummer. 
Toen bleek het dat ze de verkeerde cd had-
den, gelukkig had Anneke nog een reserve 
cd meegenomen waardoor we weer op-
nieuw konden beginnen. Deze keer was het 

wel het goede nummer en konden we gewoon verdergaan. Het ging best goed maar ook weer niet geweldig. We hebben 
daarna nog op de tribune naar de andere demo’s gekeken, tot we weer moesten opmarcheren voor de prijsuitreiking. 
Het was heel spannend uiteindelijk zijn we 6e geworden (laatste dus ) maar we kregen wel een beker! Het was een 
hele leuke gezellige avond en ik heb nu alweer zin in volgend jaar!   
 
Hanna Wollaars 
 
 

SAMENWERKING FRATERNITAS – SPORT VEREENT 
 

lak voor de zomervakantie heeft Rien besloten om te 
stoppen met het lesgeven van zijn deel van de jon-
gens/heren selectie. Daardoor moest er op korte ter-
mijn gezocht worden naar een oplossing. Ondanks de 

vele telefoontjes en contacten is het mij niet gelukt om een 
vervanger te vinden. Daarom heb ik verder gezocht naar 
mogelijke andere oplossingen en deze is gevonden in een 
samenwerking met onze zustervereniging Sport Vereent. 
Frat en SV zijn de enige twee verenigingen in Utrecht die 
selectiegroepen hebben voor jongens/heren. Na diverse 
overleggen en goedkeuring van beide besturen zijn we in 
oktober gestart. De jongens en heren van Frat gaan ook 
trainen op het selectieuur van SV en de jongens en heren 
van SV komen ook op het selectieuur van Frat. Het is nog 
even wennen aan de andere trainers, maar we hebben er 
goed vertrouwen in. 
 

Eddy van der Rijst 

V 
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p 17 juni werd in Amersfoort de 23+ wedstrijd gehouden. 
Ja inderdaad,……op vaderdag! 
Nou zeg nu zelf, is toch een leuk cadeautje voor de vaders om een uitje naar de sporthal te krijgen en op deze ma-
nier hun “meisie” in actie te zien…….is weer eens wat anders dan een stropdas of een gekleide asbak, toch…..?! 

Na weken hard trainen onder toezicht van onze “juf”Ati, waren we er helemaal klaar voor……(?!) 
In de eerste wedstrijdronde mochten de “jonkies”laten zien wat ze nog konden op de vier toestellen. 
Annemieke Dunnink had zich ingeschreven in niveau 6 wat nog behoorlijk pittig is hoor voor iemand die nog maar 
anderhalf uur traint in de week!! Ik moet zeggen,: ze heeft het prima gedaan! Op sprong liet zij een mooie overslag met 
hele draai zien en van de brug oefening kun je alleen maar genieten (of dromen om hem zelf zo te doen…). 
Zij behaalde op brug een 3e plaats. In het eind klassement eindigde zij op de 4e plaats. 
 
 
Carlien den Uyl en Eva Voditska ( pfff, wat een moeilijke 
naam…..) kwamen uit in niveau 8. 
Na wat aanwijzingen tijdens onze trainingen, ja dat krijg 
je met zoveel juffen in de zaal, liet Carlien een perfecte 
brug oefening zien waar maar weinig aftrek in zat. Goed 
geluisterd hoor Carlien (moeten eigenlijk alle kindjes in 
de les ook doen hé…….hi,hi) want nu stond je toch maar 
mooi op het podium om de bronzen medaille in ontvangst 
te nemen. En dan nog als 4e eindigen met een totaal van: 
24.95 is zeker niet slecht!!. 
Dat Eva géén medaille heeft gehaald daar snap ik niets 
van……..! Zij liet zo’n mooie vloeroefening zien met 
daarin een acrobatische serie van : overslag en gelijk salto 
voor over tot stand(!), en dat aan het eind van haar oe-
fening, dat ik gelijk aan het zuurstof kon hoor…… 
8.40 pnt kreeg zij hier voor, maar als ik het vergelijk met 
de andere oefeningen van de andere verenigingen, hebben 
de juryleden even een dipje gehad geloof ik!!!!! 
Met een totaal van 24.60 pnt werd Eva wel 4e maar een 
medaille was toch wel leuk geweest!!!!! 
Van mij had je hem gekregen hoor Eef!!!!!! 
 
Margot Lijnse en Susanne de Hoog kwamen uit in niveau 
9. 
Margot heeft niet zo heel veel kunnen trainen maar ein-
digde met 21.00 pnt over drie toestellen toch nog op een 
mooie 25e plaats. Susanne heeft zich te pletter getraind en 
af en toe de oefeningen gefilmd om terug te kijken waar 
nog eventueel foutjes zaten of verbeterd kon worden… Ja 
Susan…….we hebben het heus wel gezien hoor.( hi,hi..) 
Dat het zijn vruchten afwerpt blijkt wel uit het eindresul-
taat! Twee eerste plaatsen, op vloer en sprong en een 
tweede op brug. Ja, zelfs de achteropzet lukte prima!!  
Met 25.75 pnt totaal eindigde Susanne op de derde plaats, 
iets waar je trots op kunt zijn hoor!!!! 
 
