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VAN DE VOORZITTER…. 
 

Het Fratblad komt uit als de herfst al-

weer begonnen is. Bij het schrijven van 

dit voorwoord regent het reeds de ge-

bruikelijke Hollandse pijpestelen.  

De sportief actieve leden van Fraternitas 

zijn alweer volop aan het trainen.  

De vrijwilligers zijn ook al weer ruim-

schoots actief (geweest) bij het jongeren 

kamp-prachtige foto’s- het ouderen 

kamp de wedstrijden of de 25+ avond en 

niet te vergeten de voorbereidingen voor 

de ontvangst van de goed Heiligman. 
 

De eerste wedstrijden staan binnenkort 

voor de deur in dit post olympische sei-

zoen 2008-2009.  

Denkt u vooral ook aan de onderlinge 

wedstrijden op 1 november in de sport-

hal in Lunetten!  

Hier laten heel veel leden hun competi-

tieve competenties zien.  

Komt allen kijken. 

Zojuist is ook de grote clubactie begon-

nen.  

 

Kortom: 2008-

2009 gaat ons 

weer veel moois 

brengen. 

 

Pieter Vos 
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VAN DE REDACTIE… 

oor u ligt het Fratblad nummer 4 van 2008. Boordevol foto’s. Wilt u deze foto’s in kleur be-

kijken, surf dan eens naar www.fraternitas.nl , daar kunt u onder het puntje “fratblad”, het he-

le blad en de voorgaande in kleur nog eens nalezen. Onder het puntje “fotoalbum” kunt u nog 

veel meer foto’s zien. En wanneer u een nieuw turnuur voor uw kinderen zoekt is het puntje 

“lesrooster” totaal vernieuwd. Heel handig deze nieuwe indeling met in het geel alle lessen die vol 

zijn. 

Vandaag de enorme lijst met nieuwe leden. Deze vereniging blijft groeien en bloeien. 4 oktober een 

gezellige avond met de leden boven de 25 jaar en op 1 november de onderlinge wedstrijden. Daar-

over meer in het volgende blad. 

 

Veel leesplezier voor nu! 

Lenny 
 

 

WELKOM NIEUWE LEDEN  
 

Eydis Daanen 

Saveer Edelbroek 

Jet van den Eertwegh 

Repke van Hastenberg 

Jop van de Kam 

Jesse van Nimwegen 

Nina van Veldhuizen 

Ella Visser 

Jitta Vroonhof 

Noor Al Hamdoui 

Chaimae Alhalhali 

Sabine Bal 

Cecilie Balemans-Hojberg 

Victoria Balemans-Hojberg 

Boris Berger 

Marieke Berkers 

Noa Blom 

Roos Blom 

Ter Boot 

 

 

Hajar Bouanani 

Lukas Bouw 

Mirjam el Boukili 

Tara van Breukelen 

Renee Bruijs 

Palvi Chand 

Raveena Chand 

Evita Debi-Tewari 

Melinda Cirkel 

Tera Demoet 

Emma van Deursen 

Maj van Deursen 

Lotus van Dongen 

Joske de Dreu 

Amira Fatidi 

Lieke van geel 

Cagla Gijn 

Mathilde Hanemaaijer  

Pieke Hoek 

Anna Hoek 

 

Gwen Hollman 

Laura Hoetink 

Lois Huijsmans 

Sara Imaanhof 

Chaja Joseph 

Saskia Kemps 

Maria van Kessel 

Lin Kiela 

Yuna Kiela 

Lois Krijger 

Yunke Li  

Sara Machouahi 

Isra Machouahi 

Sira Meijer 

Alexander Meijkamp 

Maartje van Noort 

Robin Onsman 

Hannah Plomp 

Coco Princen 

Lara Reinalda 

 

Romy Rolvink 

Rachel Rolvink 

Evelien de Ronde 

Sophia Schamhardt 

Helena Schamhardt 

Christian Schamhardt 

Evy Sol 

Rishi Tewarie 

Puck Thijsen 

Elly Thomas 

Bo Tortike 

Eline van de Velde 

Bo jane van ‘t verlaat 

Anna Vorreussel 

Avi de Vries 

Laurie de Vries 

Kelsey Westrik 

Lynn Zoomers 

Junior Zorn 

Damian Zwiers 

 

 
 
 

TOELICHTING  FOTO’S  OMSLAG 
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Groepsfoto jongerenkamp 2008 

Assistentendag 27 september 
2008 

Nieuw TC lid Mirjam den Uijl 
(midden) 

Jongerenkamp 2008 
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VAN HET BESTUUR 

anuit het bestuur bij de start van het seizoen enkele korte berichten. Er is een subsidie verkregen ter 

grootte van ongeveer 2000 Euro van de NS voor de aanschaf van materiaal. Gefeliciteerd Irene Meer-

tens en Kees den Uijl die in het verkrijgen ervan een grote rol hebben gespeeld.  

Daar staat tegenover dat door een nieuwe berekeningsmethode de subsidie van de gemeente Utrecht sterk 

verlaagd wordt voor het komend seizoen. Dit geeft al aan dat de financiën van de vereniging een heet hangij-

zer blijven. Hoewel de financiële situatie, in aanmerking genomen de wereldwijde recessie, nog steeds heel 

gezond genoemd mag worden. Het onderschrijft ook de urgentie om een nieuwe penningmeester te vinden 

die per volgende ledenvergadering in dienst dient te treden. Wie wil? Er wordt een leuke bestuursfunctie ge-

boden, in een bloeiende vereniging. Voor informatie kunt u zich wenden tot het bestuur (meer informatie 

hieronder). 

