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VAN DE VOORZITTER….

3572 RD Utrecht

December is doorgaans de maand van het
kerstfeest, gezin, en terugblikken. Om met
dat laatste te beginnen, 2007 kende de nodige bestuurswisselingen en een groot aantal goed bezochte en geslaagde activiteiten.
Van de meer recentere zijn de springwedstrijden in Woerden vermeldenswaardig.
Een groot aantal medailles is behaald door
Fratleden. Het Sinterklaasfeest voor de ongeveer 100 jongste leden van de vereniging,
verliep met veel dans en gym, pepernoten
en komische en brutale pieten met of zonder veer. Sinterklaas, net terug van een
welverdiende vakantie, liet zich van zijn
goede kant zien en was onverwacht vrijgevig met cadeautjes. Bij de onderlinge wedstrijd op 30 november zagen we prachtig
turnen van de meisjes en dames van de selecties jeugd, junioren en senioren.
In december mogen we nogmaals de mensen van de helpende handen rondom alle
evenementen bedanken voor hun inzet in
het afgelopen jaar. Vrijwilligers blijven essentieel voor de vereniging.
Tenslotte heb ik gemerkt hoe groot de
saamhorigheid is binnen Fraternitas. Het
lijkt wel een grote actieve familie. In combinatie met de organisatie van het gezonde
gymen zullen daardoor velen van onze
jeugd letterlijk beter in hun vel (komen te)
zitten. Op naar het jaar 2008, het lustrumjaar met het Turngala op 19 April.
Iedereen prettige feestdagen gewenst en een
gezond en sportief 2008!

e-mail: kopij@fraternitas.nl

Kopij inleveren voor: 05-02-2008

IN DIT NUMMER O.A.:
# Turngala Fraternitas
# Ouderenkamp
# Springwedstrijd verslag
# Sinterklaas bij Frat
# 25 + avond
# bekerwedstrijden
# En nog veel meer……

VOORZITTER
Pieter Vos
(030) 251 97 02
SECRETARIS
Coby van Geffen
(030) 272 05 70
PENNINGMEESTER
Ron Visser
(030) 262 00 20
GIRONUMMER : 36307
t.n.v.
Penningmeester
Fraternitas Utrecht

Pieter Vos
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VAN DE REDACTIE…

D

e november maand was een erg drukke maand. Springwedstrijden, ouderenkamp, oefenen
voor ons turngala, foto’s maken, vergaderen, sinterklaasfeest, bekerwedstrijden en dan is het
alweer tijd voor het Fratblad. Voor het eerst heb ik mij gestort in de opmaak. Leuk, nieuwe
uitdaging. Gelukkig kan ik altijd bij Eddy aankloppen als het niet lukt……..zal nog vaak gebeuren. Ook ben ik erg blij met Tia. Haar kinderen zijn inmiddels allemaal gestopt met turnen en
acrogym bij Fraternitas, maar Tia wil nog altijd helpen bij het Fratblad. Zij corrigeert al mijn taalfouten…..ja, dat is nodig.
Op pagina 3 het geboorte kaartje van Roos. Per abuis vergeten te plaatsen in het vorige blad. Sorry
Hilde, Ronald en Floor.
Een drukke maand met heel veel verslagen. Ga er maar eens lekker voor zitten en tot volgend
jaar….
Lenny

WELKOM NIEUWE LEDEN
Maud Aalbers
Yliana Bruinsma
Sandra van Ewijk
Yuhan Folkertsma
Ide van Gelder
Latifa Grit
Maxime Grolleman
Zoe Hakkenberg
Lorenzo Hofman
Melissa Kleistra
Anahi Kuhnemann

Mia Lodder
Lucas Lodder
Emiel Loen
Shannon van Maarseveen
Zoe Markus
Kiki Meeuwissen
Eva Morselt
Linde van Os
Maurice Prozee
Nina Sandford

Helen Sandford
Danielle Snijders
Frieda Steinebach
Carola Verwijk
Joy Vis
Alisha Vis
Rosan Wimond
Noeria Wolf
Noorani Wolf
Leah Zadoks

TOELICHTING FOTO’S OMSLAG
Fraternitas 1 ontvangt
prijs van Pieter
Met het ouderenkamp op strand
Horst

Anneke oefent met een groep voor
Sinterklaas

Geschilderd door een groepje
van de 25 + avond
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VAN HET BESTUUR
Het bestuur wenst alle leden prettige feestdagen en een voorspoedig 2008.

AGENDA
DECEMBER 2007
15
1e Voorronde meisjes/dames 1e, 2e en 3e divisie
23
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
- Voorwedstrijd meisjes/dames divisie 5 + jeugd
- Districtfinale jongens/heren NTS hoog ism Noord-Holland.
27
- 2e Voorronde meisjes/dames 1e, 2e en 3e divisie
FEBRUARI 2008
e
e
2
3 Voorronde 4 divisie meisjes/dames
5
kopij voor het Frat-blad insturen naar kopij@fraternitas.nl
7
19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling!
14
19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling!
16 en 17
districtswedstrijd 1e, 2e en 3e divisie meisjes/dames
23 t/m 02-03 Krokusvakantie
MAART 2008
6
19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling!
8
- districtswedstrijd 4e divisie meisjes/dames
- voorwedstrijd divisie-verplichte oefenstof-meisjes/dames
13
19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling!
15
1e voorronde heren NTS laag
21
goede vrijdag, dus geen les
22
clubteam/steenwedstrijden meisjes/dames
24
2e paasdag, dus geen les, wel Utrecht marathon
27
19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling!
APRIL 2008
3
19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling!
5
GENERALE REPETITIE FRATGALA in sporthal Galgenwaard
10
19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling!
12
voorwedstrijd divisie 5 + jeugd meisjes/dames
18
opbouwen voor het Fratgala
19
FRATERNITAS TURNGALA
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NIEUWS VAN DE DRUMFANFARE…

Zoals beloofd zijn we hier weer met het nieuws van de drumfanfare.
We zijn al weer een tijdje bezig met muziek maken.
We hebben inmiddels ook weer een paar nieuwe leden bij ons mogen ontvangen.
Maarten, Roeland, Emiel en Lorenzo.
Jongens, van harte welkom bij onze club, en we hopen dat jullie er veel en lang plezier mogen beleven.
Zoals elk jaar hebben wij de Sint ook weer
welkom mogen heten in ons koude kikkerlandje.
Zaterdag 17 November kwam hij aan in Maarssen, waar wij hem een muzikaal ontvangst hebben gegeven.
De weergoden waren goed gestemd dit jaar,
want het was heerlijk weer om te spelen.
Nadat de Sint was verwelkomd door de burgermeester van Maarssen, volgde er een rondgang door Maarsen heen.
De Sint in een mooie koets gevolgd door veel
kinderen met ouders.
Ook onderweg stond het
rijen dik met ouders en
kinderen om de Sint wel-

kom te heten.
Uiteraard werd hij vergezeld door vele Pieten die de kinderen verwenden met
heerlijke pepernoten.
Gelukkig hadden alle Pieten hun veren weer terug.
Al met al was het weer een vrolijke boel in Maarssen.
Muzikaal sluiten wij ook dit jaar weer af met
een optreden in Vreeswijk.
U raadt het al, dit staat volledig in teken van
de Kerst.
Op woensdag 19 December zijn wij te horen
bij het jaarlijks terug komend festijn `Vreeswijk bij kaarslicht`. Heel Vreeswijk, bij Nieuwegein, wordt op dat moment verlicht door
alleen kaarsen. Alle straatverlichting gaat uit
en langs de straten heeft men lichtjes neergezet. Dit alles wordt muzikaal omlijst door
diverse muziekgroepen.
Een zeer sfeervolle avond en ik kan iedereen
aanraden om er eens te gaan kijken. U bent
welkom vanaf ongeveer 19.30 uur.
De toegang is gratis.
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NIEUWS VAN DE DRUMFANFARE…
Dus,…..als u houdt van Kerst, muziek, koren en heel veel gezelligheid, ga dan op 19 december naar
`Vreeswijk bij kaarslicht`

