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VAN DE VOORZITTER…. 
 

Het voorseizoen is weer flitsend be-
gonnen. De sportief actieve leden 
van Fraternitas zijn alweer volop aan 
het trainen.  
De vrijwilligers zijn ook al weer ruim-
schoots actief (geweest) bij het jon-
gerenkamp – prachtige foto’s op de 
website – en de 25+ avond. 
De eerste wedstrijden staan binnen-
kort voor de deur.  
Denkt u vooral ook aan de onderlin-
ge wedstrijden op 11 december! Hier 
laten heel veel leden hun voortgang 
in competenties zien. Kom allen kij-
ken!  
Ook in het kader van de grote club-
actie hebben weer veel jeugdleden 
goed werk verricht, een groot ge-
deelte van de opbrengst komt ten 
goede aan de vereniging.  
Hopelijk gaat het seizoen 2010-2011 
iedereen weer veel mooie prestaties 
en sportief plezier brengen. 
 
 
 
Pieter Vos 
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allo allemaal. 

Ons Fratblad valt iets later in de bus dan verwacht. Jullie zullen dus wel heel nieuwsgierig zijn 

wat er zoal instaat. Nou, dat is heel erg veel over het jongerenkamp. Wat was het weer gezel-

lig en wat leuk dat sommige ouders de moeite nemen om ons achteraf nog te bedanken omdat hun 

kind maar niet uitgepraat raakt over dat weekend. 

Het is een hele klus om zoveel foto’s op de site te plaatsen, maar met een beetje geluk staan ze nu 

het Fratblad uit is wel op de site. Surf dus snel eens naar www.fraternitas.nl en ga naar fotoalbum. 

Maar wij hebben al meer ondernomen. Zo zijn wij al met onze assistenten een dagje uit geweest, is 

er een heuse pré-selectie voor jongens gestart, is Elsemiek in het huwelijksbootje gestapt en is er 

een trainer die een vervolg diploma voor turnen heeft behaald; Eddy gefeliciteerd met je niveau 4 

licentie! 

Zo ziet u, Frat blijft in beweging. Dat is ook te zien aan de enorme lijst nieuwe leden hieronder, al-

lemaal welkom en veel plezier bij het lezen van ons Fratblad, 

Lenny 
 

WELKOM NIEUWE LEDEN  
 
Senne van Abel 

Julia Arendsen 

Zeynep Bastih 

Bente Benek 

Heidi Berkers 

Merle Boelens 

Marlijne Boerma 

Dorith Boerma 

Myrthe Boxman 

Lola-Maria Bril 

Sara van den Broek  

Britt Bronda 

Luus Bruijn 

Nanda Bruins 

Lin Cahn 

Pam Delissen 

Annemijn Dobbelaer 

Kirsten van Elderen 

Malika Engbers 

Fiene Gerrits 

Dane Goudriaan 

Rist Haberkiewicz 

Jildau Haberkiewicz

Anne van Hattum 

Nina Heeres 

Emke Hendriks 

Barbara Hendriks 

Aimee Hendriks 

Ida Hofer 

Tinker Hogerbirk 

Emma van Houweninge 

Rim Jillou 

Sarah Jillou 

Lule Kayongo 

Aya Kharroubi 

Tanne Kleynen 

Ibrich Kooistra 

Jasmijn Kovi 

Doenya van Kuyk 

Hannah van der Linden 

Mette Loman 

Livia Loozen 

Arwen Los 

Gina Lucas 

Lotte Martina 

Eva Mast

Juul Meijer 

Daphne Mesquita 

Anne Luka Mooijman 

Maria Mitropoulos 

Paula Muller 

Mirjam Nagelkerken 

Sjaan Nilsen van Kouwen 

Djibril Ndiaye 

Esther Onstein 

Antje van Oostveen 

Esos Oriakhi 

Mary Overdijk-Steenbeek 

Mare Perizonius 

Linde van Rijnsoever 

Aaron Robeijns 

Veerle Roelands 

Shivany Sadhoe 

Piryanka Sadhoe 

Yashuin Sadhoe 

Anna Scheer 

Jackie Schotanus 

Victor Schumans 

Lola Fay Schmitz

Nicky Segredaki 

Desi Slotboom 

Bo Tortike 

Noa van Veen 

Coos Veldpaus 

Ines van de Ven 

Anne Verhoeven 

Anna Verstedin 

Noi Verwijnen 

Brechtje Voskuil 

Britt de Vries 

Nina van der Waal 

Maeron Wind  

Margo de Wolf 

Ilke van Zoest 

Mirte Adriaensen 

Ayman Ajaoud 
Kim Brouwer 

Zoe de Graaf 

Ramzi Talhaau 

Maya Vlasbom 

David Vujevic 

 

 

TOELICHTING  FOTO’S  OMSLAG 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 

Twee oranjefans tijdens 
het jongerenkamp (zie p. 
12 t/m 19). 

Alle deelnemers van het jonge-
renkamp van Fraternitas op één 
foto (zie p. 12 t/m 19). 

Het kamp heeft vele 
nieuwe ideeën voor een 
nieuw pakje opgeleverd  
(zie p. 13). 

Anna op vakantie bezig met haar 
huiswerk (zie p. 6). 

http://www.fraternitas.nl/�
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anuit het bestuur bij de start van het seizoen enkele korte berichten.  

Dit jaar gaat de Turnhal gebouwd worden. Er spelen veel vragen waarover onze vereniging 

een beslissing dient te nemen, zoals trainen op zondag ja of nee (Fraternitas is van oudsher een 

vereniging op Christelijke grondslag)? Hoever wil de vereniging gaan in de samenwerking 

met de andere verenigingen? Hoe valt het karakter en de sterke organisatie van onze vereniging in 

de toekomst te combineren met de integratie in de nieuwe Turnhal? 

 

Dan heeft één ouder het bestuur gemaild met zorgen over het uitdelen van snoep op de trainingen in 

verband met een verjaardag of laatste keer trainen. Gymnastiek doe je in het kader van gezond blij-

ven en overgewicht bij kinderen staat de laatste tijd sterk in de belangstelling. Heeft u ook zorgen 

over iets of wilt u over een onderwerp uw mening kenbaar maken aan het bestuur, schroom dan niet 

dit te doen. Of schrijf een opiniestuk voor het Fratblad! 