 V

 

Pieter Vos 
 

VACATURE 
 

Wij zijn nog steeds op zoek naar een         PENNINGMEESTER 
Startdatum: liefst zo snel mogelijk 
Onze huidige penningmeester zal tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 2009 aftreden. De 
nieuwe penningmeester kan dan in de periode van september tot april worden ingewerkt. 
 

Functie-inhoud: 
- verrichten van de betalingen 
- maken van de jaarrekeningen en de ramingen/begrotingen 
- samen met de andere bestuursleden het financiële beleid voeren 
-  

Functie-eisen: 
- affiniteit met financiële zaken hebben 
- tijd (over) hebben voor het verenigingsleven 
-  

Het is mogelijk om op kosten van Fraternitas een cursus te volgen. 
 

Informatie: 
Voor informatie kun je contact opnemen met Ron Visser. Dit kan telefonisch op 030 262 00 20. Of via de 
mail naar ron@fraternitas.nl. 
Reageren? 
Dit kan via één van de bestuursleden of via één van de trainers. Hun adressen staan op de laatste pagina 
van dit blad. 
 

Twijfel niet en laat Fraternitas niet zonder penningmeester komen. 
 

AGENDA 
 

Herfstvakantie 11-10-2008 t/m 19-10-2008 
30 oktober 19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling!  
November 2008 

1 november onderlinge wedstrijden in sporthal Lunetten 
6 november 19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling! 
8 november springwedstrijden 
13 november 19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling! 
22 november Sinterklaasfeest 
25 november kopij voor het frat-blad insturen naar kopij@fraternitas.nl 
29 november 1e voorronde 1e, 2e en 3e divisie 
December 2008 

 4 december 19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling! 
 5 december Sinterklaasdag, dus geen training 
 6 december 1e voorronde jongens/heren NTS hoog 
 9 december Frat-blad verzendklaar maken 
11 december 19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling! 
13 december 1e voorronde 4e divisie 
20 december Univé Gym Gala in Almere 
Kerstvakantie  20-12-2008 t/m 04-01-2009 
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AFSCHEID WIM WENSEL EN DICK VAN RINGELESTIJN… 

ijdens de laatste oefenavond van de drumfanfare was het feest en afscheid. 

Feest omdat er meerdere leden een speldje kregen omdat zij jubileerden. 

Willeke Sagius was 12 ½ jaar lid van de drumfanfare en daarmee ook 12 ½ jaar lid van de mu-

ziekbond NFCM. Het speldje van Frat had ze tijdens de laatste JAV al gekregen, nu kreeg zij 

het speldje van de NFCM. 

Pieter Schagen kreeg het Fratspeldje voor 25 jaar lidmaatschap en het 25 jarig speldje van de NF-

CM. Voor het uitreiken van het Fratspeldje waren Joop van Raaij en ik als bestuurleden aanwezig 

Wim Wensel en Dick van Ringelestijn kregen beiden het NFCM speldje voor 40 jaar lidmaatschap. 

Cor Schmöhl was 50 jaar lid van de muziekbond. Omdat het speldje daarvoor hetzelfde is als de 

speld die Cor kreeg toen hij 30 jaar instructeur was, had het bestuur van de drumfanfare zelf een 

medaille laten maken. 

 

Afscheid werd genomen van diverse leden (Herman Verweij, Sander van Ringelestijn, Danny Mi-

davaine, Lianne Frowijn en Kees Loen) maar ook van de slagwerkinstructeur Wim Wensel.  

 

Wim is ruim 20 jaar instructeur geweest. Hij was altijd de creatieve motor achter 

de jubileumconcerten van de drumfanfare. 

Ook heeft Wim jarenlang verhalen geschreven voor in het Frat-blad, verslagen 

over de drumfanfare geschreven voor in het Frat-blad en de jaarverslagen van de 

drumfanfare gemaakt. 

Dick van Ringelestijn was al gestopt als tamboer-maître. Ook stopte hij als be-

stuurslid (penningmeester) van de drumfanfare. Dick heeft 39 jaar tijdens konin-

ginnedag met een drumfanfare gelopen. Dat zullen andere koninginnedagen gaan 

worden. 

Wim en Dick kregen een mooie herinnering in de vorm van een beeldje. 

Ook werd het vertrek van twee bestuursleden aangekondigd. Danny Midavaine 

(bestuurslid drumfanfare) en Kees Loen (voorzitter drumfanfare) hebben besloten 

om te stoppen als lid (dus ook als bestuurslid) van de drumfanfare. 

 

Er zullen na de vakantie nog maar weinig slagwerkers zijn, er is geen slagwerkin-

structeur meer en geen tamboer-maître en er zijn nog maar 2 bestuursleden. De drumfanfare zal h

dus zwaar hebben. Namens het bestuur wil ik de drumfanfare veel sterkt

et 

e toewensen. 

 

De avond werd besloten met een ‘borrel’ en een barbecue die, zoals elk jaar, door Cor verzorgd 

wordt. 

Het was een avond met dubbele gevoelens. 
 