Tot slot hebben wij voor u nog een paar leuke weetjes over de drumfanfare.
Wist u dat:
• Maarten de blazers stil heeft gekregen tijdens een studie dag!!!
• Dit een hele bijzondere ervaring was, en niet vaak gebeurd.
• Wij in 2009 alweer 85 jaar bestaan.
• Wij dan ook weer een concert gaan geven.
• Wij in de bare kou van Sint Maarten hebben gelopen.
• Wij echte bikkels zijn en dus gewoon doorlopen.
• Wij nog steeds op zoek zijn naar nieuwe leden.
• Wij ook een eigen site hebben die u kunt bewonderen.
• Deze te vinden is op www.frat.nl
• Wij op 2 Februari te bewonderen zijn tijdens de carnavalsoptocht
in de stad Utrecht.
• Wij eigenlijk een hele gezellige club zijn.
• Wij twee “beroemdheden” in ons cluppie hebben.
• Ze ook nog beiden bariton spelen.
• Ze ook nog erg op elkaar lijken.
• Ze zo uit de Muppet Show zijn geplukt.
• Het Statler & Waldorf zijn.
• Hun lijf spreuk Mahna-Mahna is.
• Wij iedereen prettige Kerstdagen wensen en een gelukkig, gezond en muzikaal 2008.
Namens Frats Saxende Report
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OUDERENKAMP 2007 (DEEL 1 MARIËLLE & ESTHER)

H

eb je ooit Ati zien darten met een ovenwant? Eddy op je rug gehad met twister? Rien in de
sloot zien wroeten zoekend naar een kloot? Potje tafelvoetbal gespeeld tegen meneer de
voorzitter? Dan ben je zeker niet mee geweest op ouderenkamp! Stom, want je hebt heeeeel
veel gemist!
Vrijdagavond 16 november vertrok de hele fratkamp-groep vanaf Overvecht naar onze prachtige
door koeien omringde accommodatie in Ermelo (en nee, dat ligt niet bij Hengelo en Almelo). Verbazingwekkend genoeg vonden we het gebouw in een keer en dat met Rien die voorop reed! (We
zijn trots op je.) Daar kregen we meteen een warm welkom van de “gezonde” lucht.
Onder het genot van koffie en thee kregen we de huisregels te horen: er mag binnen niet gerookt
worden. Het was duidelijk dat we met een sportvereniging op pad waren Æ bij elkaar opgeteld
stond steeds wel 1 iemand buiten te roken (we zullen geen naam noemen). Hierna mochten we onze
spullen naar de slaapkamers brengen. Een paar van de OUDSTEN renden als kleine kinderen naar
boven om samen een kamer te bemachtigen.
(We noemen weer geen namen, maar we merken al dat het moeilijk gaat worden om mensen
anoniem te laten in dit verhaal…)
Bij de eerste activiteit moesten we meteen met
onze voetjes van de vloer. We kregen merengue- en salsales van Elvis. Iedereen deed zo actief mee! Onze heupjes werden behoorlijk aan
het werk gezet! (“rumba… en weer terug naar
basic/bezig”)
Na het dansen werden de kaartspellen tevoorschijn gehaald. Carlien, Babke, Tanja en ik (Esther) deden een super leuk spel, waarbij we elkaars handen bijna kapot sloegen… au! Alle
jongeren gingen op tijd naar bed. De oudjes bleven volgens mij wel tot een uur of half 3 op. Het
leek net de omgekeerde wereld…..
We hoefden gelukkig niet al te vroeg op te staan zaterdag. Om 9 uur zaten we met z’n allen aan het
ontbijt. Vervolgens gingen we in teams klootschieten! Natuurlijk kwamen daardoor de meest originele grappen.
- Wat een klotespel.
- Hou je m’n kloten even vast?
- Ik ben m’n kloot kwijt
dus.
Na een uur proberen je kloot vooral niet in de sloot te mikken en
de kloot steeds uit het moerassige gras te moeten graven, zagen
we op het instructieblad dat we nog niet met klootschieten hadden moeten beginnen. Erg handig.
Na een halve marathon kwamen we dan eindelijk bij het zandpad
waar het echte zware werk begon: de kloten steeds terugvinden.
Ze verdwenen in de lagen bladeren en in de met water gevulde
greppels. Mikken op het zandpad werkte juist averechts. Rien
kon niet alleen het verste gooien, hij was ook erg goed in recht
omhoog gooien… We kunnen nog steeds niet geloven hoeveel
lol je kan hebben met een spelletje klootschieten.
Nadat we door de rest van Ermelo hadden gewandeld, kwamen we uitgeput terug bij het huis. We
werden al opgewacht door Gerard die onze lunch had voorbereid.
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OUDERENKAMP 2007 (DEEL 1 MARIËLLE & ESTHER)
Wat we ’s middags zouden gaan doen, was nog een verrassing. We werden met z’n dertigen in een
huifkar gepropt. Ermelo gaat erg mee met de tijd, het paard
was door de tractor vervangen! Met hoge snelheden scheurend langs de weilanden, terwijl in de huifkar de wave werd
ingezet, kwamen we aan bij een bierbrouwerij. We kregen
uitleg over het brouwproces en mochten de 750 aanwezige
soorten bier bezichtigen. Wist je dat er ook bier voor honden
bestaat??
In het café ernaast kregen we een bierquiz en werd er volop
bier geproefd (vooral door de mannen, maar zoals op de foto
te zien is, ook door de vrouwen).
De terugtocht in de huifkar was, zoals je kunt begrijpen, daardoor nog gezelliger. De tafel in het
midden werd als catwalk gebruikt, sommigen dachten er leuk overheen te glijden op hun buik en
anderen waren druk met het begroeten van de koeien en ganzen in de wei. De rest was voornamelijk
aan het gillen en lachen. Maar we kwamen heelhuids terug!
We moesten nog even op het avondeten wachten. Die tijd wisten we goed op te vullen. Tussen alle
activiteiten door werd er normaal gesproken volop gelogen (een kaartspel). Rien deed ook een poging… haha.
Maar voor het avondeten gingen we met een deel
van de groep twisteren! Wie had gedacht dat ook
alle 30 plussers nog zo super lenig waren! Foto’s
werden volop genomen van de prachtige standjes!
Het avondeten was heerlijk. Gerard, de kok, had
zich echt uitgesloofd. Iedereen heeft volgens mij
teveel gegeten. Ondertussen was onze voorzitter
Pieter aangeschoven om een stukje kamp mee te
pakken.
Met overvolle maag begonnen we aan een soort
estafettespel. Dit spel bestond uit verschillende
onderdelen, namelijk tafeltennis, tafelvoetbal, sjoelen, darten en twister. Op het eerste gezicht lijkt
dit een normaal spel. Maar een badmuts, ovenwanten
en dikke sokken gaven er een hele andere wending
aan. Zo moest je met tafeltennis en tafelvoetbal je
badmuts op, met sjoelen en darten je ovenwanten aan
en de dikke sokken werden om de handen gedragen
tijdens het tafelvoetballen. Kortom, een komische bedoeling! Ook bij dit spel werd er actief meegedaan.
Iedereen was verdeeld in teams van twee of drie en
streed voor zoveel mogelijk punten. De uiteindelijke
winnaars van het spel waren Eddy, Anneke en Michel.
Na het spel ging iedereen zijn eigen weg. Een paar
bleven tafeltennissen, de mannen gingen klaverjassen, er werd weer gelogen en party&co werd te
voorschijn gehaald. Door het drukke schema van de hele dag was iedereen deze avond “bijtijds”
(lees: 2.00 uur) naar bed gegaan.
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OUDERENKAMP 2007 (DEEL 1 MARIËLLE & ESTHER)
De zondagochtend mochten we een klein beetje uitslapen, sommigen deden dat snurkend (hihi, hoi
Carlien!!!), anderen deden het gewoon niet (vroege vogel die Lenny…) Half 10 begon ons heerlijke
ontbijt. Tot onze grote verbazing was Sinterklaas langs geweest. Hij
had voor ons allemaal een kleinigheidje in onze schoen gedaan. Onze
schoenen stonden allemaal bij de prachtige nephaard, waarvan “iemand” dacht dat hij reageerde als je eroverheen ging wrijven. Ze zag
niet dat onze man Jack met z’n hand gewoon bij het aan-en-uit knopje zat…
Na het ontbijt en een bezinningssessie gaf Orlando ons een les taichi. Sommige van ons vonden daarin hun rust, anderen konden de
bewegingen niet helemaal onder de knie krijgen. Ondanks dat was
het een erg leuke les!
Om het volle programma van de zaterdag te compenseren was ervoor
gekozen om zondag wat rustiger aan te doen. We gingen lekker uitwaaien op het strandje van Horst. Er werd hier weer flink sportief
gedaan, namelijk voetballen, volleyballen en frisbee gooien. Het
voetballen moest uiteindelijk gestaakt worden, omdat er nogal wat ballen in het water vielen. En
aangezien het geen zomer is in november en we dus beter niet het water in konden gaan, moesten
we helaas een bal laten varen. Janneke was daarentegen erg eigenwijs en heeft toch een van de
voetballen weten te redden! Petje af!
Eenmaal terug bij het kamphuis kwam het einde van het weekend jammer genoeg steeds meer in
zicht. We kregen nog een lunch met tosti’s en daarna was het opruimen geblazen. Gelukkig hielp
iedereen goed mee en was de klus zo geklaard. Ingepakt en wel namen we afscheid en gingen we
weer terug naar Overvecht, waar ons avontuur was begonnen. Het was een topkamp en we kijken
alweer uit naar het volgende!
Groetjes, Esther Patty en Mariëlle van der Meer
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SPRINGWEDSTRIJDEN 10-11-2007 WOERDEN

