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2010.
Bent u ook zo blij dat de lenteseizoen eindelijk is begonnen?
Mooi.
Inmiddels is het turnseizoen aardig gevorderd en zijn de kaarten
voor de turnfinales al weer geschud.
Hoewel de resultaten van Fraternitas dit jaar gemengd zijn mag
toch een flink aantal leden zich
opmaken voor de finales.
Deze uitgave van het Fratblad
staat weer voor een belangrijk
deel in het teken van de JAV die
op 22 april wordt gehouden. We
hopen veel leden te begroeten op
22 April.
Wist u overigens dat Op 6 Mei
Fraternitas 117 jaar bestaat?

e-mail: kopij@fraternitas.nl

Kopij inleveren voor: 08-06-2010

IN DIT NUMMER O.A.:
# alle JAV stukken...
# Verslag acro wedstrijden…
# Verslag turnwedstrijden…
# Van de Drumfanfare...
# Vervolgverhaal over turnen…
# En nog veel meer……
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VAN DE REDACTIE…

H

allo allemaal,
Voor u ligt weer een super dik Fratblad. Dik omdat hier alle stukken voor de JAV in staan. De
JAV is de jaarlijkse algemene leden vergadering. Uw kans om uw stem te laten horen.
Er zijn drie kandidaat bestuursleden. Twee daarvan worden in dit blad aan u voorgesteld.
Nummer drie is Ati van der Meer-Dijk. Die is bij iedereen wel bekend.
Verbaast maar blij verrast was ik toen er op 16 maart een brief bij mij op de deurmat viel gericht
aan de redactie. Ja, u kan nog steeds met de pen een brief schrijven en via de post aan mij sturen. Ik
zal de brief dan uittypen en plaatsen in het Fratblad. Henk bedankt voor deze actie!
Ik hoop dat u allen het Fratblad weer met veel plezier leest, ook achter de JAV stukken komen nog
wedstrijd verslagen dus geen bladzijde overslaan!!!
Lenny

WELKOM NIEUWE LEDEN
Danielle van den Berkel
Femie Blanken
Maartje Bod
Hanane Bojlad
Priscilla Dekker
Jonas van Gestel
Kelly Hazeleger
Madelief Hiddink
Fien Hiensch
Mienie Hoitink
Linde Kersten

Zoe van der Kooi
Loek van Laar
Qvinny Leemans
Lexis Lijffijt
Susanne Konings
Marlies Jonkers
Anne Meijer
Viktos Misztol
Floris van Oorschot
Najat Ouaj
Femke de Ridder

Lara Samuels
Juliette Schers
Annelot Tieleman
Hanneke Veldhuizen
Margrit Vellekoop
Leana Vos
Tom Zijp
Roeslaan Lewandowski
Rinske Alkemade
Maartje Bakker
Nena Broekhuizen

Paula Buhring
Laura Brunelle
Jailen Douma
Esther Ietswaard
Joy Maaswinkel
Vera Ostendorf
Gesa Rudiger
Eline Rietdijk
Charlotte Scheffer
Michelle Tjioe
Floor van Veldhuizen
Cheyenne Woertman

TOELICHTING FOTO’S OMSLAG
Nienke van der Rijst op 13-032010 weer hersteld van een blindedarmoperatie (zie p28).

Marielle van der Meer 1e en Puk
Bos 4e op 13-03-2010 tijdens de
2e voorwedstrijd Keuze Senior
5.

3 Fratdames tijdens de Acro
voorronden in Limmen (zie
p7).

Een aantal Fratmeiden... aan het
wachten tijdens de 2e voorwedstrijd, verplicht op 06-03-2010.
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VAN HET BESTUUR
Dit keer geen nieuws vanuit het bestuur.....
Maar, laat uw stem horen tijdens de JAV op 22 april!!!
Voor meer informatie: zie pagina 11 van dit blad.

AGENDA
April 2010
2
3
5
10
10
10 & 11
17
17
22
24

Goede vrijdag (dus geen trainingen)
Steenwedstrijden en toestelfinale 4e divisie
2e paasdag (dus geen trainingen) wel de Jaarbeurs Marathon Utrecht
Individuele recreanten wedstrijden in Nederhorst den Berg
Districtfinale acro in Beverwijk
Tweede landelijke ¼ finale heren NTS hoog in Waddinxveen
Regiofinale 4e divisie
Tweede landelijke ¼ finale heren NTS hoog in Volendam
Landelijke ½ finale heren NTS hoog
Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) Fraternitas
Regiofinale 5e divisie
MEIVAKANTIE 30-04-2010 t/m 08-05-2010

Mei 2010
13 & 14
1 of 16
8
20
22
24
29
29 & 30
29 & 30

Hemelvaartvakantie (dus geen trainingen)
Halve landelijke finale acrogym in Oss
2e voorronde jongens/heren NTS laag in Wijk bij Duurstede
Kledingverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de Oranjekapel
Regiofinale 6e divisie
2e pinksterdag (dus geen trainingen)
Districtsfinale 5e divisie in Hooglanderveen
Play-off en landelijke ½ finale turnen heren in Waspik
Open kampioenschappen acrogym in Beverwijk

Juni 2010
5
5
6
8
10
12
12
12

Districtsfinale 4e divisie in Beverwijk
Landelijke finale heren NTS hoog in Emmen
Landelijke toestelfinale heren NTS hoog in Emmen
Kopij voor Frat-blad moet binnen zijn (kopij@fraternitas.nl)
Kledingverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de Oranjekapel
Regiofinale heren NTS laag in Hooglanderveen
Rayon toestelfinale dames in Nederhorst den Berg
Landelijke finale acrogym in Oss
ZOMERVAKANTIE 28-06-2010 t/m 15-08-2010
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VAN DE DRUMFANFARE…

B

este Fratters,

Tegen de tijd dat jullie dit lezen is het waarschijnlijk alweer begin april. Inmiddels, na de vele
stukken die ik geschreven heb, weten jullie wel wat dat voor de drumfanfare betekend.
De voorbereidingen voor Koninginnedag 2010 zijn voor ons alweer in volle gang. Met de gedachten over vorige Koninginnedag nog in ons hoofd zijn we weer met goede moed begonnen.
Vorig jaar hadden wij een zeer intensieve voorbereiding gehad, we hadden voor het eerst in de geschiedenis van de drumfanfare een echte show ingestudeerd. Helaas hebben we deze ’s avonds in
Maarssen niet kunnen laten zien aan het publiek. Voor iedereen was dat een grote teleurstelling.
Dit jaar willen we heel graag, misschien nog wel meer dan vorig jaar, laten zien wat we kunnen met
onze groep. We zijn dan ook weer druk aan het studeren op de muziek, maar ook op de show. Waar
moet iedereen staan, wanneer moet je die ene stap naar voren nou eigenlijk zetten, op welk teken
gaan we weer vertrekken? Of was dat nou het teken om weer te starten. Studeren, studeren, studeren
dus.
Waar we vooral nog wat op moeten studeren is de William Blueheart March. De mars is wel een
beetje speciaal voor ons. We
hebben deze mars namelijk cadeau gekregen ter gelegenheid
van 85-jarig bestaan in november jl. Deze mars hebben wij gekregen van onze voorzitter, Joop
Volp.
Hij zocht naar een mooi en passend cadeau voor de drumfanfare. Na veel marsen te hebben geluisterd, heeft hij een hele mooie
mars gevonden. Wij zijn er heel
erg blij mee.
De mars is ongelofelijk enthousiast ontvangen door de leden en we zijn hard aan het werk om deze op de Kerkweg in MaarssenDorp ten gehore te brengen.
Joop, nogmaals bedankt voor dit leuke cadeau!
Wat wij in ieder geval al kunnen zeggen,schrijf het op in jullie agenda:
Vrijdag 30 april 2010 rond 21:00 uur
Drumfanfare Fraternitas Utrecht
Gemeentehuis Goudestein, Maarssen

Met hoeveel mensen we aan de start staan aan Koninginnedag is natuurlijk nog even de vraag. Dit
enkel omdat onze zoektocht naar nieuwe leden natuurlijk niet ophoudt. We zijn nog steeds hard op
zoek naar nieuwe leden. We zijn dan ook druk bezig met het plannen van acties om nieuwe leden te
werven.

We zijn ondertussen op zoek naar braderieën om daar onze ledenwervingskraam neer te zetten. Dit
is elke keer zeer succesvol, want door deze kraam zijn er zeker al vier mensen langsgekomen om te
kijken of de drumfanfare iets voor hen is.
Het komende seizoen gaan we proberen om weer op diverse braderieën en jaarmarkten te gaan
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VAN DE DRUMFANFARE…
staan om daar iedereen in aanraking te laten komen met de diverse instrumenten die ze bij ons kunnen bespelen.
Kinderen (en stiekem ook
volwassenen) vinden het
heel erg leuk om een keer
lekker hard op een trommel te slaan, of om – vaak
voor het eerst van hun leven – geluid uit een trompet, saxofoon of bariton te
krijgen.
Wij merken dat dit een
groot succes is, heel veel
mensen worden hier hartstikke enthousiast van.
Mochten wij ruim van tevoren weten op welke
braderieën/ jaarmarkten
wij te zien zijn, laten wij u
dat natuurlijk weten.
Ondertussen blijft de drumfanfare zich vernieuwen. Zo heeft de webmaster zich pas ineens bedacht
om een eigen Youtube-kanaal op te richten. Hier kunnen we online onze prestaties laten zien voor
een breed publiek. Er staan inmiddels drie filmpjes op van onze optredens.
Het adres…: www.youtube.com/user/fraternitasdf
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VAN DE DRUMFANFARE…
Mocht u nou ook leuke filmpjes van ons hebben, kunnen deze natuurlijk ook worden geplaatst.
Mail het filmpje even naar de drumfanfare en dan kunnen wij het weer op ons Youtube-kanaal
kwijt. Mailen kan naar drumfanfare @fraternitas.nl, alvast bedankt!
Iedereen zal het inmiddels wel gelezen hebben. Wij doen er alles aan om in de publiciteit te staan.
Dat blijft ook dit seizoen ons motto. We doen er een hele hoop voor om ons bekend te maken in de
regio en willen nog steeds graag nieuwe leden werven. Jaarmarkten, een eigen website, een eigen
Youtube-kanaal, braderieën en optredens waar we werven met folders.
We hopen heel veel nieuwe leden binnen te halen, dat is hard nodig.
Misschien kunnen jullie als lezers daar ook aan meehelpen. Moeders en vaders nodigen wij van harte aan om flyers op scholen neer te leggen, om hun kinderen aan te moedigen om een instrument te
gaan bespelen en zich daarvoor op te geven bij de drumfanfare. We kunnen alle ervaren en onervaren muzikanten gebruiken. Het is én blijft een leuke hobby!
Namens de leden van de drumfanfare….graag tot ziens op 30 april in Maarssen!!

JUBILEUMCONCERT DRUMFANFARE!
Een gezellige Fratavond, als vanouds.
Een voor het oog kleine groepmuzikanten, maar op een muzikaal niveau waar je echt
bewondering voor mag hebben.
Een breed scala van evergreens, popmedley’s en marsmuziek, voor iedere liefhebber
wat wils. Een groep enthousiaste Fratvrienden die het verdienen iets over de jubileumavond te schrijven.
85 jaar jong, omdat ze met hun muzikale tijd zijn meegegaan.
Wat heb ik er een prachtige tijd mee gemaakt als muzikant en als maître, maar ook in
het jeugdbestuur van die geweldige utrechtse vereniging: Fraternitas.
Ik ben er trots op en blijf deze club enthousiaste muzikanten en turners volgen daar
waar ik kan.
Ik en velen met mij hebben een gezellige en mooie avond gehad dankzij de/onze
drumfanfare en ga zo door!
Groet aan iedereen
Henk Verweij.
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ACRO WEDSTRIJDEN…

G

ina (mijn acropartner) en ik en de andere teams van de arcogroep hadden op zaterdag 6 maart
een acrowedstrijd in Limmen.