Ati van der Meer 

 

TE KOOP AANGEBODEN     /      GEVRAAGD… 

Te koop aangeboden: 

door Hetty van Elferen 

turnpakje maat 152 (15 euro) 

telefoon 030 254 40 06 

h.van.elferen@zonnet.nl 

 

Te koop aangeboden: 

door Ella Engbers 

splinternieuw turnpakje maat 164 (15 euro) 

telefoon 06 46 43 66 32 of 030 272 24 63  

ellaengbers@casema.nl 

Te koop gevraagd: 

door Laura de Vries 

turnpakje maat 128/140 

telefoon 030 271 52 80 

Te koop gevraagd: 

door Lotus van Dongen 

turnpakje maat 128 

telefoon 06 45 22 00 12 

 

 T
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DE ASSISTENTENDAG 2008… 

aterdagmiddag 27 september hebben we 'onze' assistenten getrakteerd op een leuke middag. 

Daarmee willen we de assistenten van harte bedanken voor alle keren dat ze ons komen hel-

pen op les! En zo'n middag is niet alleen leuk voor de assistenten, maar ook voor de trainers! 

 

 Z
Dit jaar verzamelden we bij de Rijn-

stroom. Vanaf hier gingen we in zeven 

boten met z'n vijven of zessen het wa-

ter op. In eerste instanties draaiden de 

meeste boten veel rondjes, maar naar 

100 meter had iedereen het roeien rede-

lijk onder de knie. Het weer was echt 

super, dus het was echt genieten op het 

water. Sommigen vonden het blijkbaar 

zo lekker warm dat ze zelfs zijn gaan 

zwemmen (lees: de boot uitspringen en 

zo snel mogelijk weer terugkomen). 

Dat was toch wel koud... 

 

 

 

 

ehaald! 

 

Halverwege hebben we lekker wat 

gegeten en gedronken en daarna zijn 

we (bijna zonder Steven, aaah) weer 

hard teruggeroeid. Gelukkig hadden 

we de stroming mee, want we waren 

al behoorlijk laat. Rond half vijf 

kwamen we weer aan bij de Rijn-

stroom, waar we verrast werden door 

Fernand die vanaf een bruggetje een 

bommetje naast onze boot maakte, 

toen waren we nog natter! Weer aan 

land, nog wat te drinken en snoe-

pen... en droge kleren aantrekken. 

Daarna werd iedereen opg

 

Ik vond het een geslaagde middag! Ik hoop dat  

de assistenten het ook naar hun zin hebben  

gehad en ons weer met veel plezier komen  

helpen in dit schooljaar! 

 

Groetjes, Anneke 
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OP TURNKAMP IN BELGIË… 

ij zijn Mylene en Sofie en we turnen bij Annemiek, Lenny en Carlien. 

De hele vakantie niet turnen zagen we niet zitten dus hebben we met een hele groep meiden 

van dinsdag bij Annemiek besloten om naar een turnkamp te gaan. Aangezien wij te oud 

zijn voor het jongerenkamp van Frat en te jong voor het ouderenkamp, gingen wij zelf op 

internet zoeken naar een leuk turnkamp. Dit bleek nog best lastig, en daarbij kwam nog dat we een 

datum moesten vinden dat we allemaal konden. Uiteindelijk is dit helaas niet gelukt, en uiteindelijk 

is er uitgekomen dat wij samen naar een turnkamp zouden gaan. Wij hebben toen een turnkamp in 

België gevonden dat ons heel leuk leek en er was nog genoeg plaats (van 17 tot 22 augustus 2008). 

W 

Het turnkamp vond plaats in Kalmthout, een plaatsje net in België (onder Roosendaal). Het was een 

oude fabriekshal omgebouwd tot turnhal, het was een vrij oude accommodatie maar de toestellen 

waren in goede staat. Boven waren de slaapkamers, variërend van 6 tot 18 bedden, en er waren wat 

douches en een wc, beneden was ook nog een wc. Overdag was je zo'n 6 uur met turnen bezig, al 

was het drie kwartier per toestel 

(balk, brug, vloer (verende baan 

genaamd ‘grond’), sprong (tram-

poline+pegasus), lange trampoline 

en dans.) Tussendoor was steeds 

een evaluatierondje, om te vertel-

len wat iedereen had geleerd en 

even bij te komen. 's Middags had 

je van 12 tot 2 pauze, en kon je 

doen wat je wilde. Om 5 uur gin-

gen we al avondeten, want dan 

was in de turnzaal training voor 

leden van de club. 's Avonds had-

den we nog een avondprogramma 

tot half 9, want om 9 uur moesten 

de eersten naar bed. De leeftijd 

varieerde van 6 tot 16 jaar, met 

ontzettend veel 11 jarigen. Tussen de 14 en 16 jaar waren er ongeveer 10 mensen. Van de 45 deel-

neemsters, kwamen er (inclusief ons) 6 uit Nederland. Er waren daarnaast ook nog drie Waalse 

meisjes, die dus alleen Frans spraken en geen Vlaams/Nederlands. Die waren van onze leeftijd, en 

het lukte wel een beetje om met ze te communiceren. Er waren in totaal 6 trainers, waarvan 5 

vrouwen en één man. De vrouwen 

waren nog vrij jong, tussen de 16 

en 19 jaar, maar ze konden ons 

wel heel goed vangen, we konden 

daardoor veel uitproberen zoals 

flick-flack op de balk en reuzen 

(wel met polsen vast aan de brug). 