O

p zaterdag 10 november was het weer zover: De regionale springwedstrijden op D en E niveau. Een gezellige dag waar je niet voor je eigen punten turnt, maar met een groep van 6
tot 9 kinderen samen turnt voor 1 cijfer. Dat zijn altijd erg gezellige wedstrijden.
Zo ook dit jaar. Fraternitas was
mede verantwoordelijk voor de organisatie. Dat betekende voor ons het
klaarmaken van lunchpakketjes voor de
jury en vrijwilligers, voor deze zelfde
mensen een presentje kopen, het leveren van mensen die de jury voorzien
van koffie en andere lekkernij, mensen
die entree heffen, toestellen neerzetten,
diploma’s maken, cijfers invoeren in de
computer, installatie huren en opbouwen en iemand leveren die de prijzen
uitreikt. Nu denken jullie misschien,
wat valt er nog meer te doen? Wat de
regio heeft gedaan zijn alle inschrijvingen verdelen in een dagschema, afspraken maken met de sporthal en kantine, juryleden indelen en prijzen kopen om uit te delen.
Fraternitas was goed vertegenwoordigd. Met 13 groepen, gemiddeld 8 leden per groep, was het
voornamelijk blauw op de werkvloer. Gelukkig was het ons gelukt om de leiding bij het inturnen en
ook tijdens de wedstrijden goed te verdelen over de groepen. Nog een hele klus want als je Lenny
heet en je leden verdeelt over 9 groepjes, dan snapt iedereen hopelijk dat je niet alle 9 groepen persoonlijk kan begeleiden. Maar dankzij Bapke, Hester en Annemiek stond er altijd een Fraternitasleiding bij de groep.
Rien is dan ook nog een geval
apart. Schrijft een dames ploeg in
en zal alleen jureren als zijn dames
niet aan het werk zijn. Helaas lukt
dat dan niet. Als je als deelnemende vereniging geen juryleden levert, wordt je uitgesloten van deelname. Als je dan met 13 groepen
komt, dan verwachten ze wel 2 juryleden. Naast Clasineke werd
Rien dus benoemd om te jureren.
En sportief als Rien is laat hij dan
toch Hester naast zijn dames ploeg
staan. Uiteindelijk mag je als leiding toch niets meer doen tijdens
de wedstrijd.
Veeeeeeele prijzen (26) namen de leden mee terug naar Utrecht. Op www.fraternitas.nl kunt u bij
de uitslagen precies lezen welke groep welke prijs heeft gewonnen. Bij de jongste leden circuleert
de medaille nog binnen de groep zodat iedereen de kans heeft gehad om de prijs op school te laten
zien. Daarna worden de medailles verloot binnen de groep. Jammer voor de leden die de medaille
niet blijvend mee naar huis kunnen nemen, maar misschien volgend jaar???
Lenny
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BEKERWEDSTRIJDEN DAMES

V

rijdag 30 november streden de dames jeugd, junior en senior om de wisselbekers.
Mijn dochters (Mariëlle en Elze) waren twee van de acht senioren. Mariëlle had de beker van
de senioren al twee keer op rij gewonnen en als zij de beker nu weer zou winnen mocht ze ‘m
houden. En natuurlijk was dat haar grootste wens. Twee weken voor de wedstrijd moest ze de
beker weer inleveren en dat ging met pijn in haar hart. De beker was voor het eerst uitgereikt in het
jaar dat Mariëlle is geboren. Cisca, waarbij zij al vanaf haar 3e op les zit, staat ook drie keer op de
beker (niet drie keer op rij, vandaar dat zij de beker toen niet mocht houden). Kortom een beker
waarvan vaak gezegd wordt: “zonde dat de beker er nu uit is”, maar die elke turnster graag in bezit
wil hebben.
Het werd spannend. Ze deden niet veel voor elkaar onder. En bij de een ging dit fout en bij de ander
weer wat anders. Puk had een hele mooie brug- en vloeroefening, Noëlle liet haar nieuwe vloeroefening voor het eerst op een wedstrijd zien. Bij Winnie mislukte de handstand op de balk telkens bij
het inturnen, maar tijdens de wedstrijdoefening ging het heel goed. Jonneke hoopte op een gelukje
dat haar salto halve draai bij brug zou lukken, maar jammer genoeg kwam zij niet tot stand maar tot
zit. De nieuwkomer Mara nam dit risico niet en hield het bij een mooie hurksalto. Mariëlle ging er
bij balk twee keer af, maar had weer een mooie salto op vloer. Kerstin had een mooie streksalto af
van de brug en Elze stond als een huis op de balk.
Bij de jeugd- en juniordeelneemsters was minder strijd. Zij waren beiden enig in hun soort. Maar bij
hen was wel een minimumeis gesteld. Zij moesten minimaal een 6 halen. En toen Josine tijdens
haar eerste sprong een verkeerde sprong deed, waar zij een 0 voor kreeg, werd het toch wel even
spannend. Gelukkig ging de tweede sprong wel goed en kon ze met een gerust hart doorgaan met de
volgende toestellen. Annika ging op alle toestellen goed.
Om half 10 eindigde Pieter Vos de wedstrijd met het bedanken van de juryleden (Clasineke van
Steensel, Marja den Uijl, Trudy Geurts en Bram van Vliet) en de wedstrijdcommissie (Hester van
der Rijst, Jolanda van Ingen, Joop van Raaij en Lenny de Heus).
Toen kwam eindelijk de uitslag.
Annika van Kouterik behaalde met 33.15 de wisselbeker in de categorie jeugd.
Josine Oude Lohuis met 30.35 de beker van de junioren. Zij won deze beker voor de tweede keer en
mag de beker houden (junior ben je maar twee jaar, dus mag je die beker al houden als je ‘m twee
keer wint).
En de uitslag van de senioren:
8e Noëlle Acton
7e Kerstin Capel
6e Jonneke Kuperus
5e Elze van der Meer
4e Puk Bos
3e Mara Huiskes
2e Winnie Meijer
1e Mariëlle van de Meer