Ik was de hele dag zenuwachtig. En toen we er
een maal waren was het nog erger. We waren er best
vroeg, ook al waren wij als allerlaatste aan de beurt.
Eerst gingen we namelijk kijken naar het dansje van
Tessa, Juul en Fleur (een ander team bij ons in de
groep). Het ging heel goed.

Toen dat af was gelopen gingen we trainen. De meeste teams waren al weg. Zij waren al geweest. We
hebben ook naar het dansje van Mirjam (onze juf) gekeken. Zij traint bij een andere club. Dat was heel cool, ze maakten hele hoge salto’s en deden heel ingewikkelde kunstjes.
Toen we uiteindelijk aan de beurt waren (als allerlaatste van de dag) begon ik helemaal te trillen. Tijdens het dansje ging dat gelukkig wel over. Het ging
best goed, alleen lukte twee dingen niet helemaal.
Toen wij klaar waren met ons dansje hoorden we dat
iedereen voor ons van Fraternitas door was en Mirjam
ook. Omdat wij zo laat waren moesten we tot de volgende dag wachten voor onze eigen score. Wij waren
gelukkig ook
door. Iedereen mag nu meedoen aan de volgende
wedstrijd in Beverwijk.
Lara Naus

de meiden hebben goed gedraaid!
geen medailles, maar een stuk beter en hoger dan vorig jaar (alleen Sam en Rozemarijn zouden een medaille hebben gewonnen ( 2e) was het niet dat zij buiten mededingen mee deden, net zoals Lara en Gina,
zij zouden 11e zijn geweest)
her en der wat steekjes laten vallen wat jammer was
maar helemaal niet slecht!!!
Alle teams zijn door naar de volgende ronde dus de
volgende wedstrijd gaat gewoon nog beter!!!
Mirjam
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DIVISIE 1-2-3…

D

e voorbereidingen voor een nieuw wedstrijdseizoen beginnen bij ons al in de laatste week van de zomervakantie
(ja, ja…..).
Zeker nu want er is een nieuw turnsysteem ontwikkeld waar dit seizoen mee gewerkt gaat worden. Nieuwe samenstellingseisen, aangepaste lijsten met turnonderdelen en een nieuw jurysysteem.
Ook onderdelen die een andere waarde hebben gekregen dus opletten geblazen.
Voor de selectiemeiden die keuze oefenstof draaien moest er individueel gekeken worden welk nivo/divisie er dit seizoen dus haalbaar is/gaat worden.
Gelukkig zijn wij als vereniging rijk aan kundige juryleden (Kees en Marja den Uijl en Bram van Vliet) die ons als trainers met vragen te hulp schieten.
Net als het sluiten van een overeenkomst is het belangrijk om de kleine lettertjes te lezen en dat zijn er in het nieuwe
systeem nogal wat. Zo wijken er op verschillende nivo’s de eisen nogal eens af van elkaar.
De kleine lettertjes kunnen dus een heleboel punten schelen.
Vanaf de zomervakantie zijn we daadwerkelijk aan de slag gegaan met de nieuwe oefenstof.
Hard trainen vooral de jeugd meisjes 1e jaars die dit jaar dan eindelijk een vrije oefening op muziek mogen maken.
Cd’tje mee naar huis om een vloer muziekje uit te kiezen en daarna aan de slag met de inhoud van de oefening.
Eindelijk géén voorgeschreven oefenstof voor de categorie maar zelf onderdelen uitkiezen mits ze aan de samenstellingseisen voldoen. Want rekening houden met samenstellingseisen, danspassages en acrolijnen valt niet altijd mee.

De onderlinge wedstrijden 12 december 2009
Voor de meiden en ons als trainers een goede test. Hebben we jury technisch alles op een rijtje, kloppen de oefeningen
volgens de regeltjes en na de wedstrijd weten we aan welke onderdelen er nog gewerkt moet worden.
Van de juryleden hebben we nog tips/trucs meegekregen waarvoor hartelijke dank.
Dus op naar de 1e voorronde in januari.

1e voorronde 16 januari 2010 12-3e divisie Amersfoort
De eerste echte wedstrijd die telt voor de
doorstroming in het land. Dit jaar doen
we met maar liefst 5 turnsters mee in de
1-2-3e divisie. Puck Janssen en Manon
Witteman categorie jeugd nivo 6, Rosanne Lobbezoo categorie jeugd nivo 5,
Pauline Lobbezoo en Annika van Kouterik categorie junior nivo 4.
Een eerste wedstrijd zeker voor Puck en
Manon op dit nivo en voor Rosanne na
een jaar geen wedstrijden gedraaid te
hebben een zenuwachtige bedoening.
Ondanks de zenuwen toch een goede
prestatie neergezet.
Tuurlijk waren er oefeningen/onderdelen
waar nog wat bijgeschaafd moet worden
of verbeterd kan worden maar wij waren
zeker niet ontevreden.
De meiden hebben hun best gedaan maar soms is dat niet aan de cijfers te zien maar is dit jurytechnisch wel ‘goed’ onderbouwd. Niet dat we het daar altijd mee eens zijn maar goed een les voor de volgende keer.
Om voor de volgende ronde (over twee weken) een hogere uitgangswaarde te scoren toch nog even her en der raad ingewonnen. Want ook het systeem blijkt tussentijds aangepast te zijn (zijn we achter gekomen).
Puck Janssen turnde een hele goede wedstrijd en eindigde als 8e van de 27. Leuk om te zien dat meiden in het wedstrijdseizoen groeien qua uitstraling en zelfvertrouwen!
’s Avonds naar huis was het behoorlijk glad op de weg. Enorme ijzel speelde ons parten op de terugweg. Dus rustig
naar huis gegleden en om 21.30 uur dan toch dat heerlijke (welverdiende) bordje patat van de zaterdagavond opgegeten.
Op naar de 2e voorronde op 30 januari.

2e voorronde 30 januari 2010 1-2-3e divisie Amersfoort
Ook vandaag speelt het winterse weer een enorme rol maar nu aan het begin van de dag.
Om 8.30 uur spiek ik even naar buiten hè nee hè weer sneeuw! Is de winter nou nog niet afgelopen…….
Telefoon gaat om 9.30 uur gaat de wedstrijd wel door…… ja natuurlijk hoezo…..? De A28 blijkt afgesloten te zijn door
een ongeluk met een vrachtwagen enorme files. Gelukkig is de A27 wel berijdbaar of misschien is binnendoor ook een
mogelijkheid.
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DIVISIE 1-2-3…
Michel om 10.00 uur bij opa en oma gebracht en veel plezier gewenst. Tot vanavond, zal wel ongeveer 21.00 uur worden mits het niet uitloopt!
Laura gaat mee als fan op de tribune en natuurlijk om haar nieuwe filmcamera uit te proberen (zie het resultaat).
Bij binnenkomst blijkt dus door het slechte weer de wedstrijd een half uur later begonnen te zijn want een groot gedeelte van de juryleden en deelnemers waren nog niet aanwezig.
21.00 uur thuis lijkt dus niet te gaan lukken……of toch wel???
Les 1: goede voorbereiding
Wij, als trainers, moeten onze papieren die we in december keurig van Marieke Drost hebben ontvangen beter doorlezen want de wedstrijdindeling was wel hetzelfde alleen we draaiden een toestel door en de 3e turnster van het groepje
moest nu vandaag als 1e beginnen.
Ook omdat we in de 1e ronde geen leden hebben, mis je het welkomst praatje waar dit soort dingen nog even onder de
aandacht wordt gebracht. Gelukkig kwamen we er snel achter en konden we bij het juiste toestel gaan inturnen.
Verder stond Manon dus vet in de file op de A28. Druk telefoonverkeer over en weer maar om 12.50 uur was Manon
nog niet binnen. Stress in de auto, stress bij ons, zou ze het nog op tijd halen voordat we doordraaien naar het 2e toestel.
Om 12.55 uur jawel, ze is er! 3x inspringen bij sprong en wedstrijd draaien. Geen warming up maar gelijk aan de bak.
Door de flexibele wedstrijdleiding (bedankt Marja en Anneke) kon Manon nog instromen en haar wedstrijd draaien.
Maar wat een stress!!!
Bij het tweede toestel brug werd de horizontale opzwaai bij beide gescoord! Yes.
De balk het zenuw toestel, op 10 cm je zenuwen in bedwang houden. De afsprong (salto voorover) mislukte bij Puck
doordat haar voet weggleed op de punt. Gelukkig een landing op de billen, geen blessure, alleen een beetje schrik.
Vloer het laatste toestel alweer. Even lekker los gaan op de muziek van je eigen vloeroefening. Op de schoonheidsfoutjes na toch een goede prestatie neergezet. Bij turnen kan het vriezen en dooien om maar in de winterse termen te blijven. De ene dag zit je lekkerder in je vel dan de andere. De prestatie van Manon was dit keer iets beter dan Puck.
Gelukkig was de prestatie van Puck van de 1e voorronde genoeg om door te stromen naar de districtsfinale op 20 maart
2010 in Beverwijk. GEFELICITEERD!!
Na deze ronde konden Rien en ik even als publiek op de tribune gaan zitten want de andere meiden stonden gepland in
de 4e ronde.
Het is zeker geen straf om een rust pauze te hebben want er is genoeg moois te zien op de wedstrijdvloer.
De ouders van de deelnemers toch nog maar even die middag gebeld om de A28 in ieder geval te mijden.
Alle drie de meiden kunnen terug kijken op een betere voorronde dan de 1e. Betere spanning tijdens de oefeningen en
minder mislukkingen/vallen dan de 1e ronde.
Geen prijzen maar wel zeer tevreden over dat wat ze deze middag hebben laten zien. De tips vooral op vloer hebben
Rosanne en Pauline goed meegenomen. Annika liet een mooie brugoefening zien waar Rien behoorlijk van uit z’n dak
ging (in de goede zin van het woord) waar Annika weer verschrikkelijk om moest lachen.
Alle drie de dames mogen doorstromen naar de landelijke voorronden.
Dus dit was voor hen nog (zeker) niet
de laatste wedstrijd dit seizoen.
Om 20.15 uur stapten we de turnhal
uit in een witte wereld. Veel sneeuw,
snelwegen wit dus rustig aan naar
huis gereden. Het is wat hoor 40 km
p/u op de snelweg rijden……..
Annika en Elze even thuis afgezet en
op naar huis eerst Michel even ophalen en ja hoor, dat bordje patat klinkt
ook erg lekker met dat knorrende
buikje in de auto.
Bijna 12 uur later om 21.15 uur klopte ik bij mijn ouders aan. Bedankt
maar weer pa en ma.
Dikke kus van Michel en tot woensdag maar weer.
Cisca
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VERVOLGVERHAAL: HET MEISJE UIT TURNLAND, deel 7
Tekst: Wim de Bree Illustraties: Jan de Jee