 

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de verwerking van de Grote Clubactie. Weer veel leden 

hebben actief loten verkocht en die moeten nu worden ingevoerd in het bestand van de Grote Club 

Actie zodat iedereen daadwerkelijk de loten krijgt. Vele handen maken licht werk en gelukkig heeft 

een aantal vrijwilligers zich hiervoor gemeld. Tot nu toe zijn dit: Marije, Ghislaine, Pieta, Ingeborg, 

Corine, Claudia, Clasineke, Nanda, Eddy en Bapke.  

Allen alvast heel erg bedankt!! 

 

Mocht iemand zich geroepen voelen tot meehelpen (graag!), volgend jaar gaan we weer van start! 

Schroom niet je aan te melden zodra er een oproep verschijnt. Deze zul je in de loop van het jaar in 

het Fratblad vinden. 

 

Pieter Vos 

 

 

AGENDA 
 

Oktober 2010 

12 t/m 24 WK turnen in Rotterdam 

18 t/m 23 HERFSTVAKANTIE 

30   springwedstrijden D en E niveau in Woerden 

 

November 2010 

4 19.00-20.00 uur kledingverkoop in de Oranjekapel , Amsterdamsestraatweg 441a  

6 clubteamwedstrijden Heren 

7 23 + wedstrijden, Amersfoort 

11 19.00-20.00 uur kledingverkoop in de Oranjekapel , Amsterdamsestraatweg 441a  

20 Sinterklaasfeest bij Fraternitas 

25 trekking Grote Club Actie 

31 kopij binnen!! stuur dit naar: kopij@fraternitas.nl  

 

December 2010 

2 19.00-20.00 uur kledingverkoop in de Oranjekapel , Amsterdamsestraatweg 441a  

9 19.00-20.00 uur kledingverkoop in de Oranjekapel , Amsterdamsestraatweg 441a  

11 Onderlinge wedstrijden Fraternitas 

20 t/m 1 januari 2011  KERSTVAKANTIE 

V 

mailto:kopij@fraternitas.nl�
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este Fratters, 

 

Het nieuwe, voor ons muzika-

le, seizoen is weer begonnen! Op 30  

juni was onze laatste repetitie, dus 

we hebben zeker zeven weken va-

kantie gehad, wat een luxe! Tradi-

tiegetrouw hebben we ons seizoen 

afgesloten met een gezellige laatste 

avond. Gezellig wat drinken met z’n 

allen onder het genot van een stukje 

vlees van de barbecue. Erg lekker!   

 

Na zeven weken geen muziek meer 

te hebben gemaakt, moesten we al-

lemaal wel weer erg wennen. Niet 

alleen aan het weer blazen, maar 

ook aan onze repetitieruimte. Onze 

laatste avond was erg gezellig, maar 

ook erg dubbel. Dit was namelijk de laatste repetitie in De Morgenster, onze vertrouwde plek. De 

plek waar alles kon, niets was te gek. Maar helaas, aan alles komt een einde, zo ook aan deze leuke 

periode. Maar ja, wat dan? Gauw op zoek naar een nieuwe plaats om te repeteren. Gelukkig hadden 

we vrij snel een nieuwe repetitieruimte gevonden, twee panden verderop.  

 

Het is een erg mooie locatie, helemaal goed! Wennen was het natuurlijk wel, maar dat is logisch: 

we hebben ongeveer tien jaar gebruik mogen maken van Cors bedrijf! Ook moesten we iets gaan 

verzinnen voor de opslag van alle instrumenten, want in De Morgenster hadden we onze eigen con-

tainer. Het was een 

soort van zeecon-

tainer die helemaal 

vol stond met aller-

lei instrumenten en 

daarbij behorende 

attributen. Gelukkig 

was Ate bereid om 

plek te maken op 

zijn zolder, zodat 

we alle spullen 

alsnog kwijt kon-

den. 

 

Iedereen was erg 

blij dat we na de 

vakantie weer aan 

de slag konden 

gaan. Als muziek 

maken je hobby is, 

dan wil je daar wel 

weer mee beginnen 

na zeven weken! Het werd inmiddels ook wel tijd om weer wat te gaan doen, aangezien we inmid-

dels ons eerste optreden alweer achter de rug hebben: op zondag 12 september hebben we opgetre- 

B 
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den tijdens het Leidsche Rijn Festival. We hadden hier weer een kraam om leden te werven en ons-

zelf te promoten. Dat doe je natuurlijk het best, als je ook echt iets van je laat horen! We hebben een 

half uurtje opgetreden en we hopen dat we wat mensen enthousiast hebben kunnen maken om bij 

ons muziek te komen maken.  

En dan… het lijkt nog heel ver weg, maar het schiet al op: Sinterklaas! Veel mensen moeten er mis-

schien nog niet aan denken bij het zien van de pepernoten in de supermarkt, maar wij gaan binnen-

kort weer beginnen met het repeteren van ons Sint-repertoire. Ook al spelen we deze muziek al ja-

ren, je moet het toch allemaal weer even doornemen om weer goed voor de dag te komen. 

Op dit moment staan er verder nog niet zo veel optredens gepland vanwege het winterseizoen. Zo-

dra er weer meer nieuws is, hoort u dit uiteraard in het volgende Fratblad! 

 

Groetjes, 

Jantine 

 

DE BURGELIJKE STAND… 
 

p zaterdag 9 oktober trouwde Elsemiek van Raay met Jeroen Versteegt 

 

Elsemiek heeft lang les gegeven bij Frat, organiseerde het sinterklaasfeest en is nu actief als 

assistent trainster bij Annemiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was een prachtige dag en het bruidspaar zag er stralend uit.  

Wij wensen Elsemiek en Jeroen heel veel geluk, liefde en gezondheid. 