Janneke v. Putten en Maaike de Graaf turnden in niveau 
10. 
Hier kan ik niet zo heel veel over vertellen omdat ik niet 
zo veel gezien hebt van deze meiden. (sorry lady’s ik 
moest me gaan omkleden omdat er nog een ronde kwam 
voor de “bejaarde”dames, ik zelf dus…) 
Wel heb ik de vloeroefening van Maaike gezien en die 
ging goed volgens mij, 8.05 pnt kreeg zij hiervoor en daar 
was ze zelf ook heel blij mee!! 
Janneke eindigde als 22e en Maaike werd 16e 
 
Ja…….en dan krijg je entertainment?! 

De ronde van de dames boven de 35+……..Esther v.d. 
Voort en ondergetekende mochten ook nog even laten 
zien wat ze er van terecht zouden brengen. 
Marja den Uyl doet hier normaliter ook altijd aan mee 
maar had nu voor haar mannetje (nee, géén vaderdag ca-
deau maar een Abrahamcadeau…..) een weekje Terschel-
ling geboekt. 
Kon echt niet op een andere datum…………..?! ja,ja….. 
Maar goed, ook wij hebben weken lopen oefenen en toen 
moest het maar gebeuren! 
Esther stikte van de zenuwen nadat ze de balk oefeningen 
van de andere meiden had gezien. Wij hadden de ideale 
volgorde (zouden ze extra rekening met de leeftijd heb-
ben gehouden?) en mochten op sprong beginnen. 
Esther liet hier een mooie overslag zien en behaalde een 
tweede plaats. 
Ik zelf had een blessure opgelopen tijdens de laatste trai-
ning (ja, voor sommige dingen worden we echt te oud…) 
en kon hierdoor niet zo’n harde aanloop nemen. 
Zonder goede aanloop geen goede sprong!, aldus 
Ati…… Gelukkig ging de eerste sprong redelijk en kreeg 
ik: 7.40 pnt (een vierde plaats.) 
Zo dat hebben we vast gehad, op naar de brug. Esther had 
de pech dat zij er met ophurken vanaf 
viel…………Esther, wat doe je nu…..dat gebeurt nooit 
op de training…..tenminste,… niet bij jou ! ( bij mij heel 
vaak…….!!??) 7.35 pnt kreeg  ze van de jury. 
Mijn brugoefening ging ook wel lekker en zonder extra 
tussen zwaaien of stops werd ik beloond met: 8.45 pnt. 
wat een zilveren medaille op leverde. 
Als ik een afsprong had gedaan(?) was het cijfer hoger 
geweest volgens de jury………..?! 
Hoezo géén afsprong……onderzwaai af is toch echt wel 
een onderdeel hoor!!!! 
Ati wilde zelfs nog protest in dienen (hi,hi…) maar had 
daar eigenlijk géén tijd voor want ze was steeds haar tas 
kwijt……………….?! 
Omdat wij tegelijk met de heren in dezelfde ronde zaten 
en zij 6 toestellen hebben, moesten wij één toestelronde 
rust houden. 
Nu is dat niet zo heel handig want je koelt dan weer he-
lemaal af en dan gaat het één en ander niet zo soepel meer 
kan ik je vertellen. 
Als dan ook de volgorde van toestel nog veranderd wordt 
(geen balk maar eerst de vrije oefening) krijgen sommige 
personen het wel heel moeilijk. 
Neeeee, Esther en ik niet hoor, wij zijn geen watjes! 

O
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Weken zijn we bezig geweest om een 
vrije oefening op muziek te maken dus 
willen we ook laten zien wat het eind-
resultaat is geworden natuurlijk. 
Esther ging als een speer en liet een 
mooie oefening zien met leuke standjes 
en prima acrobatische series. Met 8.85 
stond ze op het podium om de zilveren 
medaille in ontvangst te nemen. 
Soms ben ik wel in voor een geintje en 
had bedacht om op deze dag maar eens 
een “trucje” uit te halen. Zo heb ik 
mijn oefening gemaakt op muziek van 
James Bond en bedacht dat het wel “ 
leuk” zou zijn om twee pistooltjes mee 
te nemen, waterpistolen dan hé……. 
De begin positie werd ter plekke ver-
anderd en de pistooltjes op de jury ge-
richt. 
Gelukkig konden ze er wel om lachen 
en verliep mijn oefening, volgens de 
supporters, uitstekend. 
Ja, zelfs de arabier flick-flack ging goed ook al voelde dat 
niet zo……?!. 

Met 8.95 pnt mocht ik op het 
hoogste plekkie van het podium 
plaatsnemen om de gouden me-
daille omgehangen te krijgen. 
Dan nog de balk en dan hebben 
we het weer gehad voor een heel 
jaar. 
Ik weet niet hoor maar dat “ding” 
lijkt altijd weer smaller dan je 
denkt als je erop staat……. 
Weinig wiebels, de handstand 
lukte, sprongetjes gingen goed. 
8.70 pnt en hiermee de eerste 
plaats halen geeft stiekem toch 
een goed gevoel. 
Ook bij Esther ging het goed. Zij 
had de zenuwen inmiddels goed 
onder controle en liet een zilve-
ren oefening zien! 
Met een totaal van: 32.15pnt ein-
digde Esther op de tweede plaats 
en ik met: 33.60 op de eerste, en 

mocht dus ook  nog de beker mee naar huis nemen! 