P

lotseling ging er een ijskoude rilling langs Karins rug. Het leek of er
in de zaal een raam was opengezet. Ongerust keek ze rond. Wat was
er aan de hand?
De blikken van de toeschouwers waren gericht op het turntoestel,
maar ineens viel haar ergens in de bovenste rij een gezicht op. Het meisje
keek niet naar gymoefening, integendeel, het leek of ze Karin met haar blik
wilde doorboren.
Maar wacht eens… ze kende dat gezicht. Grò-Jou zat daar in het publiek.
Maar hoe kon dat nou? De poort was toch al dicht? Karin wreef in haar
ogen en toen ze weer opkeek was het gezicht verdwenen. Op diezelfde plek
zat nu een dikke jongen met zijn worstevingers in een zak patat te graaien.
Nou moest ze geen spoken gaan zien, net op het moment dat ze op het punt
stond om kampioen te worden.
Het meisje in het rode turnpak had een aanloop genomen en was op de liggers gesprongen. De spankabels piepten en kreunden, maar er gebeurde nog niks. Ze moest nog even geduld hebben…
Weer ging er een koude rilling langs Karins rug. Ze voelde dat er iemand achter haar stond en vlug draaide ze zich om
en keek in twee ogen die haar bestraffend aankeken. Het was Grò-Jou. ‘Kom je kijken hoe ik kampioen ga worden?’
vroeg Karin.
Het andere meisje schudde haar hoofd. ‘Zie je niet wat je gedaan hebt?’ vroeg ze.
‘Ja. Goed hè. Zo kan er niets verkeerd gaan’ antwoordde Karin. Het klonk overtuigend. Grò-Jou pakte haar hand. ‘Je
weet niet wat je doet. Het is het turnpak dat jou in zijn macht heeft. Ik had gezegd dat je het nooit mocht aantrekken
weet je nog?’
Achter Karins rug klonk een enorme klap. Één van de kabels was losgeschoten en zwiepte met kracht door de lucht. Het
klonk als een zweepslag. Ook een tweede kabel raakte los en de hele brug begon langzaam naar rechts te kieperen. Een
golf van afgrijzen ging door de zaal. Het meisje met het rode turnpak was net bezig met een handstand op de liggers,
maar haar handen gleden van het houtwerk. Ze probeerde zich nog te corrigeren, maar het mocht niet baten. Met een
harde klap viel ze op de grond en bleef roerloos liggen terwijl het gymtoestel over haar heen viel. Karin schrok. Dat was
niet de bedoeling. Tranen begonnen langs haar wangen te biggelen.
‘Zie je nou hoe gevaarlijk het is wat je gedaan hebt?’ vroeg Grò-Jou. Karin keek haar met grote ogen aan. ‘Dát wilde ik
niet. Alleen maar dat ze niet van die hoge punten zou halen’. Grò-Jou knikte. ‘Weet ik wel’ fluisterde ze. ‘Het kwam
door het turnpak’.
Plotseling begon de achtergrond te veranderen. De tribune verdween en maakte plaats voor het huisje van Grò-Jou, de
gymtoestellen veranderden in het groene gras en waar de tl-buizen hadden gehangen scheen nu vrolijk de zon. Ze was
nog steeds in Turnland. Karin had het gevoel alsof ze ontwaakte uit een boze droom. ‘Het was allemaal niet echt?’ snikte ze.
Grò-Jou schudde haar hoofd. ‘Je begreep me niet. Ik wilde je laten merken hoe gevaarlijk het gympak is. Volgens mij is
dat wel gelukt. Je moet het verbranden. Nooit meer aantrekken!’.
Karin knikte. ‘Dat beloof ik’. Dit keer sprak ze de waarheid.
De volgende morgen werd Karin wakker. Snel keek ze naar links waar het turnpakje over de stoel hing. Tenminste, zou
móeten hangen, want het was weg. Ogenblikkelijk sprong ze uit bed en rende de trap af naar beneden. Haar moeder was
in de keuken, bezig met de afwas van de vorige avond
‘Het turnpak… waar is het?’ hijgde Karin. Haar moeder glimlachte. ‘O, dat pak heb ik vanmorgen even gewassen en
hangt nu aan de lijn, hoezo?’
Karin rende naar de tuin waar de was vrolijk in de wind aan de lijn wapperde. Maar ze zag al snel dat het turnpakje er niet tussen hing.
Karin veegde een lok haar uit haar gezicht en mompelde. ‘Te laat… het is
weg, wat vreselijk…’
Dus mocht je ergens een onbekend zwart en wit geblokt gympak vinden,
op een grote zolder bijvoorbeeld onderin een oude hutkoffer, trek het dan
nooit en te nimmer aan. Gooi het weg, of beter, vernietig het onmiddellijk.
Je bent nu gewaarschuwd….

Einde
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AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
Wanneer:

22 april 2010

Waar: In de Bethelkerk, Burg. Norbruislaan 1 – Utrecht
Hoe laat:

De zaal is open vanaf 19.45 uur. U wordt ontvangen met koffie en thee.
De vergadering begint om 20.15 uur precies.

Vergaderstukken: Treft u aan in dit blad van pagina 11 t/m 25
Agenda:

1. Opening
2. Notulen van de vorige J.A.V. d.d. 23 april 2009 (pagina 12 t/m 14)
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag secretaris met bijlage turnwedstrijden (pagina 15 t/m 16 en 17 t/m 22)
5. Jaarverslag drumfanfare (pagina 23)
6. Verslag van de kascontrolecommissie
7. Jaarverslag penningmeester (pagina 24 t/m 25)
8. Raming/Begroting 2010
9. Benoeming kascontrolecommissie
10. Contributievaststelling
11. Diverse huldigingen en speldjes:
12 ½ jaar lid:
40 jaar lid:
70 jaar lid:

Tonnie Sprang-Miltenburg, Ada Wel-Dijkman,
Janne-Mieke en Winnie Meijer
Jeannette van Steenis-Kuik
mevrouw J.S. Kormelink

12 ½ jaar vrijwilliger:
25 jaar vrijwilliger:

Willem de Wit
Marijke Kroneman

12. Stand van zaken Turnhal Utrecht
13. Aftredend/herkiesbaar en voordragen van nieuw bestuurslid:
Brigyt Witteman

herkiesbaar

Voorgedragen als nieuwe bestuursleden worden:
Janneke Peerdeman
secretaris
Claudia de Groot
portefeuille turnhal
Ati van der Meer
vrijwilligerscoördinator

14. Rondvraag
15. Sluiting van de vergadering
Zingen van het Fratlied (zie tekst op pagina 14)
Na de vergadering is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.
Ingekomen stukken betreffende de J.A.V. dienen voor 8 april in het bezit te zijn van de
voorzitter.
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Notulen Jaarlijkse algemene ledenvergadering van Fraternitas
23 april 2009
Aanwezigen:
Lenny de Heus, Pieter Vos, Hilde de Vries, Bapke Roodenburg, Carlien den Uijl,
A. Mooijman, Brigyt Witteman, Frans Grobben, Marieke Drost, Suzanne de Hoog,
Elze van der Meer, Joost van der Meer, Ati van der Meer, Marielle van der Meer, Wil
Klaare, Hester van der Rijst, Eddy van der Rijst, Ron Visser, Martin Sandford,
Elsemiek van Raaij, Joop van Raaij, Irene Meertens, mw. N den Uijl-Nagtegaal, Kees
den Uijl, Marja den Uijl, Peter den Uijl, Evert van der Klij, Margreet van der Klij,
Annemiek v.d. Ploeg, Bep van Dieren, Els Spierings, Herman Verweij, Henk Verweij,
Esther van der Voort, Cisca den Uijl, Rien den Uijl, Wim Wensel, Joop Volp, Maarten
Schmohl, Jantine Kroneman, Cor Schmohl, Alienke van Dieren,
1.

Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.

Notulen van de vorige JAV d.d. 24 april 2008
Els: vind de notulen meer een kort verslag, komen er nog antwoorden op
bepaalde zaken, misschien wat uitgebreider notuleren? Zodat het makkelijk
terug te vinden is.
Mooijman: stand van zaken turnhal? Staat nog in de agenda vermeld.
Cees den Uijl: punt 6; moet zijn Clasineke en Cees (en niet Esther)
De notulen worden goedgekeurd met dank aan Ati van der Meer

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
Afmeldingen: Jannie Dijk, Joke van de Steenhoven, Lida Kaboort, Rita
Kerkhoven, Esther Patty, Christel van Tessel, Cees Casteleijn, Anne Erkelens,
Petra de Man, Corrie Huberts, Miranda Klinkenberg,
Verder geen ingekomen stukken

4.

Jaarverslag secretaris
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Ati van der Meer

5.

Jaarverslag turnwedstrijden
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Cisca den Uijl

6.

Jaarverslag drumfanfare
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Joop Volp

7.

Verslag van de kascommissie
Cees den Uijl en Esther van der Voort hebben samen met Ron de kascontrole
uitgevoerd.
Zij verlenen de penningmeester decharge.

8.

Jaarverslag penningmeester
Kosten uitvoering, klopt dat?
Kosten – opbrengsten. Raming is vastgesteld van 5000 euro. Budget voor de
uitvoering. Commissie is ruim binnen het budget gebleven.
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Begroting 11000 verlies, nu 2000 winst.
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Ron Visser.
Begroting drumfanfare:
Ook het verslag van de drumfanfare wordt goedgekeurd met dank aan Dick
van Ringelestijn en Maartje Schmol.
9.

Raming/begroting 2010
Begroting is vastgesteld, raming is nog voor verandering vatbaar.
Veel leden, veel contributieopbrengsten.
Irene: tc vergoedingen zijn behoorlijk hoog!
Contracten betekent meer kosten. Het streven is ingaan van jan. 2010.
De begroting wordt vastgesteld met dank aan Ron Visser.

10.

Benoeming kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie zal bestaan uit: Peter den Uijl, Esther van der Voort
Reserve zal zijn: Irene Meertens

11.

Contributievaststelling
Contributie is ook voor de 2e penningmeester. Alleen is Miranda helaas niet
aanwezig. Bestuur stelt voor per 1 juli te verhogen met 2,5%.
De contributie verhoging van 2,5% wordt vastgesteld per 1 juli 2009.

12.

Diverse huldigingen en speldjes
Alienke van Dieren 12,5 jaar lid
Ester Patty
12,5 jaar lid (afwezig)
Simon Pols
12,5 jaar lid (afwezig)
Christel van Tessel 12,5 jaar lid (afwezig)
Eddy van der Rijst 25 jaar lid
Wim Wensel
40 jaar lid
Cees Casteleijn
50 jaar lid, brief geschreven en wordt voorgelezen
(afwezig)
Petra de Man
12,5 jaar vrijwilliger (afwezig)

13.

Stand van de turnhal Utrecht
Irene meertens:
Er is een plattegrond te bezichtigen (aan de deur), sportpark welgelegen. 3
sporthallen boven elkaar.
Planning turnhal ergens in 2011 gereed. Voorstelling: hal van 20x40, hal met
vaste toestellen. 4 Utrechtse verenigingen laten hun selecties daar turnen.
Kleine tribune voor 200 mensen, dus kleine wedstrijden kunnen er gehouden
worden. Kleine voorziening zoals keuken. Er is een projectgroep ingesteld
door de Gemeente. Regelmatig overleggen over de hal, we worden zeer nauw
betrokken bij het plan. De 4 Utrechtse verenigingen zijn Longa, DOO, Frat en
Sport Vereent. Roostercommissie is ingesteld (Lenny) voor de trainingen in de
hal incl. aantal uren. Uitbreiding mogelijk? Enz.?
Conclusie: samenwerking van de verengingen, bereid met verschillende
verenigingen trainen enz. Samenwerking in goede harmonie. Goede
afspraken maken. Tot hoever gaat de samenwerking? Moet ook nog
bestuurlijk geregeld worden. Gemeente gaat het verhuren aan de
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verenigingen. Er worden bezoeken afgelegd aan verschillende locatie en
turnhallen, voor indrukken en om mee te nemen voor de hal.
Met dank aan Irene voor de uitleg.
Vraag aan de leden: als er veranderingen optreden en daar consequentie uit
voortkomen, zal dit aan de leden voorgelegd worden. Hoeveel leden van Frat
zullen hiervoor in aanmerking komen, ong. 70/80.
14.

Aftredend/herkiesbaar en voordragen van nieuw bestuurslid
We zijn echt op zoek naar een nieuwe secretaris. Mocht iemand wat weten
voor deze functie, gaarne bij het bestuur melden.
Ron Visser is niet herkiesbaar, hij zal stoppen. Voorstel nieuw
penningmeester: Matin Sandford.
Afscheid van Dick van Ringelsteijn en Ron Visser. Beiden worden benoemd
tot lid van verdienste.
Matin Sandford stelt zich voor.
Bestuur heeft besloten om het volleybaluur op te heffen. Atilla zal dit verder
overnemen. Nieuwe leden gezocht maar helaas.

15.

Rondvraag
Els: Ingelaste mededeling: Margreet en Els, zijn bij mevrouw De Jager
geweest voor speldje van 80 lidmaatschap. Het adres van mevrouw De Jager
kan bij Els opgevraagd worden ivm verhuizing.

16.