De man ving ook, maar hij was 

ook een beetje de baas. Hij woon-

de daarnaast in datzelfde gebouw 

en zijn vrouw was trainster bij de 

vereniging die daar altijd traint. 

We hadden na de tweede dag al 

wel heel veel spierpijn, maar dat 

was ook wel te verwachten. 

De spreektaal was Vlaams, wat 

toch wel heel anders blijkt te zijn 

dan Nederlands! We dachten dat 
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OP TURNKAMP IN BELGIË… 
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het wel makkelijk te verstaan was maar dat viel tegen. Ook veel turnbegrippen waren net even an-

ders. Arabier flick-flack was bijvoorbeeld Rondat flick, en de brug noemden zij de barre. Ook tij-

dens het eten waren er nog weleens onduidelijkheden vanwege de kleine verschillen in de taal. Ze 

hadden het over een croqueje (croque monsieur) toen ze een tosti bedoelden, en een smotske was 

een broodje gezond. Ook gebruikten ze vaak de uitdrukking kei-tof, wat zo ongeveer super leuk be-

tekende. 

Ze hadden daar ook één computer waar je op internet kon, alleen je kon niet mailen. Wat je wel kon 

doen was berichtjes sturen via het forum van de site van het turnkamp. Iedereen kon dan wel lezen 

wat je schreef, maar dat was niet zo’n probleem. Natuurlijk hebben wij ook gebruik gemaakt van 

deze mogelijkheid om iedereen in Nederland op de hoogte te houden. Hier is één van de berichtjes 

die wij hebben gestuurd (In dit berichtje wilden wij ook laten zien wat voor Vlaams we hadden ge-

leerd, vandaar al die Vlaamse woorden): 

 

 

 

[Mylene en Sofie]  

Annemiek, Tessel, Han, Ellen, Fleur, Corine en Michiel!!! Moet je eens raden wat wij vandaag 

hebben gedaan, raad je toch nooit!!! Flick-flack & bruggetje op de balk!Op de barre (brug) 

heeft Sofie zolendraai+wippertje gedaan (gij weete vast nie wat da is hè?) en Mylene heeft salto 

af gedaan op de brug!! Op de lange-trampoline-mat heeft Mylene rondat flick (hee, das Vlaams 

voor arabier flick-flack) alleen gedaan, en Sofie heeft rondat flick flick salto rugwaarts (met 

hulp) gedaan. Op de pegasus (met trampoline :s) hebben we overslag-halvedraai gedaan en 

half-in half-uit. En da was allemaal kei tof! :). We hebben vandaag een smotske gegeten (keige-

zond ). We hebben ook gezwommen in Nederland, we voelde ons meteen weer thuis!!!  Onze 

dans begint al ergens op te lijken, het is gewoon de allerbeste!! (vrijdag is er een danswedstrijd 

tussen de drie groepen, groepen gemaakt d.m.v. leeftijd EN WIJ GAAN WINNEN.) Verder heb-

ben we best wat (heel veel) spierpijn, ganz de dag, we kunnen nauwelijks fatsoenlijk de trap af 

lopen of onze armen omhoog strekken... Alsnog hebben we hier heel veel lol! Enne, jullie moeten 

nog wel ff de foto's bewonderen (niet dat we er vaak opstaan maar toch ;))! Onze maillots zijn 

zeer plezant. Heel veel kusjes uit België!! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx M&S ps. leuk om ook van An-

nemiek een berichtje te krijgen!! 

ij hebben er erg van genoten en het was ook super 

ezellig! 

Mylene en Sofie 

 

 

Om een week extra te turnen in de vakantie is zeker leuk om 

te doen, w

g

 

Groetjes 



EVEN VOORSTELLEN… 

Allo, ik ben Mirjam den Uijl en ik word de nieuwe acro trainster bij Frat. 

Vroeger, heel vroeger toen ik 3 jaar was begon ik met turnen bij juffrouw Cisca, dit heb ik 

best wel lang gedaan. Maar vanaf mijn 14
e
 heb ik voor acrogym gekozen. Ik ben gestart met 

acrogym bij Fraternitas en nu zit ik bij 

Longa-Utrecht op de acrogym en moet 

ik 2 keer per week trainen. Ik leer daar 

heel veel maar Fraternitas blijft toch de 

leukste vereniging! 

H 

Naast acrogym en les geven zit ik ook 

op school, in Amsterdam. Ik leer daar 

voor pedagogisch medewerker jeugd-

zorg. Ze leren mij daar hoe ik met kin-

deren die een beetje ziek zijn om moet 

gaan. Die hebben bijvoorbeeld een 

probleem in hun hersens en daardoor 

kunnen ze niet zo goed sporten. Dan 

kan ik ze helpen door met ze te gaan 

sporten. 

Sinds de zomervakantie ben ik begon-

nen met les geven bij de acrogym van 

Fraternitas. Tot de herfstvakantie helpt 

juffrouw Anneke mij een handje en 

leert mij les geven. Omdat ik zelf ook 

op de acrogym zit weet ik gelukkig al wel hoe acro gaat. Verder hoop ik heel veel te leren en dit 

over te brengen op de meisjes van de acrogym. Ik vind de 2 acro groepen hartstikke leuk en ik hoop 

dat we dit jaar veel gaan doen. Misschien zien jullie ons bij de onderlinge wedstrijden wel.  