 
Al met al een zeer geslaagde dag voor de meiden van Frat!! 
Langs deze weg willen wij Ati nogmaals bedanken voor alle leerzame lessen en tijd die zij aan ons besteed heeft!! 
Want zeg nu zelf,….zonder een goede coach bereik je ook niets! 
Jammer dat ze er mee stopt maar Rien, volgend jaar gaan we ook ons best doen hoor! 
 
Marinke Hendriks 
 
 

VAN DE LESROOSTERCOMMISSIE 
 

inds april 2007 is bij ons bekend dat Eddy Yarally wil gaan stoppen met lesgeven bij Fraternitas. Eddy heeft een 
aantal jaren met veel plezier en tot ieders tevredenheid les gegeven aan de Club-extra en de jongensuren op de 
Notenbomenlaan. Wij vinden het erg jammer dat Eddy heeft moeten besluiten te stoppen bij Fraternitas. Op zijn 
laatste les is hij dan ook door bestuur en trainers bedankt met een foto uit zijn jonge turnjaren bij Frat, een bloe-

mentje en geschenkbonnen om zelf te besteden. Gelukkig heeft hij zelf een heel goede vervanger voor Club-extra we-
ten te vinden. Jelle Duinsbergen heeft voor de vakantie met Eddy meegelopen en na de zomervakantie de les overge-
nomen. 
Maar Eddy gaf aansluitend nog twee uur jongensturnen. Helaas is het ons tot op heden niet gelukt om vervanging voor 
die lessen te vinden. Vanaf half september zijn deze twee jongens uren komen te vervallen. De leden zijn door verwe-
zen na het jongens uur van Fernand op Zuilen. Geen ideale oplossing. Daarom zijn wij nog steeds druk opzoek naar 
iemand die de jongensuren op de Notenbomenlaan alsnog zou willen lesgeven.  
Verder is er een enorme toeloop van jonge leden op de Oudekerkstraat. De woensdag is zo populair dat er een wacht-
lijst opgestart is. Op de vrijdag is er gelukkig ruimte voor uitbreiding. Na de herfstvakantie start hier dan ook een derde 
lesuur. 
De preselectie is verhuisd van de vrijdagmiddag naar de zaterdag ochtend bij Carlien. Dit betekent dat alle meisjes die 
deelnemen aan de preselectie, bij hun schoolvriendinnen op het gewone uur kunnen blijven. 
Ook is Carlien gestart met de 6/7 divisie selectie. Dit blijkt een enorm succes.   
Voor het choreografie uur, de les waar je een uur lang bezig bent met het dans gedeelte van een vloer oefening, is tot 
het moment dat ik dit schrijf nog onzeker of dit uur mag blijven bestaan.  Er moeten namelijk wel voldoende leden zijn. 
En tot slot zijn er nog allerlei veranderingen bij de jongens/heren selectie. Ook voor deze groep is het niet gelukt een 
nieuwe trainer te vinden. Samenwerking met zustervereniging SportVereent lijkt de oplossing. 
Het lesrooster is dus voordurend in beweging, hou het in de gaten. 
 

Lenny de Heus 

S 
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ij Fraternitas zijn er in september een aantal nieuwe trainers werkzaam. In de loop van het jaar zullen 
zij zich aan u voorstellen. Jelle bijt het spits af. 
 
 

Even voorstellen: 
 
Naam: Jelle Duinsbergen 
Leeftijd: 22 
Beroep: student (4de jaar van de ALO te Amsterdam) 
Hobby’s: mensen traumatiseren met mijn verschillende haar-
stylen 
Sporten: Atletiek 
Kinderen: een heleboel als ik al mijn lessen bekijk, maar geen 
van mijzelf 
Verband met Frat: Eddy Yarally (ik liep stage bij hem) 
Functie bij Frat: trainer Club Extra 
Turnen vind ik: leuk, maar atletiek is toch leuker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hallo, 
 
Mijn naam is Bapke Roodenburg en ik ben 18 
jaar.  
Op dit moment zit ik in het tweede jaar van de 
PABO in Utrecht. Ik vind het dus erg leuk om 
met kinderen te werken. In mijn vrije tijd doe ik 
zelf geen turnen, maar waterpolo. Daardoor lig 
ik 3 soms 4 keer per week in het zwembad. Zelf 
heb ik wel geturnd. Van mijn 10de tot 12de  
jaar heb ik bij Annemiek op de dinsdag geturnd. 
Daarna ben ik gaan helpen bij Tanja op de vrij-
dag. Dit heb ik ongeveer 6 jaar gedaan. Op 
wedstrijden liep ik ook altijd rond om Tanja of 
andere mensen te helpen. Veel mensen en kin-
deren zullen mij daarom wel eens gezien heb-
ben. 
Sinds de zomervakantie geef ik zelf les op vrij-
dag aan meisjes van 7 tot 12 jaar. Ik heb de lessen van Tanja overgenomen. Voor mij was dat wel even wen-
nen. Eerst altijd assistent en nu ‘eigen baas’. Maar ik vind het erg leuk en sta met veel plezier in de zaal.  
Hopelijk kan ik nog vele jaren bij Fraternitas trainer blijven. 
 