Sluiten van de vergadering
Pieter Vos bedankt de aanwezigen voor hun komst en inzet. De vergadering
wordt gesloten met het Fratlied.

april 2009,
Hilde de Vries-Lit, Notulist
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JAARVERSLAG 2009 SECRETARIS FRATERNITAS
Bestuurszaken
Gelukkig zijn we er net op tijd in geslaagd om een nieuwe penningmeester te vinden. Martin
Sandford heeft de taak als penningmeester van Ron Visser overgenomen. Dit was een extra
zware klus omdat er allerlei dingen tegen zaten. Eerst kregen we de ING-rekening niet over
op zijn naam. Toen viel de DSB-bank waar wij als vereniging wat geld hadden staan. Het is
uiteindelijk allemaal goed gekomen. Mede dankzij de inzet van Ron.
Het bestuur wil iedereen die langer op betalingen heeft moeten wachten bedanken voor hun
begrip.
Helaas zijn we er in 2009 niet in geslaagd om een secretaris te vinden. Maar omdat mijn hart
toch wel heel erg bij Fraternitas ligt, heb ik het wat langer volgehouden dan in eerste
instantie de bedoeling was.

Technische zaken
Er zijn wat wisselingen van trainers geweest. In de Burg. Fockema Andreaelaan heeft Bapke
Roodenburg in januari de lessen (meisjes 8-9 en 10-11 jaar) van Marieke Drost
overgenomen. In augustus nam Carlien den Uijl deze lessen weer over en ging Anne
Erkelens de kleuterles en meisjes 6-7 jaar geven. Omdat Carlien voor een half jaar naar
India ging zijn haar lessen vanaf december weer overgenomen door Chantal Rietdijk.
De jongensles aan de Notebomenlaan is na de zomervakantie overgenomen door Steven
Wijkmans omdat Vera Zanting de les niet meer kon combineren met haar opleiding/stage.
En de pré- en C-selectie zijn vanaf december (tijdelijk) overgenomen door Mirjam den Uijl.
En de grootste verandering was toch wel de overname van het voorzitterschap van de
trainers. Marja den Uijl heeft dat stokje overgenomen van haar schoonzus Cisca den Uyl.
Benoeming leden van verdienste
Tijdens de jaarvergadering zijn Ron Visser en Dick van Ringelestijn benoemd tot lid van
verdienste.
Opleidingen
Eindelijk zijn de opleidingen van de KNGU weer goed in het spoor. Mede dankzij de inzet
van de nieuwe voorzitter Marja den Uijl. We hebben nog al wat trainers in opleiding. En bijna
allemaal op een ander nivo.
Inmiddels gediplomeerd op nivo 2 zijn: Fernand Cools, Elsemiek van Raaij en Carlien den
Uijl.
Bezig aan nivo 3 zijn: Anne Erkelens, Chantal Rietdijk, Bapke Roodenburg, Carlien en
Mirjam den Uijl.
Allemaal veel succes met het afronden van de opleidingen.
Kleding
Door de kledingcommissie (Brigyt Witteman, Hester van der Rijst en Elze van der Meer) is
een nieuw ontwerp gemaakt voor het trainingspak. Inmiddels worden de nieuwe
trainingspakken al gedragen.
Topopbrengst grote clubactie
De lotenverkoop door Fraternitas is fantastisch gegaan. Er is voor meer dan € 10.000,- aan
loten verkocht. De opbrengst voor Fraternitas was bijna € 7.000,-.
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Ieder jaar springen er een paar leden, qua aantal verkochte loten, bovenuit.
Fe Claranda verkocht 87 loten, Lisa Marie van der Heijde 62, Desiree Bunschoten 61 en
David Wristers ook 61 loten.
De hele klus is onder leiding van Paul Konijnendijk, door Irene Meertens, Clasineke van
Steensel, Corine van den Boer, Eddy van der Rijst en Nel Grobben geklaard.
Allemaal heel erg bedankt.

Burgelijke stand
Op 15 mei is Janneke van Putten (lid van het damesuur) getrouwd met Rob Peerdeman. 5
juni was het de beurt van Marieke Drost (wedstrijdsecretaris) om met Hugo Erkens te
trouwen.
Activiteiten
2e Paasdag, 13 april, hebben diverse leden van Fraternitas de lopers van de Utrecht
Jaarbeurs Marathon voorzien van flesjes AA. Met deze actie wordt de kas van Fraternitas
ook gespekt en de vrijwilligers kregen dit keer een mooi T-shirt en een jack.
Op 4 juli werd het seizoen 2008-2009 afgesloten met de jaarlijkse verenigingsdag op de
velden van sportcentrum De Paperclip in Leidsche Rijn. Tijdens deze zeer zonnige dag
hebben de leden t/m 12 jaar weer allerlei spellen en andere dingen kunnen doen. Als
afsluiting van de dag werd voor de ouders, oma's, opa's en alle andere belangstellenden een
voorstelling gegeven.
’s Avonds was (in de tuin van Annemiek en Rienk van der Ploeg) een barbecue voor alle
bestuursleden en trainers met hun partner en kinderen.
Het seizoen 2009-2010 werd geopend met een middag voor alle vrijwilligers met hun partner
en kinderen bij het paardenrusthuis in Soest. Elk jaar weten Els Spierings en Margreet van
der Klij weer wat leuks te bedenken. Bedankt hiervoor.
De assistenten werden op 19 september door de trainers bedankt. Dit jaar gingen ze naar de
klimmuur in Nieuwegein.
Op 10 oktober werd de 25+ avond gehouden in de Oranjekapel. Was het oorspronkelijk
bedoeld voor leden die 25 jaar, of langer, lid waren. Tegenwoordig zijn alle leden vanaf de
leeftijd 25 jaar welkom.
6, 7 en 8 november zijn de leden vanaf 16 jaar naar het ouderenkamp in Haarle geweest.
Het was weer zoals elke keer een super top weekend.
28 november was het jaarlijkse Sinterklaasfeest in de Wevelaan. Waar ook dit keer weer
meer dan 100 kinderen op af kwamen.
En diezelfde dag was 's avond het jubileumconcert van de drumfanfare, i.v.m. hun 85 jarig
bestaan, in het Marcuscentrum. Het was een heel mooi optreden.
Voor alle wedstrijduitslagen verwijs ik naar het verslag van Cisca den Uyl.