O 
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et seizoen is weer begonnen. 

iedereen is weer lekker aan het turnen en/of acrogymmen. 

maar de meiden van de acro hebben niet zomaar een vakantie gehad! 

voor de vakantie kregen zij een brief mee naar huis met daarin de volgende zin: 

“P.S. het huiswerk voor in de vakantie is : een vakantiefoto van jou in: handstand, spreidhoeksteun, 

hoeksteun, krokodil, etc.” 

Iedereen heeft super zijn best ge-

daan! kijk maar naar de foto's. 

  

Martine is voor haar studie in Indo-

nesië en heeft daar op een hangbrug 

een foto gemaakt van haar krokodil. 

 

 

 

 

 

 

Anna is naar het strand geweest (zie 

voorblad) Emma deed haar huis-

werk op het terras en Gina op de 

picknicktafel. 

 

 

  

 

Lara en Gina (zusjes jawel!) zijn in Japan ge-

weest en hebben samen geacrood bij een Japanse 

tempel. 

 

H 
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Lot deed in Frankrijk haar hoeksteun op een muurtje met mooi 

uitzicht. 

 

 

in het zwembad op 

vakantie deed Mirjam 

haar handstand,  

 

 

 

 

 

 

 

en Qvinny bij het tentenveldje. 

 

 

 

Rozemarijn 

schommelde in 

Spagaat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en Sara heeft een hele 

rondreis met hurk en 

hoeksteunen gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

Wordt vervolgt in het 

volgende Fratblad, 

 

Mirjam 



HET JONGERENKAMP… 

 

8 

en vrijdagochtend in januari 2010. Hester en Lenny zoeken een parkeerplaats in Tuindorp. We 

maken kennis met Stella, bewonderen haar huis (héél apart ingedeeld) en gaan met zijn drieën 

brainstormen over een kamp voor kinderen van 8 tot 14 jaar. Hester en Lenny hebben al enige 

ervaring, maar misschien is een frisse blik wel weer eens erg leuk. Drie uur later ligt er een leuk 

landenthema klaar met vele ideeën. De organisatie kan in gang gezet worden: bussen bespreken, 

jeugdherberg bespreken, speelmateriaal huren, googlen naar mogelijkheden, brieven voor opgave 

maken en uitdelen en innemen, kamp indelen, leiding regelen en spellen laten verzorgen, betalingen 

controleren, boodschappen doen, enz. enz. 
 

Op zaterdag 25 september is het dan eindelijk zover: Hester rijdt om 8.00 uur weg van huis, haalt 

Anne op en staat om 9.00 uur in Lunteren om boodschappen uit te laden, koffie te zetten, te versie-

ren, de slaapindeling op de deuren te hangen, enz. Stella brengt haar dochter naar de bus en gaat 

vervolgens in de rij staan bij de sportuitleen Utrecht om een stormbaan, kruipnet, skippyballen en 

nog meer attributen op de aanhanger te laden en naar Lunteren te rijden (onderweg moest ze nog 

stoppen omdat het grondzeil de lucht in ging en werd ze geholpen door de politie, zodat zij ook uit-

eindelijk veilig aankwam). Lenny staat om 8.15 uur met de overige kampleiding alle kinderen op te 

vangen op de Bangkokdreef. De bussen zijn iets te laat maar dat mag de pret niet drukken. Alles 

inladen, nog twee kinderen proberen te bellen; de een blijkt ziek, de ander is niet te bereiken, jam-

mer zeg! (Tijdens het kamp hebben wij ons wel verbaasd over het feit dat ouders een mobiel num-

mer opgeven en vervolgens niet opnemen!) 

Om 9.05 begint het feest voor iedereen. In de bussen wordt het kamplied aangeleerd en ontstaat er 

al een gezellige sfeer. Het hele kamp hebben we die sfeer vast kunnen houden, zelfs tijdens de af-

was. Je verbaast je hoe snel een vaat van 150 personen weer schoon in de kasten staat. 
 

Voor al de leuke spellen die tijdens het kamp zijn gedaan zou ik zeggen: bekijk de foto’s goed en 

lees de stukjes van de kinderen. En wil je nog even nagenieten van het kamp? Kijk dan op onze site 

voor alle foto’s die tijdens het kamp zijn gemaakt! 
 

Als kampcommissie kijken wij terug op een zeer geslaagd kamp! 

Stella, Hester en Lenny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle leiding:  Bedankt!!!!!! 

E 
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inds zaterdag 11 september is er bij Fraternitas ook een training voor jongens onder de 10 jaar 

die meer talent hebben. Tot nog toe moesten die altijd meteen naar de 'grote' selectie en dan 

twee keer per week trainen en best wel lang. Nu is er, net als bij de meisjes, een preselectie 

voor jongens. Deze training is op za-

terdagmorgen in de Bangkokdreef en wordt 

gegeven door Chantal Rietdijk en Fernand 

Cools. Ze oefenen voor wedstrijden.  Ze 

leren nieuwe elementen of ze leren de ele-

menten die ze al kunnen, netter en beter te 

doen. Want tijdens een wedstrijd moet je de 

oefeningen altijd goed en netjes doen. 

Bij de eerste training mocht ik even aanwe-

zig zijn en waren de jongens al hard en en-

thousiast aan het werk. Ik vond het heel 

leuk om bij jullie te kijken.  

 

Jongens, Chantal en Fernand, heel veel ple-

zier en succes. 

 

Ati Dijk (Bestuurslid) 

 

 

HET BESTUUR OP VISITE… 
 

aterdag 25 september, op weg naar kamp in Lunteren. De zon schijnt en af en toe valt er een 

flinke regenbui. Hoe zouden de kinderen het hebben? 

Nou, die hadden het reuze naar hun zin, dat was het eerste wat ik zag toen we uit de auto stap-

ten. De kinderen waren met opdrachten bezig en renden vrolijk van de ene opdracht naar de andere. 

Iedereen deed mee, geschreeuw bij het waterlopen met een zakje, en bij het drinken en het eten van 

een snoepje stonden de kinderen lekker te hangen en kletsen, of natuurlijk een handstand te doen. 