Groeten. 
Bapke Roodenburg 

B 
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et het 110-jarig bestaan in 2003 was er tijdens het jongerenfratkamp een goede gelegenheid  
om na te denken over een ontwerp voor een nieuw Frat T-shirt. 
 
Dit was een enorm succes want zelfs in 2007 zie ik nog geregeld leden en trainers met het 

shirt van het 110-jarig bestaan aan trainen of lesgeven. 
 
Na 5 jaar is nu opnieuw de vraag, maar nu aan alle leden van Fraternitas, om massaal aan het ont-
werpen te slaan.  
Verzin een origineel ontwerp voor een 
T-shirt dat dan in het voorjaar 2008 in 
productie genomen gaat worden. Wat 
klinkt dat echt.....  
 
Belangrijk is om te weten dat het thema 
‘Fraternitas 115 jaar’ moet zijn. 
Het ontwerp moet echt met turnen te 
maken hebben. 
Laat je creatieve brein de vrije 
loop…… 
Dus iedereen mag aan deze ontwerp-
wedstrijd meedoen (de selectiecommis-
sie is uitgesloten)!! 
 
Lever of stuur vóór 1 december 2007 je 
ontwerp in bij/aan: 
Cisca den Uyl,  
Royaards van den Hamkade 64,  
3552 CP   Utrecht. 
 
De selectiecommissie zal zich buigen over alle ontwerpen en de mooiste zal uitgekozen worden. 
Dus zet ‘m op allemaal. 
 
In het eerstvolgende Frat blad hopen wij de winnaar bekend te kunnen maken met het winnende 
ontwerp. Deze winnaar ontvangt gratis ‘zijn’ of ‘haar’ T-shirt. 
In december zal op les een bestelformulier uitgedeeld worden en in hetzelfde Fratblad zal het be-
stelformulier geplaatst worden.  
Via dit bestelformulier kunt u het T-shirt bestellen. 
In het voorjaar van 2008 zullen de shirts dan geleverd worden. 
 
Natuurlijk hopen wij op heel veel mooie ontwerpen.  
Maak het de selectiecommissie maar flink moeilijk. 
 
Heel veel succes!! 
 
Cisca den Uyl 
 

M 
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"Ik ben Hazal. Ik ben bijna zeven en zit in groep drie op de Jules Verne school. Ik zit al een paar jaar op dan-
sen. Eerst was het bij ons in de gymzaal op school, maar nu is het ergens anders. We moeten een flink stuk 
fietsen, maar dat heb ik er wel voor over. Ik heb heel veel leuke dansjes geleerd, die ik thuis altijd laat zien. 
Het is ook gezellig met z'n allen en mijn beste vriendinnetje zit ook op dansen. De kijklessen vond ik eerst 
wel eng, dan deed ik liever niet mee, maar de laatste keer heb ik wel meegedaan!"  
 
Hazal 
 
  
 
Hallo, 
 
ik ben naomi en ik zit op kids-swing 
bij lenny. ik zit al bijna van af het be-
gin op kids-swing. we zitten zins kort 
op de nolenslaan in de gijmzaal. we 
leren er heel veel dansjes en soms moe-
ten we in galgewaard een uitvoering 
doen. we doen soms ook dansjes waar-
bij je met zijn tweetjes moet werken. ik 
vind het heel leuk en soms is het ook 
grappig. we oefenen op maandag van 6 
uur tot 7 uur. we moeten veel leren, 
maar als het klaar is dan is het een leuk 
dansje. heb je ook zin om dansjes te leren kom dan bij ons. 
 
groeten, Naomi 
 
 
 

Hoi, ik ben romy wiemelink. 
 
ik ben 11 jaar en zit op kids-swing. 
ik vind het leuk en zit al bijna vanaf het begin erop. soms 
gaan we in galgewaard dansen en we hebben ook kijkles-
sen, dan doen we het voor ouders. het zijn ook leuke dans-
jes, zoals kus , k3 en nog heel veel meer leuke liedjes. kom 
een keer kijken, meschien is het wat voor jou 
 
groeten, romy 
 
 
Hallo allemaal, 
Ik (Shelley) en mijn zusjes Kaylee en Mandy zitten op 
Kids-Swing!! Daarom wouden wij samen een stukje schrij-
ven voor het fratblad!! Het is heel leuk. we dansen steeds 
op een ander muziekje zoals de sugarbabes, pussycatdols, 
xyp, kus, hitzone liedjes en voor de kleineren k3!!  Wij 
zouden het leuk vinden als er ook nieuwe kinderen komen!! 
Doei Kaylee en Shelley 
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Hallo allemaal, 
 
Ik ben Natasja, de moeder van Jessie van de Pasch. Jessie is 
bij Kids-Swing gekomen in januari van dit jaar. Toen Kids-
Swing nog les had in de gymzaal van de Jules Verne kwam 
Jessie altijd heel enthousiast uit de les. 
 