Ati van der Meer
secretaris a.i.
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JAARVERSLAG TURNWEDSTRIJDEN 2009
In het wedstrijdjaar 2009 zijn weer veel voorronden in rayon, regio en finales in district en
ook landelijke wedstrijden gehouden. Dus weer tijd om alle uitslagen te verslaan in het
jaarverslag 2009.
Net als voorgaande jaren zal het verslag bestaan uit (zoveel mogelijk) de nummers 1, 2 en 3.
Meisjes/dames 1e voorronde 4e divisie: 10 januari 2009 te Hooglanderveen
7 deelneemsters: met een 3e plaats voor Mara Huiskes, 4e plaats voor Puk Bos en Elze van
der Meer een 5e plaats in de categorie senior nivo 6.
Het jaar voor de heren begon op 17 januari 2009 met de 2e voorwedstrijd NTS hoog in
Hooglanderveen.
Daar selecteerde Boyd Tuhumury zich voor de finale door 6e te worden in de categorie pupil,
3e divisie, NTS 9. Helaas geen finale voor Bas van der Rijst in de categorie Instap, 2e divisie
NTS 10; hij werd 20e.
Meisjes/dames 2e voorronde 1-2-3e divisie: 24 januari 2009 te Hooglanderveen
Op dit niveau hebben dit jaar 2 deelneemsters meegedaan Pauline Lobbezoo jeugd nivo 6
en Mariëlle van der Meer senior nivo 5. Helaas was de 3e deelneemster Annika van Kouterik
zo geblesseerd dat ze dit seizoen niet aan het wedstrijdseizoen kon deelnemen.
Pauline mocht als enige door naar de districtsfinale gepland op 8 maart 2009 en naar de
landelijke voorwedstrijd op 22 maart 2009 te Volendam.
Meisjes/dames 2e voorronde 4e divisie: 31 januari 2009 te Hooglanderveen
Helaas voor Elze van der Meer was er een dubbele 2e plaats in haar categorie senior nivo 6.
Hierdoor is de bronzen medaille komen te vervallen en is ze dus als 4e op de lijst terecht is
gekomen.
Drie senioren zijn geplaatst voor de districtsfinale op 28 februari 2009: Puk Bos, Mara
Huiskes en Elze van der Meer.
Jongens/heren finale NTS hoog: 1 februari 2009 op Texel
Voor de trainer reden om er een lang weekend van te maken. Boyd Tuhumury is daar 11e
geworden en David Wristers, die zich al tijdens de 1e wedstrijd geselecteerd had werd op
slechts 0,2 punt 4e in de categorie instap, 1e divisie, NTS 9.
Meisjes/dames 1e voorronde 5-6-7e divisie verplichte oefenstof: 7 februari 2009 te
Utrecht
Helaas waren niet alle uitslagenlijsten in mijn bezit tijdens het maken van het jaarverslag. Op
de site van het district mid-west zijn de verkeerde uitslagen van de keuze oefenstof
gedownload waardoor het overzicht dus niet compleet is.
Van de volgende meisjes waren de lijsten wel in mijn bezit: Fieke van Dijk is 2e geworden in
de categorie instap nivo 12, Sam te Wierik en Marleen van der Ploeg zijn beide 3e geworden
in de categorie opstap nivo 13 en Kaylee de Heus net 4e op 0,4 punt.
Jongens/heren landelijke voorronde: 7 februari 2009 te Noord-Scharwoude
Dit jaar voor het eerst ook ingeschreven voor de landelijke wedstrijden. De eerste voorronde
dus op 7 februari. Aan deze eerste landelijke ¼ finale heeft Fernand Cools meegedaan in de
categorie Senior, 3e divisie NTS 5, waar hij een mooie 6e plek behaalde. David Wristers, die
op landelijke niveau voor DOS uit Alphen uit komt, werd bij instap, 1e divisie, NTS 9 2e.
Meisjes/dames districtskampioenschap 4e divisie: 28 februari 2009 te Beverwijk
Mara Huiskes kon helaas niet deelnemen in verband met een buitenlandse reis die gepland
stond. Puk en Elze hebben zich kranig gehouden in het sterke veld van de senioren.
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Meisjes/dames 1e voorronde 5-6-7e divisie keuze oefenstof op 7 maart 2009 te
Hooglanderveen
In totaal zijn 42 leden van Frat opgegeven in 8 leeftijdscategorieën. Uiteindelijk hebben 33
leden meegedaan. Een behoorlijke uitval aan leden.
Een 1e plaats voor Juul Eijdems en 2e plaats voor Sofie Wollaars in de categorie pupil 2 nivo
10.
Bernice van Engelen werd 2e in de categorie junior nivo 10 en Carlien den Uijl behaalde een
2e plaats in de categorie senior nivo 7.
In de categorie senior 9 was het een Frat onderonsje van de 14 deelneemsters was de helft
lid van Frat. Het ere podium: 1e Hanke van Geffen, 2e Magali Harterink en 3e werd Mylene
Frankfort.
Meisjes/dames districtskampioenschap 1-2-3e divisie: 8 maart 2009 te Beverwijk
Pauline Lobbezoo was de enige deelneemster van Fraternitas en eindigde dit
kampioenschap met een puntentotaal van 30.9 op een 19e plaats.
Acrogym voorwedstrijd: 8 maart 2009 te Bovenkarspel
3 Trio’s waarvan 1 senior categorie D+E en 1 junior categorie E en 1 paar junior ook in de
categorie E. Geen prijzen maar tevreden over het resultaat.
Meisjes/dames 2e voorronde 5-6-7e divisie verplichte oefenstof: 21 maart 2009 te
Breukelen
34 deelnemers van Fraternitas in 9 leeftijdscategorieën.
In de categorie opstap nivo 13 een 3e plaats voor Sam te Wierik en in de categorie jeugd
nivo 11 een 2e plaats voor Livia Kolen.
Meisjes/dames landelijke voorronde 2e divisie: 22 maart 2009 te Volendam
Pauline Lobbezoo heeft haar beste beentje voorgezet tijdens deze landelijke voorronde en
heeft met een puntentotaal van 30.5 een gedeelde 25e plaats behaald(van de 35).
Jongens/heren 1e voorronde los laag: 28 maart 2009 te Ochten
De eerste regionale voorwedstrijd NTS laag waar in de categorie jeugd, 4e divisie NTS 9
Daan Moens 3e werd en Steven Wijkmans behaalde zelfs een mooie 1e plaats in de
categorie junior II, 5e divisie, NTS 8.
Jongens/heren 2e landelijke ¼ finale: 28 maart 2009 te Alphen ad Rijn
Tijdens de 2e landelijke ¼ finale werd David Wristers eveneens 2e.
Door de resultaten tijdens de landelijke wedstrijden zijn zowel David als Fernand
geselecteerd voor de landelijke ½ finale op 9 mei 2009.
Meisjes/dames 2e voorronde 5-6-7e divisie keuze oefenstof: 4 april 2009 te
Hooglanderveen
Dit keer 35 deelnemers in 8 verschillende leeftijdscategorieën. In de categorie pupil 2 nivo 10
werd Juul Eijdems dit keer 2e, Iris Klinkenberg 3e en Eva Boeijinga werd 4e.
Bernice van Engelen werd ook dit keer 2e in de categorie junior nivo 10 en Carlien deed
hetzelfde (2e) in de categorie senior nivo 7. Ook Mylene Frankfort behaalde net als de vorige
voorronde een 3e plaats in de categorie senior nivo 9.
Meisjes/dames Club Team + individuele wedstrijden: 11 april 2009 te Hooglanderveen
In totaal hebben er vier teams meegedaan waarvan 1 in nivo 5, 1 in nivo 6 en 2 in nivo 7.
Ook de dames van Rien zijn gewone damesuur hebben dit jaar voor het eerst meegedaan
aan deze wedstrijd in team verband.
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Het team van nivo 6: Puk Bos, Jonneke Kuperus en Elze van der Meer hebben met een
puntentotaal van 98,049 een 3e plaats behaald! De teams in nivo 7 hebben een nette 4e en
5e plaats behaald van de 12 teams.
Acrogym districtsfinale: 11 april 2009 te Beverwijk
Martine van der Pas, Lot Meerman en Mus Brouwer vormen met z’n drieën het trio in de
categorie E senior. Zij eindigden als 9e team.
Juul Aalbers, Fleur Doorman en Tessa van Ruitenbeek vormen het trio in de categorie E
junior. Zij eindigden als 5e.
Anna Abeln en Aisa Pikaart vormen samen een duo in de categorie E junior. Zij eindigden
als 5e van de 12 duo’s.
Dames/heren 23+ wedstrijd: 19 april 2009 te Hooglanderveen
10 deelneemster en 2 deelnemers dit keer die strijden in de categorieën 23+ en 35+.
De dames uitslagen op een rij voor de 23+ categorie actief in wedstrijden:
Suzanne de Hoog behaalde een 1e plaats op balk en een 3e plaats op brug en vloer.
In totaal behaalde zij een 3e plaats.
Carlien den Uijl behaalde een 3e plaats op brug samen met Suzanne.
Eva Voditska behaalde een 1e plaats bij sprong.
De dames uitslagen op een rij voor de 23+ categorie actief met trainen:
Maaike de Graaf behaalde een 1e plaats bij brug en een 3e plaats bij sprong en balk. Zij
eindigde in de totaal op een gedeelde 5e plaats van de 30 deelneemsters.
In de categorie heren 35+ behaalde Eddy van der Rijst een 1e plaats op vloer en rek en een
3e plaats bij sprong (in totaal werd hij 2e).
De dames uitslagen op een rij voor de 35+ categorie:
Marja den Uijl behaalde op brug en vloer een 2e plaats en bij balk een 3e plaats. Deze
plaatsen leverde haar in de totaal stand een 2e plaats op.
Marinka Hendriks behaalde een 1e plaats op balk en vloer en eindigde in de totaal als 3e.
Esther van de Voort behaalde en 3e plaats op sprong.
Meisjes/dames toestelfinale 4e divisie en steenwedstrijd: 25 april 2009 te
Hooglanderveen
Voor deze toestelfinale wordt je aan de hand van je cijfers geselecteerd en je mag maar aan
maximaal 2 toestellen meedoen.
In deze toestelfinale hadden we 3 deelneemster: Puk Bos en Elze van der Meer en Amihan
de Boer.
Elze van der Meer behaalde een 2e plaats bij sprong.
Meisjes/dames regiofinale 5e divisie: 9 mei 2009 te Hooglanderveen
Vorig jaar waren het 6 deelneemsters en dit jaar 10!
Fieke van Dijk, Kaylee de Heus, Juul Eijdems, Iris Klinkenberg, Eva Boeijinga, Mirjam
Kalisvaart, Laura den Uijl, Suzanne de Hoog, Carlien den Uijl en Esther Patty waren
geplaatst voor deze regiofinale.
Carlien mocht naar huis met een 2e plaats.
Jongens/heren landelijke halve finale: 9 mei 2009 te Sittard
Voor Fernand helaas geen overall finaleplaats, wel geselecteerd voor finale op brug. David
Wristers scoorde net te laag om direct door te stromen naar de finale en kreeg een
herkansing tijdens de play-off een week later in Prinsenbeek. Dat lukte helaas niet, maar wel
een toestelplaats voor de vloer.
Meisjes/dames individuele recreantenwedstrijd: 16 mei 2009
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Een aantal leden van Fraternitas hebben voor het eerst deelgenomen aan deze vorm van
wedstrijd houden. Andere oefenstof en een verrassingstoestel voor de leden van het gewone
uur.
19 deelnemers en maar liefst 5 prijzen in de wacht gesleept door: Zara van Haaren 2e plaats,
Rosan Witmond een 3e plaats, Julia Diederikx een 1e plaats, Vera Leenaers een 3e plaats,
Ella Visser een 3e plaats.
Voor herhaling vatbaar in 2010!
Meisjes/dames regiofinale 6e divisie: 16 mei 2009 te Hooglanderveen
Vorig jaar 3 en dit jaar 8 deelneemsters in niet 1 maar 4 leeftijdscategorieën: Robin
Leuverink, Nienke Hilgers, Mijke Tonnon, Fleur Doorman, Marit van Opstal, Marin Beukelaar,
Rosa Bleys en Alienke van Dieren.
Helaas geen medailles maar wel een plekje verdiend in de regio finale.
Jongens/heren 2e voorronde los laag: 23 mei 2009 te Wijk bij Duurstede
Daar weer twee podiumplaatsen. In de categorie jeugd, 4e divisie NTS 9 werd Daan Moens
2e. Steven Wijkmans haalde weer een mooie 1e plaats in de categorie junior II, 5e divisie,
NTS 8.
Beide dus geselecteerd voor de districtsfinale van 27 juni 2009.
Meisjes/dames rayondag toestelfinales: 6 juni 2009 te Utrecht
Alleen de toestelkampioenen worden hier vermeld want er zijn in totaal 14 1e prijzen, 10 2e
prijzen en 17 3e prijzen gewonnen door onze Frat leden.
Toestelkampioenen 1, 2 of 3 zijn geworden:
1e prijs
2e prijs
3e prijs
Mara Huiskes brug+balk
Amihan de Boer sprong
Pauline Lobbezoo sprong
Jonneke Kuperus vloer
Elze van der Meer sprong
Jonneke Kuperus sprong
Carlien den Uijl balk
Eva Boeijinga balk
Esther Patty sprong
Juul Eijdems vloer
Iris Klinkenberg brug+vloer
Carlien den Uijl brug
Sofie Wollaars balk
Fleur Doorman balk
Sofie Wollaars sprong
Bernice van Engelen vloer Kiki de Cocq van Delwijnen sprong Kaylee de Heus balk+vloer
Mandy de Heus sprong
Magali Harterink vloer
Rosa Bleys brug
Robyn Oversier brug
Mirjam Kalisvaart vloer
Bernice van Engelen balk
Loes Berkhof sprong
Merel ten Berg vloer
Mandy de Heus balk
Mylene Frankfort balk
Elyanne Oey vloer
Gisela Timmer brug
Fieke van Dijk brug
Luca Koppen vloer
Hanke van Geffen sprong
Alienke van Dieren sprong
Mylene Frankfort vloer
Gisela Timmer balk
Alienke van Dieren brug
Marjolein Boon vloer
Jongens/heren landelijke toestelfinales: 7 juni 2009 te Zwijndrecht
Daar twee maal een 5e plaats. Voor David Wristers op vloer en Fernand Cools op Brug.
Een mooi resultaat voor een landelijk avontuur.
Meisjes/dames districtskampioenschap 5e divisie: 13 juni 2009 te Beverwijk
Iris Klinkenberg, Carlien den Uijl en Suzanne de Hoog mochten deel nemen aan het
districtskampioenschap. De beste deelnemers uit het district deden mee, concurrentie dus
groot. Geen prijzen maar met een hele mooie puntenlijst en weer een wedstrijdervaring rijker
in de mooie turnhal in Beverwijk ging Iris met 31,050, Carlien met 31,35 en Suzanne met
30,65 naar huis.
Meisjes/dames regiofinale 7e divisie: 20 juni 2009 te Hooglanderveen
Vorig jaar met 6 deelneemsters nu met 10 dames naar de regiofinale in niet 2 maar 3
leeftijdscategorieën en wel: Livia Kolen, Merel van Buren, Bernice van Engelen, Melde
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Witmond, Loes Berkhof, Hanke van Geffen, Magali Harterink, Heleen Boesveld, Eline Vlijm
en Gisela Timmer. Geen prijzen maar wel een regiofinale rijker.
Jongens/heren districtsfinale NTS laag op 27 juni 2009 te Hooglanderveen
Daar twee podiumplaatsen: In de categorie jeugd, 4e divisie NTS 9 werd Daan Moens 3e.
Steven Wijkmans werd 2e in de categorie junior II, 5e divisie, NTS 8.
Meisjes/dames springwedstrijden: 7 november 2009 te Woerden
Alleen de groepen met prijzen som ik hieronder op:
Groep 1: categorie jeugd E 7-9 jaar zijn 1e geworden op de mintrampoline.
Groep 3: categorie jeugd E 9-11 jaar zijn 1e geworden op minitrampoline en
minitrampoline/kast.
Groep 4: categorie junior E zijn 2e geworden op de lange mat en minitramp-kast en 1e op de
minitrampoline.
Groep 6: categorie junior D zijn 1e geworden op de lange mat.
Groep 7: categorie junior D zijn 1e geworden op de lange mat en 2e op de minitrampoline.
Groep 8: categorie senior D; zijn 1e geworden op de minitramp-kast.
Groep 9: categorie senior D; zijn 3e geworden op de lange mat en minitrampoline en 2e bij de
mintramp-kast.
Jongens/heren 1e voorronde NTS hoog: 28 november 2009 te Hooglanderveen
Hieronder de uitslagen:
Instap 1e divisie NTS 9, Bas van der Rijst 3e.
Pupil 2e divisie NTS 8, David Wristers 1e.
Pupil 3e dvisie NTS 9, Daniël Hordijk 25e en Adam Kandussi 24e.
Jeugd 3e divisie NTS 8, Daan Moens 7e.
Senior 3e dvisie NTS 5, Fernand Cools 3e
Meisjes/dames/jongens/heren Onderlinge Wedstrijden: 12 december 2009 te Utrecht
Alleen de nummers 1 worden hieronder opgesomd:
Benjamin 14
Corneel de Vries
Benjamin 13
Tessa de Vries
Opstap 14
Nina Looze
Opstap 13
Judith Peeters
Opstap 12
Elin Bakker
Opstap 11
Mia Sin
Instap 13
Lotte Zwart
Instap 12
Jikke van Ruitenbeek
Instap 11
Eva van der Neut
Instap 10
Marleen van der Ploeg
Pupil 1 13
Rozemarijn van Leerdam
Pupil 1 12
Merel Fransen
Pupil 1 11
Robin Leuverink
Pupil 1 10
Elyanne Oey
Pupil 2 13
Isabel Houtkamp
Pupil 2 11
Sabine Noorda
Pupil 2 10
Sacha Hazelzet
Pupil 1 / 2 8+9
Kaylee de Heus
Jeugd 12
Tara van Breukelen
Jeugd 11
Aphrodite Ziogas
Jeugd/junior 10
Sky Pinter
Jeugd 9
Shanna van Steensel
Jeugd 8+7
Lisa van der Maten
Jeugd 6
Manon Witteman
Jeugd 5
Rosanne Lobbezoo
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Junior A
Junior/senior 11
Junior/senior 9
Junior 8
Junior 4
Senior 8
Senior 7
Senior 6
Senior 5

Ella Visser
Anne Erkelens
Merel van Buuren
Fleur Doorman
Annika van Kouterik
Hanke van Geffen
Mylene Frankfort
Janne-Mieke Meijer
Mariëlle van der Meer

Jongens/heren:
Benjamin 15
Benjamin 13
Instap 15
Instap 13
Instap 9
Pupil 8 + 9
Jeugd 8 en senior 5
Senior 10

Bink Bazelmans
Morris Bergman (Sport Vereent)
Alexander Meijkamp
Mitchel Jansen (Sport Vereent)
Nino Heus (Sport Vereent)
David Wristers
Fernand Cools
Eddy van der Rijst

Acrogym:

Nikki Dukker en Amieke Miltenburg.