 

Na een half uur pauze, wat altijd met veel plezier en rennen tussen de kamers gaat, gaan we het be-

kende sokkenspel doen. Wat erg leuk is om te zien: ieder kind wil zo snel mogelijk een gekleurde 

sok vinden die aan de voet van de leiding zit. Het leuke van het spel is, vind ik zelf, dat de leiding 

zich rot moet rennen om de kinderen op afstand te houden. Geweldig om te zien. 

Dan 17.45, etenstijd: MACARONI en SLA met een ijsje toe. Wat mij dan weer opvalt: wat een leu-

ke groep kinderen is er weer mee. Alle kinderen zitten op hun stoel gezellig al kletsend te eten. Het 

is een vrolijke boel. 

Na het eten de bonte avond. Veel variatie van een sprookje dat naverteld en uitgebeeld wordt tot 

dans en capoeira, ja zelfs acrogym door de jongens. Erg leuk om te zien. We hebben veel talent in 

huis! 

 

Ja, en dan het nachtspel, spannend voor de jonge kinderen. Ik zit in het bos verstopt en voel de 

spanning van de kinderen al voordat ze maar een stap in het bos zetten. Geweldig is dat, en als ze je 

dan vinden een ontlading van opluchting dat ze je gevonden hebben. 

 

Kampcommisie en kinderen, ik heb genoten van de tijd dat ik erbij mocht zijn. 

 

Miranda Klinkenberg (Bestuurslid) 

S 

Z 
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m half 2 op 11 september, verzamelden alle assistenten voor de assistentenmiddag op het 

zonnige Domplein. Er werd wat geroezemoesd over wat we nou eigenlijk gingen doen. De 

Dom beklimmen misschien? Nee, we hebben een speurtocht, Kraak de Code, door het cen-

trum van Utrecht gemaakt. 6 groepjes kregen allemaal een tas met daarin de route, de op-

drachten en wat lekkers, en gingen op 

pad. De opdrachten varieerden van 

goed tellen tot letters omzetten in cij-

fers of een moeilijke rekensom. We 

moesten uiteindelijk namelijk een co-

de vinden. Alleen was de laatste 

vraag een beetje flauw, want we 

moesten tellen hoeveel oranje snoep-

jes je had meegekregen, en wat nou 

als je deze lekker had opgepeuzeld 

tijdens de wandeling? 

Toen iedereen weer terug was, wer-

den alle antwoordvellen nagekeken 

en na een spannende strijd kwam het 

groepje van Lenny en Jelle als win-

naar uit de bus. 

Mede dankzij het heerlijke weer, en 

natuurlijk al onze geweldige assistenten, hebben wij een topmiddag gehad! Nogmaals, super be-

dankt! 

 

Anne en Bapke (de assistentendagcommissie 2010) 
 

 

TURNHAL UTRECHT 
 

 erinneren jullie je nog dat er een nieuwe turnhal in Utrecht gaat komen? Er zijn vier turnver-

enigingen lid van Turn4U, waaronder Fraternitas. In die nieuwe turnhal gaan de selecties die 

bij Turn4U aangesloten zijn, trai-

nen. Dat betekent een nieuwe turnhal met 

veel toestellen die blijven staan in de hal. 

Ook kunnen de turn(st)ers meer uren trai-

nen. De verenigingsmanager gaat samen 

met de penningmeester van elke vereni-

ging kijken hoe het financiële plaatje eruit 

gaat zien. Van elke vereniging gaat een 

selectietrainer in de technische commissie 

om samen met de verenigingsmanager 

een technisch beleid samen te stellen. 

Er wordt dus hard gewerkt aan het gehele 

beleid, en rond 1 november wordt de eer-

ste paal in de grond geslagen. Er komt 

ook een website van Turn4U, waar ieder-

een alles rond de opbouw van de nieuwe 

turnhal kan volgen. 

Tot zover het laatste nieuws. 

O 

H 
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Met Frat op jongerenkamp zaterdag 25 en zondag 26 september 2010 

 

p zaterdagochtend om 8.15 uur verzamelt alle leiding zich bij de Bangkokdreef, bepakt en 

bezakt voor een weekend in het bos bij ‘de Poelakker’ in Lunteren. Dit jaar vertrekken we 

met naast de leiding zeker 130 kinderen om 9.00 uur met de bussen naar Lunteren.  

Here we come! 

Eenmaal in Lunteren aangekomen staan Hester en 

Anne al op ons te wachten. De bussen worden 

uitgeladen…wat een stroom kinderen komt er uit 

de bus en daarbij een enorme berg aan tassen! 

Even lekker wat drinken en eten en dan op zoek 

naar de slaapzalen. 

Wanneer iedereen een bed heeft gevonden worden 

er door de jongens en meisjes driftig bedden op-

gemaakt. Hoeslakentje, kussensloopje en het 

slaapzakje wordt uitgerold. 

 

Op naar de eerste echte activiteit. De ene groep 

gaat met textielstiften een eigen t-shirt maken en 

de andere groep is druk bezig met de voorberei-

dingen voor de bonte avond van vanavond. Na 45 

minuten wisselen we. 

 

Om 12.30 uur is het alweer tijd om de hongerige 

kinderen te voeren. Wat een goede eters hebben 

we meegenomen! De leiding moet regelmatig lo-

pen om meer brood te halen. Vooral die overheerlijke Hollandse kroket ging er natuurlijk in. Ja, in 

de eetzalen, die voor de lunch omgetoverd zijn tot Holland House, wordt goed gegeten. De gezonde 

boslucht doet zijn werk. Elke maaltijd staat in het teken van een land, net als het thema van dit 

kamp. Elke groep vertegenwoordigt een land.  

 

 

 

Na de lunch hebben de kinderen 

even een momentje voor zichzelf. 

Lekker ravotten op het grasveld of 

in het bos. De leiding doet ‘vrij-

willig’ corvee: eetzalen vegen, ta-

fels afruimen en schoonmaken en 

al die borden, bekers, bestek van 

al die 150 personen afdrogen. 

Want gelukkig is er een vaatwas-

ser die het wassen voor zijn reke-

ning neemt. 