Nu de Kids-Swing is verhuisd naar de Nolenslaan is zij dit 
overigens nog steeds, alleen hoor ik nu de verhalen pas als zij 
thuiskomt. Heel fanatiek laat ze dan zien wat ze tijdens de les 
geleerd heeft. Regelmatig moet de cd van K3 opgezet worden 
want dan wil ze optreden voor de mensen die op visite ko-
men.  
 
Op dit moment zijn de meiden nieuwe dansjes aan het instu-
deren en zijn ze druk bezig met het oefenen voor de musical, 
waarvan wij nog niet weten waar deze over gaat, maar Jessie 
is gelukkig het enige meisje met rood haar (zo zegt ze zelf). 
 
Ook moet iedereen de foto zien van de Kids-Swingles die in 
de gang van de school is opgehangen.  
 
 
Dus ben je een meisje tussen de 5 en 12 jaar of  ken je iemand in je omgeving die zin heeft om iets leuks te 
doen met leeftijdsgenootjes, kom dan eens langs. 
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De vakantie is weer voorbij. 
Dat betekent dat er een nieuw seizoen aanbreekt. 
Ook voor de mensen van de drumfanfare. 
 
Een nieuw seizoen begint bij ons met nieuwe mensen aan het roer. 
Van ons oude bestuurslid Bas Winckels en zijn vrouw Greetje hebben we helaas afscheid 
moeten nemen.  
Daardoor was het nodig om een nieuw bestuur te vormen en dat is ons gelukt. 
De nieuwe namen zijn: -    Kees  Loen   -voorzitter 

- Danny Midavaine  - bestuurslid en tevens vice-voorzitter 
- Dick van Ringelestijn  -bestuurslid en penningmeester 
- Ate  Sagius  - bestuurslid 
- Monique van Dijk - bestuurslid 

 
Wij hopen dat we er met z’n allen weer een mooi seizoen van kunnen maken samen met onze 
instructeurs Wim Wensel en Cor Schmohl. 
 
Een mooi feit is dat het nieuwe bestuur bestaat uit enkel muzikanten uit de groep. 
 
Wij hopen weer net zoveel optredens te mogen doen als het afgelopen seizoen. 
Wij zullen jullie daar ook over gaan berichten. 
 
Ons laatste optreden voor de 
vakantie was ter gelegenheid van 
de avond4daagse in de Bilt. 
Wij mochten als drumfanfare 
voorop lopen. Dit ook omdat onze 
 turnburen van Fraternitas de 
Bilt dit jaar 90 jaar bestaan.  
 
De mensen van het KNMI, uit 
n.b. de Bilt, hadden ons wel wat 
beter weer mogen meegeven. Het 
was behoorlijk vochtig onderweg. 
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De volgende optredens kunt u alvast in de agenda zetten: 
 
                                -17 november’ 07  - Sinterklaasintocht in Maarsen 
De toegang is gratis, dus iedereen is welkom!!!!!!!!!!! 
 
Tevens wil ik iedereen  die zin heeft uitnodigen om een keertje op onze repetitie te komen 
kijken. 
 
Wie weet loopt er nog wat talent tussen die het leuk vindt om wat muziek te maken. 
Je kunt ons vinden in: “de Morgenster” van de gebr.Schmohl 
                                    Molenstijn 
                                    De Meern 
 
Vanaf 4 september zijn wij weer elke dinsdagavond te bewonderen! 
 
 
Meer in de volgende editie van “nieuws van de drumfanfare” 
 
 
Frats Saxende Reporter  
 
 
 
 
 
 

PUZZELPAGINA 
 
 

e oplossing van de puzzel in het vorige Fratblad was: Prettige Zomervakantie. 
(Daar hebben we wel wéér zin in) 
Lois Mennens, Nina Zaat, Isabelle Oey, 
Hanna en Sofie Wollaars, Doris Redeker, 

Breza Witmond en Shelley de Heus; bedankt 
voor jullie inzending. Helaas kan er maar een de 
winnaar zijn. Hoewel, de gelukkige winnaars zijn 
Hanna en Sofie Wollaars.  
 
Veel plezier met jullie prijs! 
 
 
 
 
 
 
 
Deze keer geen puzzel om op te lossen, maar je kan wel iets winnen. 
 
Ontwerp je eigen Frat T-shirt. Lees dit blad maar goed door. Ga zitten met papier, potloden en/of stiften en 
ontwerp er op los. Meerdere modellen inleveren mag! 
We hopen op een paar spetterende ontwerpen want we zullen er weer 5 jaar in gaan lopen. 
 

D 
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e gingen met de assistentendag naar Billy Bird. Dat is een soort avonturenpark met  trampolines 
(waar je met touwen vast zit zodat je hoger kan springen en salto’s kunt maken), een waterglijbaan, 
waar je in een bootje zit. Hoge survivaltochten en leuke speeltoestellen. We hadden wel slecht weer 
op sommige momenten, maar toch was het wel heel erg leuk. Er waren ook springkussens waar we 

salto’s enz. hebben geoefend.  
Toen we gingen lunchen waren we in 
een heel mooi  gebouw, met heel veel 
leuke klimtoestellen, grote glijbanen en 
twee springkussens.  
Ook was er een heel groot meer, waar je 
op kon waterfietsen of in kon zwem-
men, maar daar was het te nat en regen-
achtig voor. De survivaltocht was heel 
hoog. Je moest een soort parcours af-
leggen. Gelukkig had je wel een helm 
op en een tuigje om. Veel kinderen 
vonden het best eng. Of zelf heeeel eng. 
Het was een super leuke dag. 
 