Dit jaar ging de Jan de Jager beker mee naar huis met Lotte Zwart omdat zij de hoogste
score had over de hele dag.
De wisselbekers bij de meisjes/dames:
Jeugd:
Rosanne Lobbezoo
Junior:
Annika van Kouterik
Senior:
Mariëlle van der Meer
De wisselbekers bij de jongens/heren:
Jeugd:
Daan Moens
Senior:
Fernand Cools

Zoals bekend staan alle uitslagen met een link netjes (vlak na een wedstrijd) op onze site
(www.fraternitas.nl). De ouders, leden en wij als trainers kunnen daar handig gebruik van
maken. Nog nooit naar gekeken, neem dan een kijkje op onze site.
Ati, bedankt voor het steeds bijwerken van de uitslagen op de site.
Dit jaar heb ik niet alleen het verslag gemaakt maar heeft Eddy van der Rijst mij de
gegevens en tekst aangeleverd voor het herenvolk zodat het uiteindelijk toch weer een
compleet jaarverslag van de turnwedstrijden is geworden.
Dit jaar zijn het 32 wedstrijden op een rij.
Cisca den Uijl
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Jaarverslag Drumfanfare Fraternitas 2009
Het afgelopen jaar (2009) was een ontzettend goed jaar voor de drumfanfare.
Een jaar vol met optredens en met ons hoogtepunt, het jubileumconcert. We hebben dit jaar
meer optredens gehad dan normaal gesproken. Hieronder een lijst met de door ons
gerealiseerde optredens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29 april
30 april
2 mei
4 mei
28 mei
11 sept.
12 sept.
13 sept.
8 okt.
10 okt.
25 okt.
14 nov.
21 nov.
28 nov.
16 dec.

Lampionoptocht Maarssenbroek
Koninginnedag Maarssen- Dorp
Deelname TV- programma “De NON„ VPRO
Dodenherdenking Bejaardentehuis Maria- Dommer
Avondvierdaagse Nieuwegein
Verrassingsoptreden tijdens een 55- jarig huwelijksfeest
Deelname streetparade Zeist
Optreden tijdens Leidsche Rijn Festival
Concert zorgcentrum Swellengrebel
Try- out 25+ avond Fraternitas
Deelname kerkdienst Triumfatorkerk Utrecht
Sinterklaasintocht Maarssen- Dorp
Sinterklaasintocht Muntplein- Nieuwegein
Jubileumconcert i.v.m. 85- jarig bestaan
Vreeswijk bij Kaarslicht

Als drumfanfare hadden wij zowel aan het begin, als aan het einde van 2009, een
ledenbestand van 13 leden. Gelukkig hebben wij dit afgelopen jaar ook een tamboerinstructeur gevonden, Harry Jens.
Afgelopen jaar hebben wij veel gedaan aan ledenwerving. Onze deelname aan het TVprogramma bij de VPRO, is hier een voorbeeld van. Ook zijn wij dit jaar een aantal keer op
een braderie te zien geweest. Tevens hebben wij geadverteerd in regionale bladen en huisaan-huis geflyerd. Helaas heeft dit weinig geholpen, maar laten we hopen dat hier snel
verandering in komt.
In 2009 bestond Drumfanfare Fraternitas 85 jaar! Dit hebben wij gevierd met een
jubileumconcert in de Marcuskerk te Utrecht. Na een jaar van organiseren en repeteren was
het op 28 november 2009 eindelijk zover! Ondanks dat is ledenaantal niet al te hoog
is,hebben we met z’n allen toch een geweldig jubileumconcert gegeven. Alle toeschouwers
waren erg enthousiast en hebben genoten! Kortom, over 5 jaar weer!
Het bestuur komt nog steeds ieder maand bij elkaar. Iedere laatste maandag van de maand
staat er een bestuursvergadering gepland. Het bestuur is met name bezig met het werven
van nieuwe leden, waar we in 2010 stug mee doorgaan.
Op donderdag 17 september 2009 hebben wij de jaarlijkse Algemene leden Vergadering
gehouden. Hierin zijn met name het jubileumconcert en de ledenwerving aan de orde
gekomen.
Financieel staat de drumfanfare er goed voor. Voor de verdere details verwijs ik u graag door
naar ons financieel jaarverslag gemaakt door de penningmeester.
Laten we hopen dat 2010 weer net zo’n succesvol jaar wordt met vele optredens!
Namens het bestuur,
Jantine Kroneman,
Secretaris Drumfanfare Fraternitas
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FINANCIEN 2009
Winst/verlies rekening
Begroting

Exploitatie

Exploitatie

Begroting

Raming

2009

2009

2008

2010

2011

70.000

73.969

78.020

80.000

77.000

500

30

535

500

500

Adverteerders

1.000

375

272

1.000

500

Wedstrijden inschrijfgeld

2.000

1.977

1.780

2.000

2.000

Deelnemersgeld kampen

2.000

1.225

4.455

4.500

2.000

Subsidie gemeente

7.000

10.641

8.341

5.000

7.000

Grote Club Actie

6.000

6.611

5.050

5.000

6.000

Opbrengst verkoop kleding

1.000

222

1.084

1.000

500

Baten
Contributies
Donaties

Rente
Overige baten

500

910

866

750

1.000

2.000

325

375

500

500

92.000

96.285

100.778

100.250

97.000

Lasten
35.000

26.933

26.586

35.000

30.000

TC Reis- en verblijfkosten

1.500

1.895

1.347

1.500

1.500

TC Trainingen/Cursussen

1.000

4.288

164

1.000

3.000

750

2.080

448

750

750

TC vergoedingen

TC Algemene kosten

27.500

27.287

26.755

27.500

29.000

Huur vergaderruimte

1.800

2.397

1.985

1.900

2.500

Feesten

1.000

1.909

2.409

2.500

1.000

Kampen

2.000

2.032

6.288

6.000

2.000

Jongerenactiviteiten

750

289

658

750

750

Assistentendag

500

380

183

500

500

Presentjes

750

738

2.386

1.000

750

3.750

2.608

2.299

2.500

2.750

Zaalhuur

Administratiekosten derden
Toestellen
Wedstrijden
Kosten uitvoering
Fratblad

750

2.054

1.279

750

1.000

5.000

4.975

4.046

5.000

5.000

0

0

2.097

0

0

3.000

3.930

4.130

4.000

3.200

750

387

168

750

500

7.500

9.857

7.023

7.500

10.000

0

3.646

1.058

0

0

Afschrijvingen

6.500

5.997

5.720

6.000

5.000

Overige algemene kosten

2.500

826

1.189

1.500

1.000

750

462

449

500

500

103.050

104.970

98.667

106.900

100.200

€

€

€

€

€

-11.050

-8.685

2.111

-6.650

-3.700

Drukwerk algemeen
Abonnementen/Contributies
Afschrijving dubieuze debiteuren

Bankkosten e.d.

Resultaat
(Baten -/- Lasten)

Het bestuur stelt de vergadering voor het resultaat ten lasten te brengen aan het vermogen.
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Balans
Activa

31-12-2009

31-12-2008

€
11.873

€
14.075

Vermogen

8.701

11.131

Reserve Grote Club Actie

Overlopende activa

11.801

7.278

Liquide middelen

32.541

43.070

64.916

75.554

Materiële vaste activa
Voorraad kleding

Passiva

Overige passiva
Resultaat boekjaar

31-12-2009

31-12-2008

€
54.444

€
52.335

12.237

12.237

6.920

8.874

-8.685

2.108

64.916

75.554

BEGROTING DRUMFANFARE
Balans Drumfanfare Fraternitas 31-12-2009
Activa Passiva
Liquide middelen
* Kas

579,17

* Bank

8263,56
8842,73

Eigen Vermogen

8422,21

Nettowinst
boekjaar

€ 420,52

8842,73

8842,73

Winst/Verliesrekening Drumfanfare Fraternitas 31-12-2009
Autokostenvergoeding

€ 10,00

Div. personeelskosten

€ 331,32

Onderhoud inventaris

€ 72,82

Rep/onderhoud instrumenten
Kosten instrumenten
Abonnementen

€ 258,41

Kosten Jubileum

€ 511,00

Portokosten
Eten en drinken

€ 25,80
€ 0,00

Kosten bijbehoren
Onderhoud uniformen
Representatiekosten

€ 163,54

Bankkosten

€ 40,25

Kleine aanschaffingen

€ 16,34

Opbrengst optredens

-€ 1.850,00

Bijzondere baten
-€ 420,52

Mocht U vragen hebben, neem dan contact op met het bestuur voor aanvang van de jaarvergadering. De
vragen kunnen direct beantwoord worden en op de jaarvergadering zal hiervan – indien van belang –
melding gemaakt worden.
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KANDIDAAT BESTUURSLEDEN…

O

p dinsdag 9 maart hebben Annika van Kouterik en ik (Laura den Uyl) 20 vragen voorgelegd
aan een nieuw bestuurslid géén onbekende voor oud Fraternitas leden!

1. Hoe heet je?
Mijn naam is Claudia de GrootVersteegt.
2. Hoe ‘jong’ ben je?
Ik ben 36 jaar.
3. Waar ben je geboren (plaats en
straat)?
Ik ben geboren in Utrecht, en ik
ben opgegroeid in de knopstraat.
4. Heb je broers of zussen?
Ik heb 1 zusje, zij is 2 jaar jonger.
5. Waar woon je nu?
Ik woon nog steeds in utrecht, in
de Bieslookstraat (in parkwijk,
Leidscherijn)
6. Met wie woon je daar?
Ik woon daar met mijn man Jaïr, en met onze dochter Femke en onze zoon Timo. Femke is 9
jaar en zit bij Cisca op les. Timo is 5 jaar.
7. Heb je zelf ook geturnd?
Zelf heb ik ook bij Frat op les gezeten.
8. Zo ja, bij wie heb je op les gezeten?
Vanaf mijn 7 de jaar heb ik bij Margreet op de recreatie les gezeten, daarna ben ik bij Ati op
de selectie terecht gekomen. Daarnaast heb ik nog jazz gymnastiek gedaan, en op de
springploeg gezeten.
9. Heb je ook aan wedstrijden meegedaan?
Ja, ik was altijd en eeuwig derde.
10. Heb je naast het turnen ook nog iets anders gedaan bij Fraternitas?
Ja, ik heb veel gedaan, even denken hoor. Ik ben begonnen als assistente bij Margreet, daarvoor heb ik assistente cursussen gedaan. Ik ben blijven assisteren toen Cisca de lessen overnam totdat ik ging werken en dit niet meer kon combineren. Inmiddels zat ik in bundelploeg
en de Jeugdcommissie, dat was erg leuk en leerzaam, we organiseerde leuke activiteiten
voor de jonge kinderen. Daarna heb ik in de wedstrijdcommissie gezeten.
11. Heb je een leuke herinnering aan Frat (vroeger)?
Ik heb veel leuke herinneringen aan Frat. Fraternitas hoort bij mijn leven, daar zaten en zitten mijn vrienden. Frat is een groot deel van mijn leven.
12. Wat zijn je hobby’s?
Naast mijn gezin en werk, heb ik geen tijd voor hobby’s. Eigenlijk is vrijwilligerswerk mijn
hobby.
13. Wat doe je als je een vrije avond hebt?
Als ik niet moet werken ben ik lui en kijk ik TV.
14. Wat voor werk doe je?
Ik ben verpleegkundige op de neurologie afdeling in het Antonius Ziekenhuis.
15. Waarom wil je in het bestuur?
Door Ati ben ik benaderd om in het bestuur te komen, het lijkt mij een leuke uitdaging.
16. Welke functie ga je doen?
Ik ben algemeen bestuurslid, het is nog niet duidelijk welke taken ik krijg, maar er komen
vanzelf wel taken op mijn pad.
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KANDIDAAT BESTUURSLEDEN…
17. Wintersport of zomervakantie?
Wintersport, een weekje sportief zijn in de buiten lucht geeft veel energie.
18. Lievelingseten?
Ik vind bijna alles lekker.
19. Avondje TV waar bestaat die uit?
Ziekenhuis soap serie of een leuke, gezellige, romantische film.
20. Wil je zelf nog iets vertellen of is alles al gezegd?
Een paar jaar ben ik niet betrokken geweest bij Frat, het geeft mij nu weer een goed gevoel.
Oost, west, thuis best.
Wij hopen dat jullie Claudia door de vragen iets beter hebben leren kennen.
Groetjes Annika en Laura
In het volgende blad zal Janneke voorgesteld worden.