26.30
27.80
28.00
28.30
28.60
29.30
30.85
31.65

Yes, Mariëlle mag de beker houden.
Volgend jaar weer een nieuwe beker.
En nu maar hopen dat ook die beker weer lang blijft en veel waarde krijgt.
Ati van der Meer, nu eens als (trotse) moeder.
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PUZZELPAGINA

E

n dan nu de nieuwe puzzel. Geen prijswinnaar op deze pagina. In het vorige blad stond het
T-shirt ontwerp centraal. De winnaar daarvan vindt u elders in dit blad.
Lees de omschrijvingen hieronder en vul de antwoorden in. Heb je alle antwoorden goed, dan
lees je onder de pijl de oplossing van deze puzzel.
Stuur de oplossing voor 1 februari 2008 naar; kopij@fraternitas.nl
Succes!!!
↓
Kunt u mij de weg naar ……….. Vertellen?
draai op de langemat
meisje met rood krulletjes haar
film en musical met Danny de Munck
meisje dat leeft in de zee
mooi woord voor gymnastiek
draai op de rekstok
dikke mat
op een trampoline ga je ……
sjieke jurk
dansschool serie waar een musical van is gemaakt
zaterdag in het engels
thema van het fratgala
oefenen in het engels
mens bij de apen opgegroeid

DE REDACTIE WENST
IEDEREEN
EEN PRETTIGE
KERSTVAKANTIE!!
SUCCES MET KLEUREN
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SINTERKLAAS BIJ FRAT...

O

p zaterdag 24 november was het weer zover. Sinterklaas zou langskomen bij Fraternitas.
Gelukkig houdt Sinterklaas zich altijd aan
zijn beloften.
Om 9.45 uur was het weer een enorme drukte op
het schoolplein van de Regenboog aan de Wevelaan. 130 kinderen van Fraternitas kwamen graag
meefeesten op deze ochtend. Sinterklaas had al
een paar pieten vooruit gestuurd om mee te feesten. Helaas hadden deze pieten geen veer. Wat een
domme dingen hebben wij gezien van die pieten.
Er liep er een keihard tegen een deur omdat hij
dacht dat de deur vanzelf wel open zou gaan.
Tijdens het eerste uur hebben de kinderen lekker kunnen pietengymen en zijn ze in groepjes
gaan oefenen om iets aan de Sint te laten zien
later die ochtend. Om 11.00 uur kwam iedereen samen in de gymzaal. De klautertoestellen
werden opgeruimd en de limonade en koekjes
kwamen door. En toen kwam dan eindelijk
Sinterklaas.
Verschillende groepen lieten zien wat zij hadden geoefend en de pieten deden goed mee.
Carlien had met de kleuters een leuke macarena dans ingestudeerd, Lenny zong met haar leden een nieuw
Sinterklaaslied met gebaren, Anneke had een hippe dans geoefend, Fernand liet kunsten zien met de aanwezige jongens
en tot slot dansten
de meisjes van de
Kids-swing een
dansje op de
speelgoeddief.
Sinterklaas deelde
cadeautjes uit aan
de winnaars van
de mooiste
ningen/knutselwerkje
s en natuurlijk had
hij tot slot een
leuk cadeautje
voor ieder kind.
Om 12.00 uur was Sinterklaas alweer onderweg naar het
volgende feest en werden de kinderen weer opgehaald
door hun ouders.
Lenny
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OUDERENKAMP (DEEL 2 DOOR ORLANDO)