Marit, Vera en Anne Merijn  
 
 
 
 
 
Zaterdag 29 september was het assistentendag.  
We moesten verzamelen op de Bangkokdreef, ook dit jaar was het een verrassing wat we gingen doen. Met 
de route beschrijving op zak vertrokken we. 
Op de brug bij Vianen kregen we een kleine stop, Rien had auto pech. 
De kinderen uit de auto van Rien werden op nieuw ingedeeld en de reis kon verder gaan, zonder Rien en 
Ciska. We gingen naar het Billybird park, niemand kende het dus was en bleef het een verrassing. 
In het Billybird park kon je buiten leuke activiteiten doen. Een grote glijbaan waar je met een rubber boot 
van af moest, lekker gillen met zijn alle. 

Ook waren er trampolines waar we 
op konden springen. Maar het al-
lerleukste maar ook het engst was 
de survival baan. Je zat vast aan 
een kabel en moest vervolgens een 
heel parkoer afleggen, ongeveer 3 
meter boven de grond. Je moest 
over bruggen waar planken miste 
over balken en springen. Heel eng 
maar wel heel leuk. 
’s Middags lekker patatjes gegeten 
en even binnen gespeeld. 
Het was een heel gezellige dag. 
Jammer dat het aan het eind van 
de middag zo enorm hard ging 
regenen.  
 
Jailen 
 

W 
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at wordt er voor kleding verwacht? 
Voor de trainingen zijn geen speciale eisen. Het moet wel sportkleding zijn waar de leden 
zich goed in kunnen bewegen en schoeisel dat niet buiten is gedragen. 
 

Leden die aan wedstrijden mee doen moeten de volgende kleding hebben: 
Meisjes/dames:     jongens/heren: 
Donkerblauw turnpakje*    Donkerblauwe turnhemd* 
Witte sokken (zonder enige kleur)   Witte sokken (zonder enige kleur) 
Witte turnschoentjes     Witte turnschoenen 

 Witte korte broek*/witte turnpantalon 
 
Doe je mee aan de rayon- en regiowedstrijden en ben je in de leeftijdsgroep jeugd, junior of senior 
dan is het dragen van ons trainingspak* tijdens de op- en afmars en tijdens de prijsuitreiking ver-
plicht (dit geldt dus niet voor de onderlinge wedstrijd). 
 
* deze kleding is uitsluitend te koop bij onze eigen verkoop.  
Deze verkoop is (in principe) elke eerste en tweede donderdag van de maand.  
Van 19.00 tot 20.00 uur in de Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg 441a, dit is tegenover de ingang 
van het Julianapark. De exacte data staan in de agenda. 
 
Er kan in de Oranjekapel niet gepind worden, alleen kontante betaling is mogelijk! 
 
Artikel prijs  

Maten 116 t/m 164 
Prijs  
Maten S t/m L 

Turnpakje meisjes € 35,00 € 38,00 
Acrogym pakje € 41,00 € 43,50 
Legging model A (kort) € 17,00 € 18,50 
Legging model B (boven knie) 
wordt op verzoek besteld 

€ 19,00 € 20,50 

legging model C (onder knie) 
wordt op verzoek besteld

€ 21,00 € 24,50 

Turnhemdje jongens € 30,50 € 33,00 
Witte korte broek € 12,00 € 13,00 
Trainingspak € 55,50 € 60,00 
Rugtas € 11,00 
Sporttas € 15,00 
 
De turnleertjes van Reisport kunnen besteld worden bij Handelshuis Oost, Volendam: 0299-363450 
Art. nr 531    3-gaats rekleertje met rolletjes en klittenbandsluiting. 
Art. nr 532    ringenleertjes met klittenbandsluiting.  
 
De witte turnpantalon en Iwa turnschoentjes zijn te bestellen bij Tematurn 
Ambachtsweg 14 
3542 DG Utrecht 
telefoon 030 247 50 20 
E-mail: info@tematurn.nl 
Web: www.tematurn.nl 
 
 

W 
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Vindt de betaling middels automatische 
incasso plaats, ontvangt u een korting 
van € 2,50 per betaling. 

 

Dit is de enige echte contributieregeling per 01-07-2006 
 

Alle bedragen geven de contributiebetaling per kwartaal weer. Deze bedragen zijn afgeleid van 
jaarcontributie. Hierin zit niet alleen de zaalhuur en de vergoeding voor de leiding, maar ook onder 
andere de bondscontributie en het betalingsverkeer. Betaling van de contributie vindt plaats aan het 
begin van elk kwartaal. 
 
 
Leden 
Junior.....  t/m 13 jaar:  € 31,00 
Senior 14  t/m ... jaar:  € 36,00 
Acrogym (55):    € 40,00  
 
U-pas 
U-pas leden kunnen in aanmerking komen voor een 
reductie van 50% op de totale contributie. Stuur daartoe 
(elk jaar) een kopie van uw pas naar de 
ledenadministratie. 
 