OP DE VALREEP...

E

en groot aantal van de selectieheren van Frat en Sport Vereent doen dit jaar voor het eerst mee
met de landelijke wedstrijden. Na twee kwartfinales wordt gekeken of ze door kunnen naar de
halve finale en misschien kans kunnen maken op een finaleplaats. Dit is echter niet het belangrijkste doel. Ervaring opdoen en kijken wat er allemaal gebeurd tijdens zo'n landelijke wedstrijd, staat voorop. De eerste serie kwartfinales zijn achter de rug. Daarbij haalde Fernand in Sittard
op 27-02-2010 een 20e plaats bij de senioren 5, 3e divisie en werd David (pupil 8, 2e divisie) 1e. Op
6 maart in Zutphen werd Nino13 e, Mick 12e en Bas 11e bij Instap 9, 1e divisie. Voor Daan en Steven was het in Zutphen een lange avond. Door uitloop van de vorige ronde, gingen zij pas om 19
uur de vloer op. Steven werd 21e bij de junioren 6, 3e divisie. Helaas viel Daan (jeugd 8, 3e divisie)
uit met een blessure bij de ringen. Uiteindelijk was de wedstrijd om 22 uur afgelopen.
Deze eerste kwartfinales hebben bij de jongens niet alleen een goed beeld gegeven over de wedstrijd en de sfeer, maar ook meteen wat verbeterpunten in de oefeningen voor de volgende kwartfinales. En wie weet zit er nog een plaats in bij de halve finales. De volgende serie kwartfinales begint in het
weekeinde van
10 en 11 april
in Waddinxveen....
Gelukkig iets
dichter bij
huis.
Heren succes!!
Eddy

Op de foto meer dan 100 jongens op de vloer... voor één ronde!
Op de achtergrond twee projectieschermenvoor het presenteren van de cijfers.
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1E VOORRONDE MEISJES/DAMES DIVISIE 4, 5 & 6 KEUZE…

V

oor de wedstrijdcommissie hun 3e wedstrijd dit seizoen om te organiseren.
Een aantal mannen van de toestelploeg waren vrijdag al in de weer om de zaal in Amersfoort
wedstrijd klaar te zetten. Zo hoefden we zaterdagochtend 6 februari om 8.00 uur alleen nog
wat kleine dingetjes klaar te zetten en kon de wedstrijd op tijd beginnen.
Helaas voor Hester en Nienke van der Rijst liep het vrijdagavond en nacht iets anders.
Nienke had vrijdagavond nog heerlijk getraind en had enorm veel zin in de wedstrijd van de dag
erop. ’s Avonds ging ze met wat buikpijn naar bed. Ja, wat denk je dan wedstrijdspanning, zenuwen voor morgen…… cito net deze week achter de rug….. je weet het niet??? Helaas ging de buikpijn niet over. ’s Ochtends heel vroeg toch maar even via de huisartstenpost naar het ziekenhuis en
ja hoor, een blindedarmontsteking. Terwijl de meiden van haar groep de wedstrijd aan het draaien
waren lag Nienke op de operatie tafel.
Gelukkig is alles goed gegaan en zien we Nienke hopelijk de volgende wedstrijd wel op de wedstrijdvloer schitteren.
Voor de andere meiden/dames is het dan eindelijk zover de 1e voorronde is een feit. Vanaf de zomervakantie hebben we heel hard getraind op nieuwe onderdelen en vooral zelfvertrouwen uitstralen tijdens je oefening. Nog niet alle geoefende onderdelen hadden we helemaal onder de knie dus
toch maar dat makkelijkere onderdeel doen. Misschien lukt het de volgende voorronde wel?
Mooi om al die meiden in hun nieuwe trainingspak op de wedstrijdvloer te zien lopen.
In de 1e ronde mochten de senior dames nivo 5 en de categorie pupil 2 nivo 8 Kaylee de Heus (beide divisie 4) het spits afbijten.
De ploeg was nog niet helemaal compleet door blessure en geplande vakantie.
De senior dames hebben mooie oefeningen laten zien en dat was tijdens de prijsuitreiking op het
podium dan ook te zien.
Bij de senior dames was de 1e plaats voor Mariëlle van der Meer en een 2e plaats voor Elze van der
Meer. Helaas was er bij Puk Bos een foutje gemaakt bij het jureren van de brug oefening, wat haar
4.00 scheelde. Dit is gelukkig na de prijsuitreiking wel recht getrokken. Dit betekende alleen wel
voor Elze dat ze haar plaatsje moest afstaan aan Puk. Een ere podium dus vol met senior dames van
Frat!
Dames alle drie van
harte gefeliciteerd.
In de categorie van
Kaylee de Heus was de
concurrentie sterk. Met
hele mooie cijfers een
8e plaats behaald.
In de 2e ronde waren er
3 groepen van Frat aan
de beurt: de senior dames van Rien zijn damesuur en 2 groepen
jeugd meisjes van de B
en A selectie.
Wat zijn de meiden gegroeid in kunnen en uitstraling met vorig jaar.
Leuk om dit op de wedstrijdvloer te zien.
Tuurlijk kan niet altijd
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1E VOORRONDE MEISJES/DAMES DIVISIE 4, 5 & 6 KEUZE…
alles even vlekkeloos verlopen. Het blijft een prestatie van het moment.
Laura den Uijl verraste ons maar vooral zichzelf door als 1e te eindigen in de categorie jeugd nivo 8
(divisie 5). Haar vriendin, Lisa van der Maten, eindigde op een 5e plaats. In hun categorie deden 36
meiden mee. Vandaar dat er 5 medailles uitgereikt werden. Naast Laura en Lisa eindigden ook Iris
Klinkenberg, Anne Spruit, Mandy van den Berg en Eva Boeijinga in de top 15. Super score!!

De dames van Rien laten zien dat er rekening gehouden moet worden met de wat oudere garde (onderschat ze niet!). Janne-Mieke Meijer eindigde op een 3e plaats en dat met maar 1 ¼ uur trainen
in de week.
In de 3e ronde waren de laatste 3 meiden van de B en A selectie aan de beurt: Mirjam Kalisvaart
(junior nivo 7), Sam de Kruif en Annebel Breij (pupil 2 nivo 9).
Voor alle drie de dames is sprong niet hun lievelingstoestel maar wat een mooie sprongen heb ik
gezien. Mirjam Kalisvaart eindigde als 4e en ging trots naast het ere podium staan om de medaille te
ontvangen. Sam en Annebel hebben gestreden voor wat ze waard waren en een mooie middenmoot
plek was dan ook het resultaat.
Voor al deze dames is de 2e voorronde gepland op 13 maart 2010. Dus we hebben nog even tijd om
hier en daar nog wat bij te schaven en misschien toch met de volgende voorronde een gokje te wagen met een nieuw onderdeel.
Wij gaan weer hard trainen en we zullen het zien 13 maart.
Na de prijsuitreiking van de 4e ronde kon de wedstrijdvloer weer als trainingsvloer omgebouwd
worden en konden we om 20.00 uur de deur van de turnhal achter ons dicht doen.
Wat een dag maar wel een ontspannen en gezellige wedstrijddag.
Wat hebben we een lol gehad hè Elze en Steven…….
Op de foto hieronder de
prijswinnaressen van de
A selectie op een rijtje
want wat zijn we trots!

Cisca den Uijl
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DIVISIE 4, 5 & 6 VOORGESCHREVEN…

O

ok voor de voorgeschreven oefenstof waren er natuurlijk na de onderlinge wedstrijden van
Fraternitas ook nog divisie wedstrijden binnen het rayon ‘de Vechtstreek’.
Hieronder een verslag per categorie.