 

O 
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Om 13.30 uur is het alweer tijd voor de volgende activiteit. Het sportenspel staat op het programma. 

Denk- en doeopdrachten die elkaar afwisselen. Zo moeten de groepen o.a. een turnpakje voor de 

meisjes en een singlet voor de jongens ontwerpen (zie de voorpagina voor enkele ontwerpen). Ook 

zoeken ze in het bos materiaal bij elkaar om een turntoestel in elkaar te flansen. Wat een creatieve 

ontwerpen heb ik mogen aanschouwen als jury! Of een turnoefening op muziek in elkaar zetten bin-

nen 5 minuten. Aan het eind van het spel mag elke groep hun geoefende kunsten laten zien.  

De groepen kruipen ook in de huid van een verslaggever en mogen in 5 minuten tijd een verslag 

schrijven (enkele verslagen staan verderop in het blad). 

Daarnaast zijn er spellen met water overdragen (zwemmen), touwtjespringen met 2 voeten naast el-

kaar (boksen), een bal tussen 2 pionnen door schieten (voetbal), bij tafeltennissen met de hele groep 

omstebeurt een balletje raken. Die laatste opdracht valt trouwens niet mee! 

Naast deze doesporten zijn er natuurlijk ook nog een aantal denksporten: fantasie (zinnen raden 

d.m.v. uitbeelden) en tekenen (woorden raden) en echte denksport (kruiswoordpuzzel oplossen). 

 

Na het sportenspel staat het sokken-

spel op het programma. Een enorm 

gekrioel van setjes van twee kinderen 

die op het grasveld op zoek gaan naar 

leiding met een gekleurde sok aan de 

rechtervoet. Maar kom geen leiding 

tegen met een zwarte sok want dan 

moet je je gekleurde kaartje weer in-

leveren. Grote hilariteit / veront-

waardiging bij de kinderen wanneer 

leiding stiekem de sokken heeft ge-

wisseld van kleur… 

Na het sokkenspel mogen  ze nog 

even oefenen voor de bonte avond of 

gewoon even lekker relaxen / kletsen 

op de kamer of in het bos.  
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Om 18.00 uur is 

de eetzaal omge-

toverd in Italië 

met vlaggen en 

Italiaanse mu-

ziek. Ja, we eten 

Italiaans. Heer-

lijke macaroni 

van de heer van 

Loon en de sala-

de die daar na-

tuurlijk bij hoort. 

Als toetje gaat 

het ijsje er na-

tuurlijk ook wel 

in. 

 

Om 19.30 uur gaat de bonte avond van start. Met z’n allen in de kelder en alle groepen mogen op 

het podium hun kunsten vertonen. Wat een creatieve stukjes komen er voorbij. 

 

Om 21.30 uur even lekker wat drinken en de uitleg voor het nachtspel voor de jongste groepen. Om 

22.00 uur vertrekt de eerste groep het bos in om 5 mensen in het bos te zoeken die te vinden zijn 

door hun glow in the dark stokjes. Wat is het donker in het bos… Elke persoon heeft een vraag aan 

de kinderen. Uiteindelijk moeten de kinderen aan de hand van de antwoorden raden om welk land 

het gaat: kamelen, farao, mummie, piramide en woestijn. Natuurlijk is het goede antwoord: Egypte. 

De oudste groepen gaan intussen aan de slag met het maken van hun eigen bingokaart (Annemiek 

was namelijk de bingokaartjes vergeten). Na de bingo krijgen zij instructie voor hun nachtspel in het 

bos. Er moet gezocht worden naar 8 personen. Bij elke persoon moet een vraag beantwoord worden 

en bij een juist antwoord ontvangen ze een letter. Bij teveel lawaai in het bos kunnen ze gesnapt 

worden door Jack en Michel die dan een letter van het luidruchtige groepje inpikten (helaas…). Dit 

zorgt soms voor enorme gil- en knijppartijen. Sommige posten zijn zo goed verstopt dat ze in het 

donkere bos niet gevonden worden. Maar goed, best spannend in het donkere bos met een beetje 

maanlicht.  

Goed, na het 

nachtspel mag 

er nog wat ge-

dronken en ge-

geten worden 

en op naar bed 

om lekker te 

gaan slapen (of 

toch niet?). De 

leiding gaat in 

de stafkamer 

nog even de 

dag evalueren 

en gezellig wat 

nakletsen. 
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Zondag 26 september alweer vroeg op. Om 8.00 uur staat de ochtendgymnastiek samen met Lenny 

en Jelle op het programma. 

Daarna lekker ontbijten in de Franse eetzalen. Ja, met een lekkere croissant. 

 

Om 9.30 uur naar de kelder om 

naar een filmpje te gaan kijken: 

rechten van het kind. De groepjes 

gaan na het filmpje aan de slag 

met een puzzel. De kinderen mo-

gen een aantal rechten van kinde-

ren bedenken aan de hand van een 

werkblad. Daarna mogen ze een 

tattoo zetten. 

 

Om 10.30 uur is het weer tijd voor 

een actief spel. Door de opdrach-

ten goed uit te voeren kunnen er 

letters verdiend worden. Aan het 

eind van alle spelletjes nog even 

puzzelen om het woord te raden. 

 

Om 12.00 uur alweer lunchtijd en jawel, nu is Zweden aan de beurt. Met echt knäckebröd en mu-

ziek van ABBA is ook deze maaltijd weer helemaal compleet. 

 

Om 13.00 uur is het dan einde-

lijk tijd voor de laatste activiteit 

van het jongerenkamp: de zes-

kamp. Zo snel mogelijk onder 

een groot kruipnet door tijge-

ren, kruipen of lopen, touw-

trekken, luchtkussenstormbaan, 

broeklopen met z’n vieren, 

rupsskippyballen met z’n vieren 

en als laatste grote opblaasbal-

len.  

 

De vermoeidheid slaat toe. Een 

lekker ijsje om even uit te rus-

ten van de zeskamp. Nog even 

een laatste groepsfoto maken op 

de trap bij het huis (zie voorpa-

gina). Gevonden voorwerpen worden nog even geshowd zodat deze spullen bij de rechtmatige eige-

naar terecht komen. Tijd om de spullen en de kinderen in de bussen te laden. Wat is het rustig in de 

bus! 