H

et was weer een drukte van belang, zo rond zeven op vrijdagavond in Overvecht. De
bewoners van de wijk dachten dat er iets aan de hand was, maar de ouderen kwamen bij
elkaar voor het Fratkamp voor ouderen. Hoewel het aantal echte ouderen wel meeviel.
Effe kletsen en dan in de auto naar ERMELO. Dit ritje duurde niet al te lang want rond
achten was iedereen binnen, nou iedereen! Nadat iedereen een bed had gevonden werd het
avond programma ingeluid.
Salsa & Merengue, schudden draaien, shaken en nog eens
schudden. Niet voor een cocktail maar met de heupen. Bram
gaf aan dat het bij hem toch wat vast zat. Zijn heup wilde
niet meer zo van links naar rechts en van voor naar achter.
Nou denkt het hele “Ouderenlegioen” Hoe weet jij dat nou,
je was er niet!! Dat klopt!
Met een glas in mijn hand kwam ik ergens anders een
sociale verplichting na.
De eerste alinea is dan een vermoeden. Maar dat van Bram
is écht!
Mijn ouderenkamp begon pas zaterdagmorgen. Spring ‘s
morgens op mijn bike, zonnebril op en gassen. De polder in
maar hier was het anders; niet zoals het zonovergoten
Soesterberg. Na de afslag wordt het zicht heel wat minder,
dit niet door mijn donkere zonnebril, maar door de dikke
mist.
Het was goed uitkijken en met een gelukje kwam ik aan bij
boerderij “Aalberts”
Op het terrein stond een witte tent. Ik dacht gelijk dat wordt kou lijden. Maar dit was niet het
onderkomen. De Fraters zaten in huis “Schot”. Zo waren er nog twee. Op geluk reed ik naar het
goede huisje waar de andere ouderen het ontbijt net achter de rug hadden en nog wat thee en
koffie genoten. Ik werd welkom geheten door gastheer Joost. Joost, een oud gediende in het
organiseren van feesten en kampen voor jong en oud. Hij doet dit niet alleen, hij zit in een
team.
Na een aantal bakken thee met honing, zelf meegenomen, dacht ik, misschien had ik toch ook
mosterd mee moeten nemen. Ach, dat is er wel, mooi niet!
Alle groepjes richtte zich op Kosse, nog een gastheer, die het woord vroeg, en nam en
verkondigde. Of te wel het eerste programma werd aangekondigd
Klootschieten. Niet letterlijk, maar het spel. Na een korte uitleg van Kosse begonnen de eerste
groepen. Ik zat in een groep die bestond uit twee dames en twee heren. Tegen een “all girls”
groep.
Met de regels ging hij wel meer in de fout. Want het
spel begon op het grasveld op het terrein. Maar
volgens de regels moest er eerst een wandeling
plaats vinden van pak weg 2,5 km. Volgens de uitleg
van Kosse echter niet. Hier komt ook een van de
eigenschappen van de kampcommissie naar boven.
Je moet erg flexibel zijn.
De “all girls” kende een moeizame start maar of
onze “mix club” veel beter was, dat ook weer niet.
Naar gelang het spel vorderde, bleken de dames
zelfs beter. Betere lijnen, mooie curven, dit is een
beschrijving van de gooi kwaliteiten en niet de bouw van hun lichaam. Hierbij bleek
spierkracht het af te leggen tegen doordachte en vloeiende bewegingen.
Het grapje “kijk uit voor de sloot” werd snel werkelijkheid. De ringtoon herinner ik mij niet
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OUDERENKAMP (DEEL 2 DOOR ORLANDO)
meer, maar Kosse krijgt een telefoontje. Wat moeten we doen als de kloot (ijzeren of houten
bal) in de sloot ligt? Het werd baggeren want het was te koud voor een duik.
Carlien, de “inhuur”, viel toch een beetje tegen. Misschien was het toch de voornamelijke
afleiding of de extra druk die bij haar lag. Bij het oversteken van de weg hebben we toch maar
even onze kloten (de ijzeren ballen) opgepakt. Want de dames begonnen lange baan afstanden
te gooien. Na de weg ontdekten we een nieuw gevaar “de sloot”. Het ging lang goed. Kosse
aan gooi. De kloot maakt behoorlijke meters. Mijn kreet “gaat goed” was op dat moment
terecht, maar de kloot dacht er anders over. Plons, weg kloot.
Eerst leuk, maar nu bleek de sloot dieper en met héél koud water. Eerst was de sloot nog
droog. Tanja kwam op het idee om met een tak wroetend door de sloot te gaan. Het duurde
even maar uiteindelijk stuitte Kosse op die kltnbal. Daarna was het eigenlijk saai. De dames
maakte meer meters en de kloot bleef op het pad.
Er werd nog effe gebeld of de andere groepen al terug waren en dat het voor ons nog wel effe
kon duren. Gelukkig bood lokale bevolking uitkomst en ook wij vonden de weg terug.
Na een korte pauze in de kar achter een tractor naar een bierbrouwerij. Het was passen en
meten maar het paste net niet. Zelfs na het “waven”, en golfen met lichaamsdelen, paste het
nog niet dus gingen een paar mannen staan.
Waar komen die gouwe jongens of die gele
rakkers vandaan. Er gaat een heel proces aan
vooraf voordat het in de supermarkt belandt.
Ingrediënten zijn onder andere: water, gerst en
hop verder is de temperatuur héél belangrijk.
De meeste tijd zit in het voorbereiden van de
gerst want het is niet oogsten en in de pan. De
gerst moet eerst gefermenteerd worden voor
gebruik. Dit proces is ook bepalend voor de
smaak en kleur. Want bier is niet altijd geel
maar kan zelfs zwart zijn.
De uitleg vond plaats in de winkel waar 750
soorten bier te koop zijn. Van de bekende Nederlandse merken tot exotische merken.
Er was ook een klein bezoekje aan de nieuwe faciliteiten van de brouwer. Verschil ging zitten
in het aantal liters van 60 naar 750, kleinigheidje.
Maar dan toch het lang verwachte: “Proeven”. Voor mij was dit niet het belangrijkste. Ik ben
meer van de geschiedenis. Maar je kent het, snel afgeleid, 750 soorten en we waren toch in een
brouwerij, dus drink je geen water. Wel werden we getest of we geluisterd hadden naar het
brouwproces. Hier scoorde ik niet zo goed. Dat
snel afgeleid speelde mee. Dit had ik al op de
lagere school.
We krijgen 4 soorten bier voor geschoteld en
maar raden in welke volgorde. De bronzen
winnaar van de brouwer zat er ook tussen.
Ik scoorde niet zo goed als de uiteindelijke
winnaar Gerard, beter bekend als de kampkok,
met C-O-C-K.
Ik scoorde beter met het aantal gedronken
glazen.
En hop, niet het eerder genoemde kruid maar
het in beweging zetten van het lijf, weer in een
andere, veel grotere, kar en een nog vrolijkere stemming.
Elke inhaalpoging van de autorijders werd gevierd, wat je misschien niet zou doen als je helder
van geest zou zijn of was het toch de angst omdat het zeil het zicht naar buiten verhinderde.
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OUDERENKAMP (DEEL 2 DOOR ORLANDO)
Bij het huisje aangekomen kon Gerard niet echt genieten van zijn trofee want hij stortte zich op
het avonddiner. De rest scheidde zich in praat- en spelgroepjes.
Toen het verzoek kwam om de tafels op te stellen voor het diner was het in een mum van tijd
geregeld.
Na een korte uitleg van C-O-C-K alias K-O-K
Gerard genoot iedereen hoorbaar van het feestmaal,
het was namelijk vrij stil. Na de eerste rondgang
werd er wat meer gesproken. Het bleef niet bij één
rondgang. Maar er werd bewust wat ruimte gelaten
voor de “Toet”. Want K-O-K sluit altijd af met een
“Toet” en niet zo maar een “Toetje” maar een die
uitnodigt om meerdere keren op te scheppen. Ik
denk dat zelfs Sonja Bakker zou zondigen tegen
haar eigen dieetvoorschriften.
We kregen een beetje tijd om bij te komen maar
toen moesten de meegebrachte attributen te
voorschijn komen: badmus, dikke sokken en ovenwant.
Ovenwant voor de sjoelbak en darts, dikke sokken voor tafelvoetbal, badmus voor tafeltennis.
Bij het laatste onderdeel werd hier niet echt gebruik van gemaakt. In groepjes werd er
gestreden, maar door de extra handy-cap ging het niet bepaald makkelijk.
Ook de tijdens de “Toet” binnengekomen voorzitter van Fraternitas, Pieter, zette zijn beste
beentje voor en vooral bij het darten. Want mijn groep was niet opgewassen tegen het groepje
broodgooiers. Het gezegde geen schijn maar dan ook geen schijn van kans was hier op z’n
plaats. Helaas voor ons was dit bij meerdere onderdelen. Maar wij scoorden voor het onderdeel
lol gehalte. Na het bekend maken van de winnaars, wat een beetje dubieus was en waarvan een
misdaadverslaggever waarschijnlijk een item kan maken, werd de avond vrij gegeven voor
eigen invulling. In klein gezelschap hebben we naar de sterren gekeken. Ik heb een beer, een
pan en de poolster gezien. Daarna heb ik weinig tot niets gedaan. Ik zat op een plek waar ik
een gesprek opving over de verhouding binnen sommige huishoudens.
Ikzelf ook man durfde er niet op in te gaan want wij mannen kwamen er niet goed van af.
Eigenlijk zijn we luie honden, die veel moeite hebben om ook eens onze pootjes te laten
wapperen! Kom op meiden gooi je haar los en kom achter het aanrecht vandaan en als je toch
op weg bent neem gelijk een biertje en wat te knabbelen mee.
Dit laatste meen ik niet, maar het was het eerste wat bij me op kwam. Waarschijnlijk een
gedachte die mannen bezighoudt, liggend op de
bank en krabben aan je k.nt en de
afstandbediening in de andere hand.
Ik had het wel lekker, half liggend op een tafel.
Wat miste ik mijn bankstel, mijn biertje en chips
en mijn vriendin die dit allemaal voor mij kwam
brengen. Maar de realiteit is anders: stofzuigen,
de was en afwas die op mij stonden te wachten, o
ja de kinderen van de buren naar school brengen
want dat had mijn vriendin beloofd. Heerlijk toch
het OuderenKamp, effe weg uit de sleur.
De tijd verstreek snel. Pieter had ons inmiddels
verlaten en het liep over enen en ik vond het wel
welletjes. Een van mijn kamergenoten lag inmiddels al op een oor maar vroeg nog of ik
bijzondere geluiden maakte in mijn slaap. Maar volgens mij valt dat wel mee. Want ik merk
het meestal zelf niet.
Ik werd wakker door een gesprek van mijn kamergenoten (Jack en Michel). Jack vroeg wat het
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OUDERENKAMP (DEEL 2 DOOR ORLANDO)
Nederlands elftal had gedaan. Michel was hier duidelijk over: verloren met 2-1. Dit gesprek
ging een paar minuten door. Totdat Michel toegaf het eigenlijk niet te weten. Hij was bezig
zijn overtuigingskracht te trainen.
Na het ochtendritueel van wassen en voorbereiden voor het ontbijt en het opeten hiervan was
er tijd voor bezinning.
Het thema “hoe om te gaan met andere geloven binnen de vereniging”. Maar het ging ook om
kledingsvoorschriften. Als ik het zeer kort mag samenvatten. Het geloof geeft geen probleem
want dat is in sommige groepen al enige tijd zo. Als het gaat om de kleding: bij bondswedstrijden zijn voorschriften vastgelegd waar de vereniging zich aan moet houden. Tijdens de
verenigingswedstrijden bepaalt de vereniging. De meningsverschillen hadden te maken met de
uniformering van de vereniging. Dit bleef ook open.
De opmerking dat er in de toekomst wellicht aanpassingen op de regels konden komen om
hierin te voorzien vond ik wel passend.
Op het programma stond ook Tai Chi / Taiji
waar ik voor gevraagd werd. Ik kon geen nee
zeggen tegen lieve poezelige ogen van Joost op
het moment dat hij mij vroeg. Het werd een
combinatie van ademhalingsoefeningen en taiji
oefeningen. Ik heb kort en bondig proberen uit te
leggen wat Yin en Yang zijn. Dit zijn tegenstellingen maar ook aanvullingen op elkaar. Als
ze in balans zijn kan een persoon ook goed
presteren.
Daarna uitwaaien op strand “Horst”. Lekker
dollen met een bal of frisbee. Hier bleek weer
een vrouw de held van de dag te zijn. Voor de
tweede maal kwam er een bal in het water. De
mannen konden de eerste bal niet redden uit de
golven en de wind die er voor zorgde dat de bal
afdreef. Janneke, als ik mij niet vergis, deed niet
moeilijk en schoenen en sokken uit en achter de bal
aan terwijl deze al een stukje van het strand
wegdreef. Weer leggen die mannen het af. Ik zal
hier maar niet lang over uitweiden.
Terug naar het huis.
Na de inwendige mens stevig versterkt te hebben
was het opruimen en de boel weer op orde brengen.
Dit verliep ordelijk en snel. Dan afscheid nemen en
op mijn bike jumpen en vort naar huus.
Iedereen bedankt voor een leuk weekend. Vooral Mariëlle, Hilde, Gerard, Kosse en Joost, de
organisatoren.
Wist u dat:
- Jack langer bezig is met zijn haar dan Lenny.
- Cisca een remedie heeft tegen misselijkheid. Je hebt er je vingers bij nodig.
- Gerard volgens mij helemaal geen bier drinkt, maar er alles van weet.
- sommige mannen nog aan hun Yin (vrouwelijk huiskant) moeten werken.
Orlando van Ommeren.
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FRATGALA T-SHIRT: DE PRIJSWINNAAR….