Jeugd (1998 en 1997) niveau 9 divisie 6
Isa Muis, Lisan Peddemors, Livia Kolen,
Breza Witmond, Lisah
van Dam, Aurora Sterck, Juul Aalbers en
Shanna van Steensel
van der AA vertegenwoordigden Fraternitas
in deze categorie.
Een hele nieuwe oefening dit jaar waarbij op
de balk zowel de koprol als de handstand
verplichte onderdelen
zijn. Bij de brug moet
er alleen opgehurkt
worden en er kan een
bonus verdiend worden als de salto af
wordt toegevoegd aan de oefening. Bij sprong de overslag over de kast, die wordt door de meeste al
een jaar geoefend en op de vloer onder andere de overslag, stutrol en handstand spagaat. Helaas dit
jaar nog geen oefening op muziek. Tijdens de eerste wedstrijd waren er toch nog onduidelijkheden
over de oefeningen, maar dat zal op de tweede wedstrijd dan maar recht worden getrokken. Een 5e
plaats en medaille voor Juul Aalbers gewonnen bij de eerste wedstrijd in een sterk veld van wel 45
deelnemers. Op naar de finale
Pupil 2 (1999) niveau 10 divisie 6
2 zussen voor Frat, Sasha
en Paulien Hazelzet in
een veld van 32 deelneemsters. Bij de eerste
wedstrijd won Sasha een
bronze medaille een prima prestatie die zij hoopte
te verbeteren bij de tweede wedstrijd. Helaas was
iedereen beter geworden
en werd een 7de plaats ook
een prima prestatie. Paulien kreeg door een blessure niet de kans om haar
positie te verbeteren.
Jammer!
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DIVISIE 4, 5 & 6 VOORGESCHREVEN…
Pupil 1 (2000) niveau 11 divisie 6
8 meiden van Fraternitas kwamen hier in actie: Robin Leuverink, Nienke Hilgers, Isis Meeuwissen,
Nina Sandford, Gina Goderie, Leah Zadoks, Emma Beun, Belainesh Vos en Annabel van den Brink
Tijdens de eerste voorronde werd er strak geturnd. De meisjes die alleen op een recreatie les zitten
hadden niet helemaal de zenuwen onder controle maar konden toch leuk mee komen met de rest.
Een goude medaille voor Robin en zilver voor Nienke was een mooie beloning.
Bij de tweede voorronde slopen er kleine foutjes in. Op de balk werden er sprongentjes vergeten en
bij de brug ging Belainesh tijdens de wedstrijd ineens spontaan ophurken in de hoop bonus punten
te verdienen. Dit was bijna gelukt, maar helaas bleef er 1 voet achter de ligger haken waardoor er
geen streksprong van de ligger afgemaakt kon worden.
Na een ronde wachten kwam dan eindelijk de uitslag voor deze categorie. Opnieuw een goude medaille voor Robin. Echter was Robin al naar huis waardoor ik zelf voor het eerst van mijn leven
mocht plaats nemen op het hoogste schavot. Bedankt Robin!
Pupil 1 (2000) niveau 10 divisie 5.
6 fanatieke meiden: Kiki de Cocq van Delwijnen, Fieke van Dijk, Mandy de Heus Yunke Li. Elyanne Oey en Robijn Oversier.
Veel van de oefening leek op de oefening die deze meiden vorig jaar hebben geturnd. De brug oefening was bijvoorbeeld precies hetzelfde, maar dit jaar kon er een bonus verdiend worden door een
hoge opzwaai voor de
buikdraai te laten zien.
Op de mat kon de bonus verdiend worden
met een overslag. Op
de balk moest er dit
jaar een koprol geturnd
worden. Echt een zenuw onderdeel en helaas bleef dan ook niet
iedereen op de balk.
Maar het grootste verschil met vorig jaar zat
hem in de sprong. Was
vorig jaar (en op de
onderlinge wedstrijden) de handstand
platval op een verhoogd vlak nog de vereiste sprong, dit jaar moest er echt een overslag over de kast geturnd worden. Kiki en Mandy gingen
voor de minitrampoline voor de kast. Op de eerste wedstrijd lieten ze een keurige sprong zien, bij
de tweede voorronde was er echter een open einde trampoline. Deze hebben meer verring en daardoor hielden ze vaart over bij de landing. Hierdoor iets lagere cijfers.
Fieke, Yunke, Elyanne en Robijn gingen voor de plank. Ze krijgen dan alvast een halve punt hoger
vanwege de moeilijkheidsgraad. Op de eerste voorronde gingen ze naar eigen kunnen over de kast,
helaas stond er op de tweede voorronde een vreemde kast, die hoger of lager kwam te staan dan de
meiden gewend waren. De zenuwen stonden strak gespannen, maar uit eindelijk heeft iedereen een
goede sprong laten zien.
Elyanne ging de tweede wedstrijd met een zilveren medaille naar huis en met een 8e plaats mag ook
Fieke door naar de finales.
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DIVISIE 4, 5 & 6 VOORGESCHREVEN…
Instap (2001) niveau 11 divisie 5
Tussen 35 deelneemsters zaten er 7 van Fraternitas: Isis Rijnsburger, Yuhan Folkertsma, Marjolein
Blasé, Julia Breij, Bo Visser, Eva van der Neut en Eydis Daanen.
Voor een paar meisjes was het niveau misschien toch iets te hoog gegrepen. Anderen hebben erg
veel last van de zenuwen en laten tijdens de wedstrijden oefeningen zien die ze tijdens de trainingen
veeeeel beter doen. Gelukkig waren we het er allemaal over eens, het waren wel twee gezellige
wedstrijden en volgend jaar dan maar beter.
Instap (2001) niveau 10 divisie 4
4 deelneemsters van Frat in een wedstrijd van 8 meiden.
Sam te Wierik, Marleen van der Ploeg, Frederique Mulder en Chaja Joseph deden hun uiterste best.
Ook deze meisjes hadden de koprol op de balk in hun oefening en moesten over de kast een overslag springen. Een hele opgave, maar uiteindelijk wel gelukt.
Chaja won een goude medaille bij de eerste wedstrijd, Marleen zilver bij de tweede wedstrijd.
Helaas was de bronze medaille voor Sam ,gewonnen bij de eerste wedstrijd, niet voldoende om
door te stromen naar de finale.
Pre-instap (2002) niveau 11 divisie 4
De jongtalenten binnen Fraternitas. Keetje Bos, Mia Sin en Annick Dietz hebben ons goed op de
kaart gezet.
Bij de eerste wedstrijd waren er nog twee andere meisjes om tegen te strijden. Helaas ging het bij
het inturnen op de brug voor een van hen mis. Een val van de hoge ligger betekende het einde van
haar wedstrijdseizoen. Gelukkig sloeg de angst niet
bij Keetje, Mia en Annick
in en turnde zij een prima
wedstrijd. In het vorige blad
stond al een foto van deze
drie meiden. Bij de tweede
wedstrijd had Mia haar dag
niet. Onderdelen die altijd
goed gaan, mislukte deze
dag. Jammer, maar dat kan
gebeuren. Voor Annick zilver en voor Keetje de gouden medaille op de tweede
wedstrijd.
Deze categorie stroomt niet
door naar een finale. Binnen
de bond vindt men deze leeftijd te jong voor wedstrijden. Alleen binnen het rayon mogen ze al wel
meedoen. Zo doen ze alvast wedstrijd ervaring op voor volgend jaar.
Nu mist u nog twee verplichte categorieën. Namelijk pupil 2 niveau 9 en 8. Deze meiden turnen een
vloer oefening op muziek en zijn daarom ingedeeld bij de wedstrijden voor de keuze oefenstof.
Volgens mij kan iedereen terug kijken op twee gezellige wedstrijden. Wij bedanken de ouders die in
grote getallen op de tribunes hebben gezeten. En voor iedereen die niet door is naar de finales:
Misschien maken jullie nog wel kans op een toestel finale! Dit wordt altijd in de meivakantie bekend gemaakt, dus zorg dat de leiding in het bezit is van het juiste mailadres.
Lenny
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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 en een stroeve zool
heeft.

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 contante 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
€ 50,00

€ 33,00
€ 13,00
€ 50,00
€ 11,00
€ 15,00

De turnleertjes van Reisport kunnen besteld worden bij Handelshuis Oost, Volendam: 0299-363450
Art. nr 507
3-gaats rekleertje met rolletjes en klittenbandsluiting.
Art. nr 506
2 gaats ringleertjes met klittenbandsluiting.
Art. nr 510
2-gaats brugleertjes voor dames, met klittenbandsluiting
De witte turnpantalon en Iwa turnschoentjes zijn te bestellen bij Tematurn
Ambachtsweg 14
3542 DG Utrecht
telefoon 030 247 50 20
Web: www.tematurn.nl

E-mail: info@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.
Na 2 maanden wordt je oproep weer verwijderd. Of eerder als je dat zelf aangeeft.
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CONTRIBUTIE
Dit is de enige echte contributieregeling per 01-07-2009
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 betalingsverkeer. 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 gebracht
Standaard lessen:
1 uur les in de week:
1 ¼ uur les in de week:
1 ½ uur les in de week:
Conditie les/ Volleybal

€
€
€
€

32,80
41,00
49,20
41,00

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.

Selectie lessen:
Pre-selectie (16) + gewone les

€ 53,60

B-selectie

(13)

€ 74,40

A-selectie t/m 11 jaar
A-selectie vanaf 12 jaar

(14)
(14)

€ 95,20
€ 98,20

C-selectie voorgeschreven (17)+ gewone les € 64,00
C-selectie keuze (18) + gewone les
€ 72,20
Jongens selectie (tm 9 jr) (50)
Jongens selectie (10 tm 13 jr) (50)
Heren selectie (va 14 jr) (50)

Meerdere lessen:
De contributie voor meerdere lessen is op te vragen bij
e
onze 2 penningmeester Miranda Klinkenberg.

€ 74,40
€ 95,20
€ 124,20

Tussen haakjes is het lesnummer weergegeven zoals het in het lesrooster
achter de leeftijd staat.

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

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:
Ria van Raaij
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht

of via e-mail:
ledenadministratie@fraternitas.nl
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LESROOSTER
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)
Maandag
17.00-18.00 uur
jongens
6-10 jaar
Woensdag
15.00 - 16.00 uur
Club-Extra
4 - 6 jaar
16.00 - 17.00 uur
Club-Extra
7 - 9 jaar
Marco Pololaan 485
Dinsdag:
20.00 - 21.30 uur
Volleybal (heren) 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
Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)
Dinsdag:
17.15 - 18.15 uur
meisjes
7 - 11 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 - 19.00 uur
acrogym recreanten 6 - …jaar
19.00 - 20.30 uur
acrogym selectie
Donderdag:
16.00 - 17.00 uur
meisjes
5 - 6 jaar
17.00 - 18.00 uur
meisjes
7 - 8 jaar
18.00 - 19.00 uur
meisjes
9 - 11 jaar
Vrijdag:
16.15 - 17.15 uur
meisjes
6 - 7 jaar
17.15 - 18.15 uur
meisjes
8 - 9 jaar
18.15 - 19.15 uur
meisjes
10 - 11 jaar
Nolenslaan 33 (groen hek)
Maandag:
19.30 - 20.30 uur
Conditieles (dames) vanaf 35 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
12 - … jaar
Molensteyn 42 in De Meern
Dinsdag:
19.30 - 22.00 uur
Drumfanfare
12 - jaar
Bangkokdreef 2
Woensdag:
20.00 - 21.30 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
B selectie
18.30 - 20.30 uur
A selectie
20.30 - 21.45 uur
dames turnen
17 - … jaar
Vrijdag:
17.00 - 18.30 uur
B selectie
18.30 - 20.30 uur
A selectie
20.30 - 21.45 uur
dames turnen
17 - … jaar
Zaterdag:
09.00 - 10.00 uur
pré-selectie
10.00 - 11.30 uur
C selectie voorgeschreven
11.30 - 13.00 uur
C selectie keuze

ingangsdatum 01 januari 2010

lesnummer
20
21
26

Chantal Rietdijk
Chantal Rietdijk
Hester van der Rijst

22
23

Anne Erkelens
Anne Erkelens

30

Steven Wijkmans

36
37

Jelle Duinsbergen
Jelle Duinsbergen

71

Cees Casteleijn

50
50

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

40
41
42

Elsemiek van Raaij
Annemiek van der Ploeg
Annemiek van der Ploeg

43
44
54
55

Vacant
Vacant
Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl

47
45
46

Lenny de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus

48
49
56

Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg

70

Lenny de Heus

63
60
61
62

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

72

Cor Schmöhl

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
19

Cisca den Uyl
Cisca den Uyl
Rien den Uyl

16
17
18

tijdelijk Mirjam den Uijl
tijdelijk Mirjam den Uijl
tijdelijk Mirjam den Uijl
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ADRESSEN LIJST
BESTUUR
Voorzitter
Pieter Vos
Prins Hendriklaan 70
Secretaris a.i. (postadres)
Janneke Peerdeman
Postbus 9742
Voor digitale post
1e Penningmeester
Martin Sandford
v. Lidth de Jeudestraat 1
2e Penningmeester
Miranda Klinkenberg
Griftstraat 13 bis
Leden
Ati van der Meer-Dijk
Adriaan Mulderstraat 50
Claudia de Groot
Bieslookstraat 9
Joop van Raaij
Zijlsterraklaan 44
Hilde de Vries-Lit
Buitenweg 162
Brigyt Witteman
Bekkerstraat 130

TRAINERS COMMISSIE

Mail contact:

3584 ER Utrecht

030-2519702

3506 GS Utrecht
secretaris@fraternitas.nl

06-39332582

3581 GG Utrecht

030-2672657

3572 GM Utrecht

030-2735325

3555 BP
3544 BT
3544 SV
3602 ZG
3572 SM

030-2438758
030-2932277
030-2436642
0346-284014
030-2735732

Utrecht
Utrecht
Utrecht
Maarssen
Utrecht

'voornaam'@fraternitas.nl

Voorzitter
Marja den Uijl

Sneeuwgans 12

3435 DK Nieuwegein

030-6033560

Leden
Cees Casteleijn
Fernand Cools
Jelle Duinsbergen
Anne Erkelens
Lenny de Heus
Annemiek van der Ploeg
Elsemiek van Raaij
Chantal Rietdijk
Eddy van der Rijst
Hester van der Rijst
Bapke Roodenburg
Carlien den Uijl
Mirjam den Uijl
Cisca den Uyl
Rien den Uyl
Steven Wijkmans

v. Limburgstirumstr. 18
Ligthartplein 33
Neuweg 101e
Pr.Hendriklaan 67
Lanuariusweg 3
Waterweg 67
Zebraspoor 664
Graaf Adolfstraat 40
Wiericke 60
Wiericke 60
Bekkerstraat 146
is even weg
Sneeuwgans 12
Royaards vd Hamkade 64
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