 

Moe maar terugkijkend op weer een ontzettend gezellig en geslaagd jongerenkamp vertrekken we 

van de Bangkokdreef naar huis. Thuis een lekker bordje patat en vroeg naar bed. 

 

Cisca 
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Verslagreporter groep 7:  

Er waren drie meisjes die gingen een oefening doen op de brug. Dit was een heel belangrijke wed-

strijd. Een meisje greep mis en maakte een smak op de grond. Haar arm was gebroken. Haar vrien-

din in de finale. 

 

Verslagreporter groep 10: 

Tom de wielrenner zag dat 

hij kon starten. Hij was er 

helemaal klaar voor. Bam, 

daar haalde hij al 10 men-

sen in. Het ging geweldig. 

Als hij deze wedstrijd won 

zou hij wereldkampioen 

worden. 

 

Verslagreporter groep 4: 

Juf Bapke is verdwenen. Ze 

is spoorloos en alle meisjes 

van de OKS zijn op zoek. 

Ze zijn al op de vrijdagles 

in de buurt wezen kijken. 

En ze hebben al in de 

school gekeken. En ook bij 

de ijssalon, waar ze een 

lekker ijsje hebben gehaald. Daar hebben ze ook gevraagd of ze juf Bapke hebben gezien. Maar dat 

was niet zo. Ook zijn ze bij de pizzeria, de snackbar en de bakker geweest om te vragen of ze daar 

was. Maar nergens hebben ze haar gezien. Ook zijn ze naar de politie geweest. Maar toen het tijd 

was voor de gymles gingen ze naar de gymzaal waar ze hebben gekeken in de kleedkamers. En in 

het toestellenhok en toen opeens kwam Bapke onder het blauwe brugdoek vandaan. 

 

Verslagreporter groep 12: 

Schaatsen: Er waren eens 9 meisjes. Die hielden heel erg van schaatsen. Op een dag gingen ze op 

schaatskamp. Er was een schaatsbaan maar jammer genoeg vroor het niet hard genoeg om te schaat-

sen. Dus gingen ze niet op schaatskamp maar op zwemkamp. 

 

Verslagreporter groep 13: 

Rebecca Hamburger was een turnster om niet te vergeten. Deze goede turnster, herkenbaar aan haar 

3 meter lange benen en wrat op haar kin, turnde de sterren van de hemel. Elke dag ging ze naar het 

bos om toestellen te maken. Tot op een dag Obama huilend aankwam. Obama had verdriet omdat de 

teletubbies het Witte Huis hadden overgenomen. Rebecca en Obama bouwden samen aan de toestel-

len. De verliefdheid sloeg over. Toen hij haar kuste groeide zijn linkerbeen tot wel 3 meter lang. 

Hierdoor moest hij werken aan zijn evenwicht. Hij oefende dagenlang met Rebecca. Hinkelend 

vroeg hij Rebecca ten huwelijk en uit de bosjes kwam de verschrikkelijke Jelle met groen haar. Hij 

zei: Obama trouw snel, anders kom je nooit meer in evenwicht. Na veel mishandeling zei Rebecca 

ja, en trouwde ze met de teletubbies als getuigen in het Witte Huis. Na het jawoord groeide zijn 

rechterbeen weer gelijk. Ze leefden nog lang en gelukkig. 
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Verslagreporter groep 5: 

Turnen: in een turnles gingen 7 meisjes met hun juf trampolinespringen. Eerst maakten ze een strek-

sprong, skatesprong. Daarna gingen ze salto’s springen. 2 meisjes hadden al gesprongen, een hele 

mooie salto. 

Daarna zei de juffrouw even 

niet springen, omdat ze even 

snel naar de wc moest. Toch 

ging een meisje springen een 

2 dubbele salto en kwam op 

haar hoofd terecht bij de 2
e
 

salto. Alle kinderen gingen 

gillen!!! En de juf kwam snel 

terug van de wc. En schrok 

heel erg. Alle kindjes raakten 

in paniek. Dus de juffrouw 

ging snel 112 bellen want ze 

had heel erg pijn aan haar 

hoofd. Na een tijdje kwam de 

ambulance en werd ze mee-

genomen en op een brancard 

gelegd. En ging naar het zie-

kenhuis. Toen belde de turnjuf heel gauw haar moeder maar die nam 2x niet op. Gelukkig bij de 3
e
 

keer wel. En haar moeder ging naar het ziekenhuis. En hoorde dat haar dochter een lichte hersen-

schudding had. En toen kwam alles weer goed na een tijdje. 

 

Verslagreporter groep 14:  

Er was een goeie schaatser 

op de Olympische Winter 

Spelen 2010. Sven Kramer 

heette hij. Hij had al vele 

wedstrijden gewonnen en 

was DE favoriet van de 

Olympische Spelen. Ook op 

de tien kilometer was hij 

erg goed. De wedstrijd be-

gon en al na een paar meter 

lag hij voor op zijn tegen-

stander. Zou hij het halen? 

De voorsprong werd steeds 

groter. De Nederlanders za-

gen de medaille aan Svens 

nek hangen, duizenden toe-

schouwers juichten en joel-

den. Zelfs prinses Maxima en prins Willem van Oranje Nassau en hun kinderen lieten zich gaan. 

Toen gebeurde het verschrikkelijke, wat niemand had verwacht. Het laatste rondje brak aan. Sven 

had een hele grote voorsprong. De coach was superblij en gaf op z’n bordje aan hoe groot de voor-

sprong van Sven wel niet was. Maar op het allerlaatste moment ontstond er paniek, want de coach 

was in zijn blijheid helemaal vergeten naar welke baan Sven eigenlijk moest en wees de verkeerde 

baan aan. Sven reageerde snel, maar stapte net over een pionnetje heen en op de verkeerde baan, 

jammer voor Sven, maar gediskwalificeerd. 
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Verslagreporter groep 11: 

Het is een superdrukke dag en we zijn op een turnwedstrijd. Puk is aan de beurt voor de brug. Ze 

moet een salto maken van de hoge ligger. Alleen ze valt, maar met een impuls  weet ze haar handen 

2 meter uit te strekken en de ringen vast te pakken dan volgt er een hard applaus. Want dit is nog 

nooit eerder vertoond. Puk heeft de smaak te pakken en maakt een driedubbele salto. Dan gaat ze 

door naar de balk en turnt de sterren van de hemel. Eind goed al goed. 