E

r zijn veel mooie inzendingen binnengekomen
op de oproep om een T-shirt te ontwerpen voor
het Fratgala van volgend jaar. Het was niet gemakkelijk om te kiezen, maar uiteindelijk heeft
de commissie een winnaar uitgekozen. Het ontwerp
van de winnaar wordt op de voor- of achterzijde van
het Fratgala T-shirt gedrukt. De winnaar wordt dus
beroemd! De winnaar is:
Elze van der Meer
Van harte gefeliciteerd!
Elze krijgt een gratis Fratgala T-shirt. Deze zal op les
worden uitgereikt als de T-shirts zijn gedrukt.
Heeft u/heb jij ook interesse in een Fratgala T-shirt?
Vanaf januari zal de voorverkoop van de T-shirts
gaan starten. De kosten per T-shirt zullen rond €10
bedragen.
Namens de commissie,
Marieke Drost

GROTE CLUBACTIE

I

n de afgelopen 3 maanden zijn er weer veel mensen actief geweest voor Fraternitas met de grote
club actie. Dan bedoel ik natuurlijk al die kinderen die hun best hebben gedaan om aan hun ouders, familieleden, buren en misschien wel vreemde mensen in de buurt een lot te verkopen voor
onze club. En het heeft gewerkt: we hebben met zijn allen ruim 2900 loten verkocht.(maal 2 euro per lot!!) Geweldig bedankt hiervoor!
De beste loten verkopers bij Fraternitas zijn dit jaar;
Nummer 3: Hajar Alhalhali: met het verkopen van 82 loten wint zij een CD-bon van € 12,50
Nummer 2: Fe Clarinda: met 107 loten wint zijn een CD-bon van € 20,=
En op de eerste plaats, net als vorig jaar, Marit van Opstal. Dit jaar wist zij weer 130 loten te verkopen en wint dus de vier toegangskaarten voor een attractiepark in Nederland.
Maar naast de leden die de loten verkopen zijn er nog een aantal mensen erg druk met de grote club
actie: De trainers die de leden motiveren. Nel, Corine, Eddy, Irene en Clasineke die op de lessen
langsgaan om de intekenlijsten in te nemen en loten afgeven en nogmaals het geld ophalen, controleren en bonussen uitdelen. En niet te vergeten Kees den Uyl die de intekenlijsten bestelt, brieven
voor de leden maakt en de loten bestelt. Dit jaar moesten ook alle mensen die per incasso loten
kochten, worden ingevoerd in de computer. Een enorme klus waar Kees en Irene een aantal vrije
uurtjes in hebben gestoken. Zonder de vrijwillige inzet van deze mensen zouden wij niet deel kunnen nemen aan de grote club actie en dus geen zakcentje voor de vereniging kunnen verdienen.
Dit jaar zal de opbrengst grotendeels worden besteed aan het Fratgala. Volgend jaar mogen jullie
weer lopen voor het jongerenkamp, toestellen enzovoort.
Kunnen wij weer op jullie rekenen???
Lenny
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FRATGALA: NOG VEEL TE DOEN…

H

et is nog vijf maanden wachten, maar er wordt nu al
hard gewerkt en geoefend voor het Fratgala. Er moet
namelijk nog veel geregeld worden! Denk maar eens
aan alle kleding die gedragen gaat worden, de muziek
die gedraaid gaat worden, de indeling van alle nummers, de
kaarten die verkocht gaan worden, het eten en drinken voor
alle vrijwilligers en ga zo maar door. Omdat er nog zo veel
gedaan moet worden, zijn er veel vrijwilligers die helpen bij
alle voorbereidingen. Dat vinden we erg fijn! Ondanks alle hulp, zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die ons bij de voorbereidingen en tijdens het Fratgala kunnen helpen. We zoeken onder andere
vrijwilligers voor de kaartcontrole tijdens het Fratgala, voor de naaicommissie die de kleding
maakt, de decorcommissie, de toestelploeg en voor de oppas tijdens en tussen de voorstellingen van
het Fratgala. Mocht u interesse hebben om ons bij deze voorbereidingen te helpen, dan bent u van
harte welkom. U kunt zich via de trainer van uw zoon of dochter opgeven of een mail sturen naar:
marieke@fraternitas.nl. Het is handig om te vermelden naar welke taak of commissie uw voorkeur
uit gaat. Mochten er nog vragen zijn, dan kan contact worden opgenomen met Cisca dan Uyl, telefoonnummer 030-2447753.
Namens de Fratgalacommissie,
Marieke Drost