 

Groetjes Mirjam 

 

 
Mirjam is de middelste persoon in de foto 
boven.  
Foto onder ligt Mirjam links. 
Dit belooft wat voor de acro lessen!  
(redactie) 
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EVEN VOORSTELLEN… 

k ben Vera en ben 22 jaar. Ik woon sinds kort in Utrecht op kamers en studeer hier Sociaal Pe-

dagogische Hulpverlening aan de hoge school. Voor deze opleiding heb ik het CIOS gedaan, dat 

is een sport opleiding in Arnhem. Als ik vrij ben vind ik 

het lekker om te winkelen met vriendinnen of om te gaan 

sporten.  

I 
Voor Utrecht woonde ik in Ede, hier heb ik ook een paar jaar 

les gegeven bij een vereniging, turn en dans lessen. Maar 

omdat ik niet elke keer op en neer wilde reizen ben ik in 

Utrecht gaan les geven. Ik geef op maandag een leuke groep 

jongens les, wat ik met heel veel plezier doe! 

 

Groeten, Vera 
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HET FRATKAMP 2008… 

ieve Frat-blad-lezers, 

Wij vonden het een hele leuke 

dag! Over wat nou het allerleukste 

was zijn de meningen verdeeld 

maar zowel het nachtspel, het safaris-

pel als het gekleurde-sokkenspel 

scoorden goed. 

L 

Onze t-shirt zijn ook heel mooi gewor-

den, die gaan we nog vaak dragen. 

Maar nu is deze dag lang genoeg ge-

weest en gaan we lekker slapen……… 

Liefs Groepje 10 Jasmine.  

 

 

 

 

 

Dit deden we de eerste 

dag 

Een lied gezongen in de 

bus, toen gingen we een 

wit t-shirt helemaal mooi 

kleuren. Daarna deden 

we levend stratego, dat 

was heel leuk. Toen een

dieren-safari-spe, het w

een soort monopoly, 

maar dan niet met huizen 

maar met dieren. Toen 

gingen we even dansen, 

met muziek. Toen gingen we oe

fenen voor een toneel stukje over

Lilo en Stich, dat we morgen op 

gaan voeren. Toen gingen we 

eten, macaroni. Het was heel lek-

 

as 

-

 

er!  

ge-

. 

 bed, het is 

Van groep 5, Lilo en Stich. 

k

 

Toen gingen we naar buiten, en 

deden we een ander spel, het 

kleurde sokkenspel, dat was leuk

Toen deden we in het bos een 

soort speurtocht met kaarten zoe-

ken en rebussen oplossen. Zo 

meteen gaan we naar

best laat geworden. 
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HET FRATKAMP 2008… 

oen we aan kwamen dacht ik meteen: “Leuk ik ben weer terug.”want ik was al een keer mee 

geweest. De zaterdag was heel leuk we hadden een T-shirt gemaakt. Ook hadden we allerlei 

verschillende spellen gedaan. ‘s avonds een nachtspel en toen slapen!.....uitrusten van de lange 

dag(maar wel een hele leuke dag)  

 

 T
Zondag ochtend kregen we eerst och-

tendgym van mijn moeder (Lenny). 

Daarna gingen we ontbijten. We dach-

ten dat we een hele saaie kerkdienst 

kregen te horen, maar naar het eten 

kregen we een heel leuk verhaal te ho-

ren van Bapke, dat heten een bezin-

ning, daar moesten we dan vragen over 

maken. Na de bezinning gingen we le-

vend Cluedo spelen. Cisca en Rien 

hadden het spel bedacht. Het was een 

heel leuk spel, we moesten ontdekken 

wie de dader van een diefstal was, het 

was Balor. Ons groepje, de High 

School Girls en Troy, had het goed uit-

gezocht. Etenstijd………..de bel ging, 

we kregen een broodje met een lekkere 

kroket. Na het eten moesten/mochten 

we onze kamers gaan opruimen en onze tassen inpakken. 

Het was zover de bonte middag kwam eraan, op de bonte middag mochten we ons zelf verzonnen 

dansje of toneel stukje laten zien. Het groepje van Kaylee (mijn zusje) Liz, Pleun, Constance, Breza 

(en nog meer meiden) had gewonnen met een toneel stukje over Roodlaarsje. Hun groepje heten 

NEMO met als leider Mariëlle. Onze leider was Rien. Toen we weer op de bangkokdreef terug 

kwamen hebben we ons dansje laten zien die we op het kamp van Lenny hadden geleerd. 

Van Shelley de Heus (11 jaar) 

 

Het was vandaag een en al lol, we vonden volgens mij allemaal leuk! Ik vond het spel in het donker 

het allerleukst. 

Greetzzz, Marte! 

 

Ik vond de nachtwandeling 

het leukste, alleen was Steven

iritant want hij maakte ons 

bang. En er waren mense

schreeuwden. 

 

n die 

 

 

ĝçe 

Frieda. 

 

Ik vond dat safaripark leuk 

maar in de bos was het heel 

erg eng en voor de rest waren 

alle spelletjes leuk van van-

daag! En het eten was ook wel

leker hoor!! Het was heel erg

gezelig. Tu
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HET FRATKAMP 2008… 

Het fratkamp 

Het is tot nu toe hartstike leuk. We 

hebben van alles gedaan spelletjes ge-

speel 

Vanavond wodt het supper 

 

 

 toen moesten we sla-

et 

 

 

kleurde sokken spel gespeeld. En 

roetjes, Quintess, anne merijn, Guusje, Sophie, Esther en Annieke ( Hakuna Matata) 

 vond het nachtspel heel eng. En het safarispel heel leuk. En het was verder heel gezellig.Aurora 

et nachtspel in het begin wel eng maar daarna niet meer. Het safarispel vond ik het aller-

an Lisah 

s haden geklurden sokken  

llele 

e heel erg dat 

 super leuk 

inde 

t frat was wel leuk 

Van wie??? 