 

Verslagreporter groep 8: 

Er was iemand bezig op de rekstok. Hij viel eraf en brak zijn arm. Hij moest met de ambulance naar 

het ziekenhuis gebracht worden en toen moesten er foto’s gemaakt worden. De breuk was te zien en 

hij werd in het gips gezet. 

 

Verslagreporter groep 9: 

Turnen: Er was eens een jongen die heette David. Hij kon heel goed turnen. Tijdens de training brak 

hij zijn enkel. Hij werd met de ambulance thuis gebracht. Zijn vader schrok heel erg. Ze gingen 

meteen naar de dokter. De dokter zei dat hij 6 weken niet kan turnen! David schrok zo erg over 5 

weken was het NK! David had er alles voor over om mee te doen. Hij probeerde te lopen maar zakte 

door zijn knieën. Hij probeerde handstand dat lukte aardig. Toen probeerde hij de radslag maar toen 

die neerkwam voelde hij een stekende pijn. Toen bedacht: misschien kan hij dat wel, dit lukte fan-

tastisch. Yes zei hij. David trainde en trainde hij had zich ingeschreven voor het NK: ringen. 

De dagen vlogen voorbij en eindelijk brak de grote dag aan. David weer zenuwachtig maar het ging 

fantastisch. Met een gebroken enkel, toch 1
ste

 op ringen NK. 

 

Verslagreporter groep 6: 

We gaan met Frat op kamp. ’s Avonds laat gaan we een nachtspel doen in het donker. Opeens raken 

we iemand kwijt. We zitten haar te zoeken in het bos. We kunnen haar niet vinden. En we hebben 

haar jas wel gevonden. Midden in het bos. En toe een pluk haar. Ook zagen we een heel spoor van 

haar. Waar o waar is zij? 
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Verslagreporter groep 3: 

De schaatser, Sven Kramer gaat vanaf 

dit seizoen op turnen! Hij zit op tur-

nen bij Bapke op de Oude Kerkstraat 

en hij kan er nog helemaal niks van. 

Hij vindt het wel heel erg gezellig. En 

de kinderen zijn veeeel beter. Hij valt 

altijd van de brug en balk af. Altijd op 

les heeft hij een mooi roze turnpakje 

aan, een soort balletpakje. Op 11 de-

cember gaat hij mee doen aan de on-

derlinge wedstrijden voor meiden. 

Vorige week…  

 

Verslagreporter groep 2: 

Een meisje ging naar een turnkamp in 

New York. En toen gingen ze trampolinespringen en toen viel ze. En ze schreeuwde ze alleen maar 

auww! Toen hebben ze haar naar het ziekenhuis gebracht maar de dokters konden er niet achter ko-

men wat het was. Ze gingen heel veel onderzoeken doen maar uiteindelijk kwam haar vader haar 

halen want de dokters dachten dat er niks aan de hand was. Maar toen ze thuis was voelde ze zich 

niet lekker en zei ze dat tegen haar vader. Ze moest van haar vader in bed gaan liggen om uit te rus-

ten maar de volgende dag is ze overleden door een hartaanval. 

 

Verslagreporter groep 1: 

Op zaterdag 25 september 2010 waren de Olympische turnwedstrijden in Madrid. Om 14.30 uur 

was Elena Ninja uit het Spaanse nationale team aan de beurt op de balk. Het was een spannend 

moment. Ze vergiste zich bij de handstanddoorrol en viel van de 2 meter hoge balk. In het publiek 

zat haar moeder. Zij was ziek en had haar dochter nog nooit zien balken. De jury ging overleggen. 

Mocht zij de handdstanddoorrol nog een keer doen?? Gelukkig mocht zij nog een keer. De spanning 

steeg. Als het goed zou gaan werd Spanje Olympisch kampioen. Elena zou dan genoeg geld krijgen 

voor een beenoperatie voor haar moeder. Haar handen waren glad, ze bibberde aan alle kanten….  
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Op verzoek van de redactie schreven twee van onze jongste kampleden een verslag: 

 

e gingen om 9 uur met de bus vertrekken en daarna gingen we onze spullen naar de slaap-

kamer brengen en daarna gingen we een spel doen maar niet zomaar een spel een spel met 

nummers en bij die nummers moest je een spel doen na dat spel gingen we onsen witten T-

shirts beschilderen/verven en s‘avonds gingen Italiaans eten.  S’avonds gingen we een bosspel doen 

we gingen ook heel laat naar bed. Zondag gingen we vroeg uit ons bed en toen gingen we ochtend-

gymnastiek doen daarna gingen we naar de eetzaal en hebben we Frans ochtend gegeten daarna 

kregen we een verhaal-

tje te horen het ging 

over de rechten van het 

kind. Na het ontbijt 

gingen we het ochtend-

spel doen we moesten 

een toren maken van 

suikerklontjes en we 

moesten ook de jury 

verwennen daarna 

gingen we Zweeds 

middag eten daarna 

gingen we het middag-

spel doen bij het mid-

dagspel was er een 

stormbaan met kruip-

netten en er waren 

twee hele grote ballen. 

bijna weg toen kregen 

we allemaal een ijsje 

en een zakje chips (en sommige hadden misschien een zakje snoep) en toen gingen we weer met de 

bus naar huis. 

 

Het Fratkamp was een groot succes 

 

Groeten van Annick en Keetje beide 8 jaar en op les bij Lenny 

 

 

NIEUWE TRAININGSPAKKEN…. 