Meerdere lessen: 
gewone les + bijvoorbeeld acrogym (55): 
2*contributie die bij de leeftijd hoort min € 12,00 korting. 
Dus:         junior:    €  59,00 
                 Senior:  €  64,00 
 
 
 
 

Selectie lessen: 
Pre-selectie + gewone les  (16) € 49,50 
 
Jeugdselectie  (tm 13 jr) (13) € 49,50 
Jeugdselectie (va 14 jr) (13) € 55,00 
Jeugdselectie + gewone les (tm 13 jr) (13) € 68,00 
 
Jeugdselectie + gewone les  (va 14 jr) (13) € 73,00 
 
Selectie  (tm 13 jr) (14) € 86,50 
Selectie  (va 14 jr) (14) € 91,00 
Selectie + gewone les  (tm 13 jr) (14) € 105,00 
Selectie + gewone les  (va 14 jr) (14) € 110,00 
 
Jongens (tm 13 jr) selectie (50) € 105,00 
Jongens (tm 13 jr) selectie + gewone les (50) € 123,00 
 
Heren (va 14 jr) selectie (50)  € 110,00 
Heren (va 14 jr) selectie + gewone les (50) € 128,00 
 
Tussen haakjes is het lesnummer weergegeven zoals het in het lesrooster 
achter de leeftijd staat. 
 

 
 

Het kost de de vereniging veel tijd om de accepten te maken en te verwerken. Dit is allemaal 
handwerk. Denk daarom aan uw vereniging en machtig Frat!! Dit scheelt ons niet alleen tijd (en 
geld), maar u dus ook!! 
 
 

Voor vragen mbt de contributie:  
Miranda Klinkenberg. (miranda@fraternitas.nl  of  030-2735325) 

 
 
 

 

OPZEGGEN OP LES IS NIET MOGELIJK 
 

ALLEEN SCHRIFTELIJK, MINSTENS ÉÉN MAAND VOORUIT 
 

(dus uiterlijk 31 mei opzeggen voor het kwartaal dat begint op 1 juli, 
31 augustus voor het kwartaal dat begint op 1 oktober,  

30 november voor het kwartaal dat begint op 1 januari en  
28 februari voor het kwartaal dat begint op 1 april) 

 

 
Opsturen naar onderstaand adres: of via e-mail: 
Ria van Raaij  ledenadministratie@fraternitas.nl 
Zijlsterraklaan 44 
3544 SV  Utrecht 
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Burgemeester Fockema Andrealaan 9  
Maandag:    lesnummer 
17.00 - 18.00 uur meisjes 8 - 9 jaar 20 Marieke Drost 
18.00 - 19.00 uur meisjes 10 - 11 jaar 21 Marieke Drost 
19.00 - 20.15 uur meisjes 12 - … jaar 26 Hester van der Rijst 
Burgemeester Fockema Andrealaan 7 
Maandag:  
17.00 - 18.00 uur kleuters 3 - 5 jaar 22 Carlien den Uijl  
18.00 - 19.00 uur meisjes  6 - 7 jaar 23 Carlien den Uijl  
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 
17.00 - 18.00 uur Club-Extra 10 - 12 jaar 38 Jelle Duinsbergen 
Marco Pololaan 485 
Dinsdag: 
20.30 - 22.00 uur heren (volleybal) 25 - … jaar 71 Cees Casteleijn 
Prof. Bavickstraat   (eindpunt buslijn 3) 
Maandag: 
18.30 - 20.00 uur sel. jongens/(adsp.) heren NTS laag 50 Sport Vereent ism Eddy van der Rijst 
19.30 - 21.00 uur sel. jongens/(adsp.) heren NTS hoog 50 Sport Vereent ism Eddy van der Rijst 
Woensdag: 
19.30 - 20.30 uur sel. jongens/(adsp.) heren NTS hoog 50 Sport Vereent ism Eddy van der Rijst 
Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat) 
Dinsdag: 
17.15 - 18.15 uur meisjes 8 - 12 jaar 40 Elsemiek van Raaij 
18.15 - 19.30 uur meisjes 12 - 13 jaar 41 Annemiek van der Ploeg 
19.30 - 20.45 uur meisjes 14 - … jaar 42 Annemiek van der Ploeg 
Woensdag: 
16.00 - 17.00 uur kleuters 3 - 5 jaar 47 Maureen Spit 
17.00 - 18.00 uur meisjes 6 - 7 jaar 44 Maureen Spit 
18.00 - 19.30 uur acrogym va 6 jr / nieuwe leden  55 Anneke Louwerse 
18.30 - 20.00 uur acrogym va 6 jaar 55 Anneke Louwerse 
Donderdag:  
16.30 - 17.30 uur meisjes 6 - 8 jaar 45 Lenny de Heus 
17.30 - 18.30 uur meisjes 9 - 11 jaar 46 Lenny de Heus 
18.30 - 19.30 uur meisjes / dames Choreografie  Lenny de Heus  
Vrijdag:  
16.30 - 17.30 uur meisjes 6 - 7 jaar 48 Bapke Roodenburg 
17.30 - 18.30 uur meisjes 8 - 9 jaar 49 Bapke Roodenburg 
18.30 - 19.30 uur meisjes 10 - 11 jaar 56 Bapke Roodenburg 
Nolenslaan 33 (groen hek) 
Maandag: 
18.00 - 19.00 uur Kids-swing 5 – 12 jaar 81 Lenny de Heus 
19.30 - 20.30 uur conditietraining dames   vanaf 25 jaar 70 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 va 12 jaar 62 Lenny de Heus 
Molensteyn 42 in De Meern 
Dinsdag: 
19.30 - 22.00 uur Drumfanfare 12 -    jaar 72 Cor Schmöhl / Wim Wensel 
Bangkokdreef 2 
Woensdag: 
20.30 - 21.45 uur (adsp.) heren 14 - … jaar 53 Joost van der Meer 
Vrijdag: 
18.00 - 20.30 uur sel. jongens/(adsp.) heren 50 Eddy van der Rijst  
Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17) 
Maandag: 
17.30 - 18.30 uur jongens    6 - 13 jaar 51 Fernand Cools 
Dinsdag: 
16.00 - 17.00 uur kleuters 3 - 5 jaar 10 Cisca den Uyl 
17.00 - 18.00 uur meisjes 6 - 9 jaar 11 Cisca den Uyl 
18.00 - 19.00 uur meisjes 9 - 11 jaar   12 Cisca den Uyl 
19.00 - 20.15 uur meisjes 12 - … jaar 9 Cisca den Uyl 
Woensdag: 
17.00 - 18.30 uur jeugdselectie  13 Rien den Uyl 
18.30 - 20.30 uur selectie  14 Rien den Uyl 
20.30 - 21.45 uur dames 17 - … jaar 15 Rien den Uyl 
Vrijdag: 
17.00 - 18.30 uur jeugdselectie  13 Cisca den Uyl 
18.30 - 20.30 uur selectie  14 Cisca den Uyl 
Zaterdag: 
09.00 - 10.00 uur pré-selectie  16 Carlien den Uyl 
10.00 - 11.30 uur 6/7 div. selectie verplicht 17 Carlien den Uyl 
11.30 - 13.00 uur 6/7 div. selectie keuze 18 Carlien den Uyl 
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BESTUUR 
 