Maria 

 

Om 7 uur stond ik op en om half 9 ver-

trok de bus en toen gingen wij naar lun-

tere. We hadden makaroni gegeten. Het 

was heel lekker als toetje kregen we ijs.

We hadden heel veel spelletjes gedaan 

zoals het gekleurde sokken spel en een

spel in het donkere bos en ik vond het 

heel erg eng en

pen. 

Van wie????  

 

We gingen in de bus naar het kamp h

fratlied oefenen. Daar aangekomen 

moesten we onze bedden opmaken. 

Daarna gingen we levend stratego doen.

Toen gingen we op onze t-shirts klad-

deren. En we hebben het safarispel en

het ge

het nachtspel, daar zijn we erg ge-

schrokken! 

G

 

Ik

 

Ik vond h

leukste. 

V

 

Ik vond het nachtspel het leukste 

in het begin heel heel heel eng en 

het sokkenspel ook heel luik . de 

leerraar

U

 

Ik vond het nachtspel heel erg 

leuk! Want schrok j

vond ik

L

 

De dag begon vroeg ik moest 

vroeg opstaan dat was niet zo 

leuk maar he
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HET FRATKAMP 2008… 

Ik was met Sofie, Kaylee, Pleun, Iris, Nina, Breza, Constance en ikzelf in de groep NEMO. 

Het Fratkamp was echt zuper cool. We hebben eerst levendstratego gedaan in het bos, ook hebben 

we een monopolyachtig spel gedaan in safarivorm. Daarna deden we het sokken spel. S avonds gin-

gen we het nachtspel doen, dat was doodeng! De leiders lieten ons steeds schrikken. Maar verder 

was het echt heeeeeel cool! 

Liz.  

 

We hebben veel leuke spellen 

gedaan, zoals het sokken, le-

vend stratego en het safarie-

spel. Het leukste was nog de 

super enge speurtocht. We 

hebben ook T-shirts versiert. 

Het was egt leuk 

Breza 

 

Hallo, 

Ik vond het fratkamp super 

leuk! Ook erg leuke spellen. 

Een sokespel , safariespel, 

avond-spel! 

Er waren ook twee mannen 

Jack en Michel die ons drie 

keer hadden laten schikken bij het avondspel. Het was eerst wel even eng maar de naar niet meer.  

Doei Kaylee 

 

Ik (Pleun) vond het kamp super! Het avondspel was in het pikkedonker, echt heel eng. Veel zelfbe-

dachte spellen en de leiding was ook vrolijk. We hebben een top weekend gehad! 

Pleun. 

 

Ik vond het nachtspel op het begin super eng maar daarna was het super tof. Het sokkenspel was 

ook heel leuk. Monopoli ook.  

Iris 

 

Hoi allemaal, 

Ik vond het kamp: vet, cool, mega, super, top, 

leuk, tof en ook wel eng. Alle spellen waren 

zooooooooo leuk en ik wil niet naar huis. En 

de leiding is ook leuk. 

Dag dag Nina 

 

Ik vond het kamp super, mega, fantastisch 

leuk!!Het bosstratego was leuk alleen ik had 

last van mijn enkel dus het ging niet fantas-

tisch. We hebben safarimonopoly, het t-

shirtversieren, het sokkenspel en het nachtspel 

gedaan. Het nachtspel was mega tof want we 

begonnen en toen lieten twee mannen (Jack en Michel) Daarna probeerde ze het nog twee keer. Het 

was super gaaf. 

Sofie. 
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HET FRATKAMP 2008… 

We slapen met zijn 25
e
 op de kamer. We hebben ook een speurtocht gedaan. Het is leuk!!!!!!!! 

 Roos 

We hebben een leuke speur-

tocht in het donker gedaan 

Marleen 

 

De spurtog was leuk 

Robijn 

 

Je moet het altijt orgienisiren  

Het was leuk 

Vera 

 

Het was leuk vandaag vooral 

de speurtocht 

Ira 

 

De speurtoch was heel spa-

nend, de boswachters waren 

best eng 

Dieuwke 

 

We mochten heel laat opblijven en we deden heel veel spelletjes gedaan 

Fieke  

 

 

 

Hallo Fratkamp-gangers! 

Het is alweer een paar weken geleden, maar als ik de foto’s terug kijk bedenk ik me weer hoe gezel-

lig het was. 

Onderweg naar Lunteren een paar spatjes regen. Jammer voor het eerste spel, maar in het bos wer-

ken de bladeren als paraplu. En toen kwam de zon door! En met de zon gingen er ook 100 kinder 

gezichtjes stralen. Wat was 

het gezellig. Geen kinderen 

met heimwee!!En eten dat die 

Fratters kunnen……..Maar  

natuurlijk was het weekend 

niet geslaagd zonder een paar 

hele goede begeleiders. 