DE DIGITALE WERELD

O

p 26 november was onze website weer on line. Aangepast, met meer informatie en meer foto’s. Het is nog niet helemaal klaar, maar daar wordt nog aan gewerkt. Wat is er zo al te vinden? De agenda (dus b.v. wanneer de wedstrijden zijn of de kleding verkoop), wedstrijdinformatie, uitslagen, informatie over het komende Fratgala op 19 april 2008. Dus wacht niet,
maar kijk ook op www.fraternitas.nl.
Verder kennen we naast het nieuwe werkwoord googelen nu ook het woord Hyven.
Op www.hyves.nl kun je een eigen pagina maken en vrienden zoeken en maken. Er zijn ook hyves
aangemaakt voor scholen en verenigingen. Zo ook natuurlijk voor Fraternitas. Kijk hiervoor op
http://fraternitas.hyves.nl/ en meld je ook aan.
Ati van der Meer (webmaster)

TE KOOP
Vanaf 1 januari 2008 hebben wij 2 turnpakjes te koop maat 128 en 140, ieder 10 euro.
Tel. 030-2546014 J. de Vries

GEZOCHT
Gezocht: tweedehands turnpak voor meisje maat 128. Tel: 06-45528252

GEFELICITEERD
Wist u dat wij weer 3 nieuwe juryleden erbij hebben?
Op 22 november slaagde: Corine van den Boer, Suzanne de Hoog en Annette de Groot voor hun C1
brevet.
Trudy Geurts is geslaagd voor haar jury brevet B1, zij kan nu ook keuze oefenstof jureren.
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25 AVOND: EEN FIJNE AVOND…

O

p 6 oktober hadden we een bijeenkomst in de Oranjekapel
aan de Amsterdamsestraatweg.

Het zaaltje waar ik binnenkwam zag er gezellig uit en we
werden warm begroet.
Bij de ingang zag ik
kwasten en verf en ik
dacht:”O help, we moeten toch niet gaan schilderen”. De avond begon
gezellig met koffie en cake en ik zag dat veel
mensen elkaar kenden, er
waren dan ook heel wat
omhelzingen en kussen
van mensen die elkaar een tijd niet gezien hadden. Na een gezellige praattijd kregen we dia’s te zien
van alle sportprestaties. Het was leuk, hoewel het voor mij allemaal nieuw was en ik niemand kende.
Na de dia’s werden we verdeeld in groepjes. Er waren vier schildersdoeken klaargemaakt en daarop moesten de groepen dus een
schilderij maken over sportactiviteiten. Ik had er tegenop gezien,
maar toen het eenmaal begonnen was, vond ik het leuk. Mijn
groep schilderde een bloem met daarin de activiteiten. Voor mijn
buurgroepje schilderde ik de
contouren van een vrouw die
met haar buik op de grond ligt,
de armen en benen omhoog.
Zij maakten daar een schilderij
van. Ondertussen waren er op
een tafel allerlei heerlijke hapjes uitgestald. Het was moeilijk eraf te blijven,zo lekker
was het! Dank aan alle mensen
die dat verzorgd hebben! Toen we klaar waren,werden de schilderijen bekeken. Ze zouden er een plaatsje voor zoeken. Zo ging
de avond voorbij. Toen ik in het donker terugfietste naar het
centrum had ik het warme en behaaglijke gevoel dat ik een heel
fijne avond had beleefd.

Martine Vlieger.
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EK ACRO 2007 DEN BOSCH…

I

n oktober 2007 werden de Europese kampioenschappen Acrogym gehouden in sportcentrum de
Maaspoort in Den Bosch.
Marinka Hendriks (van het damesuur) en ik hebben daar een week als vrijwilliger gewerkt. We
sliepen, met nog een paar andere vrijwilligers, in een huisje van bungalowpark Vinkeloord. Nou
ja slapen? Het waren wel korte nachtjes. Zondag 21 oktober begon het feest. Ik heb toen, met mijn
collega vrijwilligers, het Technical Office, waar ik was ingedeeld, klaargemaakt voor gebruik.
Op maandag kwamen de sporters aan. Op dinsdag en woensdag waren de podiumtrainingen.
Dat betekent dat ze op de officiële wedstrijdvloer
hun oefening doen. In de aangrenzende hal waren
nog twee vloeren waar ze konden trainen. Aan
die zaal was nog een soort tent aangebouwd. Deze was extra hoog, speciaal voor de “mannen
vier”. Reken maar uit hoe hoog een zaal moet
zijn als er vier mannen op elkaar gaan staan.
Dinsdagavond was de
officiële opening.
Marinka kwam op dinsdag (haar man gooide wat roet in het eten, zodat
zij niet eerder naar Den Bosch kon komen) Eén ochtend, toen ik niet op
het office nodig was, ben ik in de trainingshal geweest om muziek aan
en uit te zetten. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Wat zijn wij, bij Frat, dan
lief voor onze leden. Zij werden gewoon uit elkaar getrokken.
Marinka was weer gestrikt voor het betere camerawerk. Zij heeft met
nog twee andere vrijwilligers alle oefeningen opgenomen. (helaas hebben we deze beelden zelf nog niet gezien)
Tijdens de EK liepen
er scouts rond van
Cirque du Soleil. Zij
hadden toegangskaarten beschikbaar gesteld voor de voorstelling in Antwerpen die
week. Door onze goede netwerkacties
mochten Marinka en ik ook naar die voorstelling.
Dat was een hele leuke afwisseling in zo’n hectische week.
Zaterdag was de finale en daarna begon het ruilen
van kleding. Tot zelfs ’s avonds tijdens het banket
werden er kledingstukken geruild. Na een geweldig feest werden we door de bus weer teruggebracht naar ons bungalowpark. ’s Morgens om 8.30 uur ging de eerste en enige bus weer naar de
Maaspoort in Den Bosch. Dus weer vroeg opstaan. Alles weer afbreken en opruimen en toen naar
huis. Pfffffff
Het was een geweldige week, ook al moesten we meer en harder werken dan normaal. In 2010 is de
WK turnen in Nederland. Zoals het er nu uit ziet, zijn wij dan weer van de partij.
Ati van der Meer
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FRATKLEDING

W

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 verplicht (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
Turnpakje meisjes
Acrogym pakje
Legging model A (kort)
Legging model B (boven knie)
wordt op verzoek besteld
legging model C (onder knie)
wordt op verzoek besteld
Turnhemdje jongens
Witte korte broek
Trainingspak
Rugtas
Sporttas

prijs
Maten 116 t/m 164
€ 35,00
€ 41,00
€ 17,00
€ 19,00

Prijs
Maten S t/m L
€ 38,00
€ 43,50
€ 18,50
€ 20,50

€ 21,00

€ 24,50

€ 30,50
€ 12,00
€ 55,50

€ 33,00
€ 13,00
€ 60,00
€ 11,00
€ 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
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CONTRIBUTIE
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
Senior 14 t/m ...
Acrogym (55):

jaar:
jaar:

Selectie lessen:
Pre-selectie + gewone les

€ 31,00
€ 36,00
€ 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

(16)

€ 49,50

Jeugdselectie
(tm 13 jr) (13)
Jeugdselectie
(va 14 jr) (13)
Jeugdselectie + gewone les (tm 13 jr) (13)

€ 49,50
€ 55,00
€ 68,00

Jeugdselectie + gewone les (va 14 jr) (13)

€ 73,00

Selectie
Selectie
Selectie + gewone les
Selectie + gewone les

€ 86,50
€ 91,00
€ 105,00
€ 110,00

(tm 13 jr) (14)
(va 14 jr) (14)
(tm 13 jr) (14)
(va 14 jr) (14)

Jongens (tm 13 jr) selectie (50)
€ 105,00
Jongens (tm 13 jr) selectie + gewone les (50) € 123,00
Heren (va 14 jr) selectie (50)
Heren (va 14 jr) selectie + gewone les (50)

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

€ 110,00
€ 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:
Ria van Raaij
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht

of via e-mail:
ledenadministratie@fraternitas.nl
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LESROOSTER

ingangsdatum 01 januari 2008

Burgemeester Fockema Andrealaan 9
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
meisjes
8 - 9 jaar
18.00 - 19.00 uur
meisjes
10 - 11 jaar
19.00 - 20.15 uur
meisjes
12 - … jaar
Burgemeester Fockema Andrealaan 7
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
kleuters
3 - 5 jaar
18.00 - 19.00 uur
meisjes
6 - 7 jaar
Notebomenlaan 137 (school De Notenboom)
Woensdag
15.00 - 16.00 uur
Club-Extra
4 - 6 jaar
16.00 - 17.00 uur
Club-Extra
7 - 9 jaar
17.00 - 18.00 uur
Club-Extra
10 - 12 jaar
Marco Pololaan 485
Dinsdag:
20.30 - 22.00 uur
heren (volleybal) 25 - … jaar
Prof. Bavickstraat (eindpunt buslijn 3)
Maandag:
18.30 - 20.00 uur
sel. jongens/(adsp.) heren NTS laag
19.30 - 21.00 uur
sel. jongens/(adsp.) heren NTS hoog
Woensdag:
19.30 - 20.30 uur
sel. jongens/(adsp.) heren NTS hoog
Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)
Dinsdag:
17.15 - 18.15 uur
meisjes
8 - 12 jaar
18.15 - 19.30 uur
meisjes
12 - 13 jaar
19.30 - 20.45 uur
meisjes
14 - … jaar
Woensdag:
16.00 - 17.00 uur
kleuters
3 - 5 jaar
17.00 - 18.00 uur
meisjes
6 - 7 jaar
18.00 - 19.30 uur
acrogym
va 6 jr / nieuwe leden
18.30 - 20.00 uur
acrogym
va 6 jaar
Donderdag:
16.30 - 17.30 uur
meisjes
6 - 8 jaar
17.30 - 18.30 uur
meisjes
9 - 11 jaar
18.30 - 19.30 uur
meisjes / dames
Choreografie
Vrijdag:
16.30 - 17.30 uur
meisjes
6 - 7 jaar
17.30 - 18.30 uur
meisjes
8 - 9 jaar
18.30 - 19.30 uur
meisjes
10 - 11 jaar
Nolenslaan 33 (groen hek)
Maandag:
18.00 - 19.00 uur
Kids-swing
5 – 12 jaar
19.30 - 20.30 uur
conditietraining dames vanaf 25 jaar
Vrijdag:
16.00 - 17.00 uur
meisjes
6 - 7 jaar
17.00 - 18.00 uur
meisjes
8 - 9 jaar
18.00 - 19.00 uur
meisjes
10 - 11 jaar
19.00 - 20.15 uur
meisjes
va 12 jaar
Molensteyn 42 in De Meern
Dinsdag:
19.30 - 22.00 uur
Drumfanfare
12 - jaar
Bangkokdreef 2
Woensdag:
20.30 - 21.45 uur
(adsp.) heren
14 - … jaar
Vrijdag:
18.00 - 20.30 uur
sel. jongens/(adsp.) heren
Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17)
Maandag:
17.30 - 18.30 uur
jongens
6 - 13 jaar
Dinsdag:
16.00 - 17.00 uur
kleuters
3 - 5 jaar
17.00 - 18.00 uur
meisjes
6 - 9 jaar
18.00 - 19.00 uur
meisjes
9 - 11 jaar
19.00 - 20.15 uur
meisjes
12 - … jaar
Woensdag:
17.00 - 18.30 uur
jeugdselectie
18.30 - 20.30 uur
selectie
20.30 - 21.45 uur
dames
17 - … jaar
Vrijdag:
17.00 - 18.30 uur
jeugdselectie
18.30 - 20.30 uur
selectie
Zaterdag:
09.00 - 10.00 uur
pré-selectie
10.00 - 11.30 uur
6/7 div. selectie verplicht
11.30 - 13.00 uur
6/7 div. selectie keuze

lesnummer
20
21
26

Marieke Drost
Marieke Drost
Hester van der Rijst

22
23

Carlien den Uijl
Carlien den Uijl

36
37
38

Jelle Duinsbergen
Jelle Duinsbergen
Jelle Duinsbergen

71

Cees Casteleijn

50
50

Sport Vereent ism Eddy van der Rijst
Sport Vereent ism Eddy van der Rijst

50

Sport Vereent ism Eddy van der Rijst

40
41
42

Elsemiek van Raaij
Annemiek van der Ploeg
Annemiek van der Ploeg

47
44
55
55

Lenny de Heus (tijdelijk)
Lenny de Heus (tijdelijk)
Anneke Louwerse
Anneke Louwerse

45
46

Lenny de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus

48
49
56

Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg

81
70

Lenny de Heus
Lenny de Heus

63
60
61
62

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

72

Cor Schmöhl / Wim Wensel

53

Eddy van der Rijst

50

Eddy van der Rijst

51

Fernand Cools

10
11
12
9

Cisca den Uyl
Cisca den Uyl
Cisca den Uyl
Cisca den Uyl

13
14
15

Rien den Uyl
Rien den Uyl
Rien den Uyl

13
14

Cisca den Uyl
Cisca den Uyl

16
17
18

Carlien den Uyl
Carlien den Uyl
Carlien den Uyl

23

ADRESSEN LIJST
BESTUUR

Zie website voor gegevens

Voorzitter
Pieter Vos
Secretaris (postadres)
Coby van Geffen
1e Penningmeester
Ron Visser
2e Penningmeester
Miranda Klinkenberg
Leden
Joop van Raaij
Hilde de Vries-Lit
Brigyt Witteman
TRAINERS COMMISSIE

Zie website voor gegevens

Voorzitter
Cisca den Uyl
Leden
Cees Casteleijn
Fernand Cools
Marieke Drost
Jelle Duinsbergen
Lenny de Heus
Anneke Louwerse
Annemiek van der Ploeg
Elsemiek van Raaij
Eddy van der Rijst
Hester van der Rijst
Bapke Roodenburg
Carlien den Uijl
Rien den Uyl
CONTACTPERSONEN
Drumfanfare
Nog niet bekend.
Ledenadministratie
Ria van Raaij
Fratblad
Redactie Frat-blad
Internet:

zie website voor gegevens
Vooralsnog: drumfanfare@fraternitas.nl

Leistraat 7
Digitaal:
http://www.fraternitas.nl
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3572 RD Utrecht
kopij@fraternitas.nl