Voorzitter 
Pieter Vos  Prins Hendriklaan 70 3584 ER Utrecht 030-2519702 
Secretaris (postadres) 
Coby van Geffen  Jan van Galenstraat 27 3572 LA Utrecht 030-2720570 
   Voor digitale post:  coby@fraternitas.nl 
1e Penningmeester  
Ron Visser  Arnodreef 19 3561 GJ Utrecht 030-2620020 
2e Penningmeester 
Miranda Klinkenberg Griftstraat 13 bis 3572 GM Utrecht 030-2735325 
Leden 
Joop van Raaij  Zijlsterraklaan 44 3544 SV Utrecht 030-2436642 
Hilde de Vries-Lit  Buitenweg 162 3602 ZG Maarssen 0346-284014 
Brigyt Witteman  Bekkerstraat 130 3572 SM Utrecht 030-2735732 
 
TRAINERS COMMISSIE 
 

Voorzitter 
Cisca den Uyl  Royaards vd Hamkade 64 3552 CP Utrecht 030-2447753 
 

Leden 
Cees Casteleijn  v. Limburgstirumstr. 18 3581 VB Utrecht 030-2515493 
Fernand Cools  Ligthartplein 33 3706 VD Zeist 030-6950168 
Marieke Drost  Vaartserijnstraat 80 3523 TE Utrecht 06-41433290 
Jelle Duinsbergen  Stationsstraat 26 1211 EN Hilversum 06-28120859 
Lenny de Heus  Lanuariusweg 3  3453 JA De Meern 030-2430980 
Anneke Louwerse  Dunantstraat 26A 3024 BD Rotterdam 06-33044998 
Joost van der Meer    A. Mulderstraat 50 3555 BP Utrecht 030-2438758 
Annemiek van der Ploeg Waterweg 67 3731 HE De Bilt 030-2204271 
Elsemiek van Raaij  Zebraspoor 664 3605 HM Maarssen 06-41667419 
Eddy van der Rijst  Wiericke 60 3453 MV De Meern 030-2543072 
Hester van der Rijst Wiericke 60 3453 MV De Meern 030-2543072 
Bapke Roodenburg  Bekkerstraat 146 3512 SM Utrecht 030-2714606 
Maureen Spit  Grasstraat 5 3572 TV Utrecht 06-28428336 
Carlien den Uijl  Katendrechtse Lagedijk 143a 3081 ZP Rotterdam 06-22690433 
Rien den Uyl  Royaards vd Hamkade 64 3552 CP Utrecht 030-2447753 
 

CONTACTPERSONEN: 
 

Drumfanfare 
Nog niet bekend.   Vooralsnog: drumfanfare@fraternitas.nl 
 

Ledenadministratie 
Ria van Raaij  Zijlsterraklaan 44 3544 SV Utrecht 030-2436642 
   Digitaal:   ledenadministratie@fraternitas.nl 
Fratblad 
Redactie Frat-blad  Leistraat 7  3572 RD Utrecht 030-2734921 
   Digitaal:   kopij@fraternitas.nl 
Internet:   http://www.fraternitas.nl 
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