Miranda, Elsemiek, Bapke, 

Carlien, Brigyt, Eddy, Steven, 

Elze, Cisca, Anneke, Mariël-

le, Jonneke , Rien, en natuur-

lijk ook Astrid, Jack en Mi-

chel bedankt voor jullie 

hulp!! 

 

De kampcommissie, 

Hester en Lenny 
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 HET FRATKAMP-KAMPLIED 2008… 

eder kamp is het weer een enorme puzzel om een leuk kamp lied te verzinnen. 

Dit jaar ontstond het kamplied (nou ja, het idee) al tijdens de Avondvierdaagse. 

Op de melodie van “het hondje van de bakker” kan je van alles zingen. 

 

In de bus terug naar Utrecht hebben Manon en Shelley ook nog een paar coupletten verzonnen:  

I 
 

Het kamp was echt heel leuk 2x 

We zitten nu in de bus 2x  

Maar staan toch in de file 2x 

Dat vinden we minder leuk 2x 

 

Refrein (van je heeela, heela, heela, hoooolala, 

hé !) 

 

De herinnering  is goed 2x 

We hebben heel veel leuks gedaan 2x 

Cluedo en Safari 2x 

Het nachtspel was heel eng 2x 

 

Refrein 

 

We hebben ook een dansje geleerd 2x 

En ochtend gymnastiek 2x 

Het sokken spel was ook heel leuk 2x 

In een woord het was top 2x 

 

En dan kan je het ook nog aanpassen aan tur-

nen!!!! 

 

Turnen is onze sport 2x 

Turnen is Olympisch 2x 

Rekken en strekken 2x 

Maar kijk uit voor je lies 2x 

 

Refrein 

 

De flikflak en de salto 2x 

De handstand en de koprol 2x 

Sprong mat balk en brug 2x 

We hebben echt heel veel lol  

 

Refrein 

 

 

 

Wil je nog meer foto’s van het Fratkamp zien, 

surf dan snel naar: www.fraternitas.nl en kijk 

in het fotoalbum. 
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SELECTIE IN HET NIEUW… 

e kledingcommissie. 

 

 

Na een hele lange tijd niet actief te zijn geweest mocht de kleding commissie weer in actie 

komen. 

 D
Het zoeken naar of het ontwerpen van een nieuw pakje voor de selectie meisjes en dames. 

De eisen van de leden waren een pakje dat er leuk uitziet en zonder mouwen. 

Na een ochtend bij Brigyt gezeten te hebben, waar we 

heel veel pakjes hebben gezien, leek het ons leuk om 

zelf een pakje te ontwerpen.  

Gelukkig zit Elze in de commissie en die heeft het 

nieuwe pakje ontworpen. 

Waarschijnlijk heeft u al meer ontwerpen van haar 

gezien want voor het Frat gala heeft zij ook de turn-

pakje gemaakt voor de meisjes van de vrije oefenin-

gen. 

Wij als commissie vonden het een leuk ontwerp, het 

past goed bij het verenigingspakje. 

Elze heeft het ontwerp geshowd op de TC vergade-

ring en daar is besloten dat het pakje gemaakt mag 

worden. 

Inmiddels is de bestelling bij Tema Turn en hopen we 

dat de meisjes en dames in het pakje te zien zijn op de 

onderlinge wedstrijden op 1 november in Lunetten. 

Het was erg leuk om op deze manier met een ontwerp 

bezig te zijn en we hopen dat het met veel plezier ge-

dragen gaat worden en dat er veel prijzen in gewon-

nen worden 

 

 

Brigyt Witteman, Elze van der Meer en Hester van der Rijst 

 

 

 

OPLOSSING PUZZELPAGINA VORIG FRATBLAD…. 

 
n het vorige Fratblad stonden 3 puzzels. De oplossing van de leescirkel 

kon worden ingestuurd als oplossing naar de redactie van het Fratblad. 

Helaas kwamen er slechts 2 oplossingen binnen. Nicky en Mandy bedank

hiervoor. De oplossing was:  

t 

 

I 
wij hopen iedereen weer gezond terug te zien na de vakantie. 

 

Mandy, gefeliciteerd! Deze keer heb jij een prijsje gewonnen. 

 

Vind jij het leuk om eens een puzzeltje te maken voor in het Fratblad? Dat kan. Stuur je puzzel 

naar: kopij@fraternitas.nl en wie weet staat jouw puzzel in het volgende blad. 
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FRATKLEDING 

 

at wordt er voor kleding verwacht? 

V

zi

he

oor de trainingen zijn geen speciale eisen. Het moet wel sportkleding zijn waar de leden 

ch goed in kunnen bewegen en schoeisel dat niet buiten is gedragen en een stroeve zool 

eft. 

 

W 
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 contante 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 

 

 

Op onze site www.fraternitas.nl kan turnkleding worden aangeboden en gevraagd. Dus heb je 
turnkleding te koop of ben je op zoek naar turnkleding van Frat, stuur dan een berichtje naar 
info@fraternitas.nl. Zet er duidelijk bij waar het om gaat en hoe je bereikt kan worden. 
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CONTRIBUTIE 

 

Dit is de enige echte contributieregeling per 01-04-2008 
 
Alle bedragen geven de contributiebetaling per kwartaal weer. Hierin zit niet alleen de 
zaalhuur en de vergoeding voor de leiding, maar ook o.a. de bondscontributie en het beta-
lingsverkeer. Betaling van de contributie vindt plaats aan het begin van elk kwartaal. Bij de 
eerste betaling na de inschrijving wordt tevens eenmalig € 7,= inschrijfgeld in rekening ge-
bracht 
 
 
Standaard lessen: 
1 uur  les in de week:  €  32,00 
1 ¼ uur les in de week:   €  40,00 
1 ½ uur les in de week:  €  48,00 
 

U-pas 
U-pas leden kunnen in aanmerking komen voor een 
reductie van 50% op de totale contributie (vanaf 17 jaar) 
Tot 17 jaar zelfs 100% reductie. Stuur daartoe (elk jaar) 
een kopie van uw pas naar de ledenadministratie. 
 

Meerdere lessen: 
b.v. 1 uur turnen en 1 ½ uur acro: 
betreffende contributies optellen minus € 12,00  korting 
per kwartaal. 
Dus: 32 euro (1 uur) + 48 euro (1 ½ uur) =80 euro -12 
euro =68 euro. 
 
 
 Vindt de betaling middels automatische 

incasso plaats, ontvangt u een  korting 

van € 2,50 per betaling.  

Selectie lessen: 
Pre-selectie + gewone les  (16) €   52,00 
 

Jeugdselectie   (13) €   72,00 
Jeugdselectie + gewone les  (13) €   92,00 
 

Selectie   (14) €   92,00 
Selectie + gewone les   (14) (+1 uur) € 112,00 
Selectie + gewone les   (14) (+1 ¼ uur) € 120,00 
 
 

6/7 divisie + gewone les  (+1 uur) €   62,00 
6/7 divisie + gewone les  (+1 ¼ uur) €   70,00 
 
Jongens selectie (tm 9 jr) (50) €   72,00 
Jongens selectie (10 tm 13 jr) (50) €   92,00 
Heren selectie (va 14 jr) (50) € 120,00 
 
Tussen haakjes is het lesnummer weergegeven zoals het in het lesrooster 
achter de leeftijd staat. 
 

 

 
 

Voor vragen m.b.t. 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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LESROOSTER     ingangsdatum 1 september 2008 

 

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)  
Maandag 
17.00-18.00 uur jongens 6-10 jaar 30 Vera Zanting 
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 
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 
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 43 (tijdelijk Lenny) 
17.00 - 18.00 uur meisjes 6 - 7 jaar 44 (tijdelijk Lenny) 
18.00 - 19.00 uur acrogym meisjes/jongens 54 Mirjam den Uijl 
19.00 - 20.30 uur acrogym gevorderden 55 Mirjam den Uijl 
Donderdag:  
16.00- 17.00 uur kleuters 3 – 5 jaar 47 Lenny de Heus 
17.00 - 18.00 uur meisjes 6 - 8 jaar 45 Lenny de Heus 
18.00 - 19.00 uur meisjes 9 - 11 jaar 46 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 
Bangkokdreef 2 
Woensdag: 
20.30 - 21.45 uur (adsp.) heren 14 - … jaar 53 Eddy van der Rijst 
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 Uijl 
10.00 - 11.30 uur 6/7 div. selectie verplicht 17 Carlien den Uijl 
11.30 - 13.00 uur 6/7 div. selectie keuze 18 Carlien den Uijl 
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ADRESSEN LIJST 

BESTUUR  
 

 Voorzitter 

Pieter Vos  pieter@fraternitas.nl  
Secretaris a.i. (postadres)

 
 

Ati van der Meer  Postbus 9742 3506 GS Utrecht 030-2438758 
    Voor digitale post secretaris@fraternitas.nl 

 1
e
 Penningmeester  

Ron Visser  ron@fraternitas.nl  
2

e
 Penningmeester

 
 

Miranda Klinkenberg miranda@fraternitas.nl 
 Leden

 
 

Joop van Raaij  joop@fraternitas.nl 

Hilde de Vries-Lit  hilde@fraternitas.nl  
Brigyt Witteman  brigyt@fraternitas.nl 

 

 

 

TRAINERS COMMISSIE 
 

Voorzitter 

Cisca den Uyl  cisca@fraternitas.nl 
 

Leden 

Cees Casteleijn  cees.casteleijn@fraternitas.nl 

Fernand Cools  fernand@fraternitas.nl 

Marieke Drost  marieke@fraternitas.nl 

Jelle Duinsbergen  jelle@fraternitas.nl 

Lenny de Heus  lenny@fraternitas.nl 

Annemiek van der Ploeg annemiek@fraternitas.nl 

Elsemiek van Raaij  elsemiek@fraternitas.nl 

Eddy van der Rijst  eddy@fraternitas.nl 

Hester van der Rijst Wiericke hester@fraternitas.nl 

Bapke Roodenburg  bapke@fraternitas.nl 

Carlien den Uijl  carlien@fraternitas.nl 

Mirjam den Uijl mirjam@fraternitas.nl  

Rien den Uyl  rien@fraternitas.nl 

Vera Zanting vera@fraternitas.nl 

 
 

CONTACTPERSONEN: 

Drumfanfare 

 Digitaal:   drumfanfare@fraternitas.nl 
 

 

Ledenadministratie 

ledenadministratie@fraternitas.nlRia van Raaij   

 

Fratblad 

Redactie Frat-blad  Leistraat 7 3572 RD Utrecht 030-2734921 

   Digitaal:  kopij@fraternitas.nl 

Internet:   http://www.fraternitas.nl 
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