 

uim een jaar geleden waren eindelijk de nieuwe trainingpakken er en konden de leden die er 

een besteld hadden het pak aan naar de wedstrijden. Een nieuwe bestelling werd gedaan en 

na een paar maanden kwam het telefoontje dat de pakken er waren zodat nu alle andere leden 

een pak konden kopen. Helaas waren de pakken in de verkeerde kleur en moest alles op-

nieuw besteld worden. Na de zomervakantie was ons beloofd dan zouden de pakken er zijn. 

Helaas komen onze pakken uit Pakistan en daar is een zware overstroming geweest. De mensen die 

onze pakken maken zijn daar ook door getroffen. De fabriek draait weer dus hopelijk kunnen we 

snel melden dat de pakken te koop zijn tijdens de verkoopavonden in de Oranjekapel. 

Zodra er meer nieuws is, is dat te lezen op onze site. 

 

De kledingcommissie 

W 

R 
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at wordt er voor kleding verwacht? 

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

zich goed in kunnen bewegen, zonder ritsen en knopen. Het schoeisel mag niet buiten zijn 

gedragen en dient een stroeve zool te hebben. 

 

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 nieuw!! € 44,00 € 47,00 

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 € 50,00 € 50,00 

Rugtas € 11,00 

Sporttas € 15,00 

 
De turnleertjes van Reisport kunnen besteld worden bij Handelshuis Oost, 0299-363450 of www.handelshuisoost.nl  

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 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.  

Na 2 maanden wordt je oproep weer verwijderd. Of eerder als je dat zelf aangeeft. 

 

W 
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Vindt de betaling middels automatische 
incasso plaats, ontvangt u een korting 

van € 2,50 per betaling.  

Dit is de enige echte contributieregeling per 01-10-2010 
 
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:  €  34,00 
1 ¼ uur les in de week:   €  42,50 
1 ½ uur les in de week:  €  51,00 
Conditie les/ Volleybal  €  42,50 
 
 

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

Selectie lessen: 
 
Meisjes / dames selectie 
Pré-selectie (16) + gewone les  €   56,00 
 
C-selectie voorgeschreven (17)+ gewone les €   67,00 
C-selectie keuze (18) + gewone les  €   75,50 
 
B-selectie  (13)  €   78,00 
 

A-selectie  t/m 11 jaar (14)  € 100,00 
A-selectie vanaf 12 jaar  (14)   € 103,00 
 
Jongens / heren selectie 
pré-selectie (75) + gewone les €   67,00 
Selectie (t/m 9 jr) (50)  €   78,00 
Selectie (10 t/m 13 jr) (50)  € 100,00 
Selectie (va 14 jr) (50) € 130,50 
 
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 

 
 
Met ingang van oktober is Fraternitas op een andere administratiebureau overstapt. 
De contributies voor het vierde kwartaal zullen via dit bureau geïncasseerd worden. 

Vanwege deze overstap, kan het zijn dat de inning enige vertraging oploopt. 
 
 

mailto:miranda@fraternitas.nl�
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Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 1 
Maandag:    lesnummer 
17.00 - 18.00 uur meisjes 8 - 9 jaar 20 Chantal Rietdijk 
18.00 - 19.00 uur meisjes 10 - 11 jaar 21 Chantal Rietdijk 
19.00 - 20.15 uur meisjes 12 - … jaar 26 Hester van der Rijst 
 

Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 2 
Maandag:  
17.00 - 18.00 uur kleuters 3 - 5 jaar 22 Anne Erkelens  
18.00 - 19.00 uur meisjes  6 - 7 jaar 23 Anne Erkelens  
 

Dekenroestraat 
Woensdag:  
18.00 - 19.00 uur acrogym recreanten 6 - …jaar 02 Mirjam den Uijl 
19.00 - 20.30 uur acrogym D selectie  05 Mirjam den Uijl 
Zaterdag: 
09.30 - 11.00 uur acrogym E selectie  03 Mirjam den Uijl 
11.00 - 11.30 uur acro springles  04 Mirjam den Uijl 
11.30 - 13.00 uur acrogym D selectie  05 Mirjam den Uijl 
 

Notebomenlaan 137 (school De Notenboom)  
Woensdag  
15.00 - 16.00 uur Club-Extra 4 - 6 jaar 36 Jelle Duinsbergen 
16.00 - 17.00 uur Club-Extra 7 - 9 jaar 37 Jelle Duinsbergen 
 

Marco Pololaan 485 
Dinsdag: 
20.00 - 21.30 uur Volleybal (heren) 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) 
Maandag 
17.00-18.00 uur jongens 6 - 8 jaar 30 Steven Wijkmans 
18.00-19.00 uur jongens 9 - 12 jaar 31 Steven Wijkmans 
Dinsdag: 
17.00 - 18.15 uur meisjes 12 - 13 jaar 40 Annemiek van der Ploeg 
18.15 - 19.30 uur meisjes 14 - 16 jaar 41 Annemiek van der Ploeg 
19.15 - 20.45 uur meisjes / dames 16 - … jaar 42 Annemiek van der Ploeg 
Woensdag: 
16.00 - 17.00 uur kleuters 3 - 5 jaar 43 Lenny de Heus(tijdelijk) 
17.00 - 18.00 uur meisjes 5 - 6 jaar 44 Lenny de Heus(tijdelijk) 
18.00 - 19.00 uur meisjes 7 - 8 jaar 45 Chantal Rietdijk 
Donderdag:  
16.00 - 17.00 uur meisjes 5 - 6 jaar 47 Lenny de Heus 
17.00 - 18.00 uur meisjes 7 - 8 jaar 48 Lenny de Heus 
18.00 - 19.00 uur meisjes 9 - 11 jaar 49 Lenny de Heus 
Vrijdag:  
16.15 - 17.15 uur meisjes 6 - 7 jaar 54 Bapke Roodenburg 
17.15 - 18.15 uur meisjes 8 - 9 jaar 55 Bapke Roodenburg 
18.15 - 19.15 uur meisjes 10 - 11 jaar 56 Bapke Roodenburg 
 

Nolenslaan 33  
Maandag: 
17.00 - 18.00 uur meisjes 5 – 6 jaar 80 Lenny de Heus 
18.00 - 19.00 uur meisjes 7 - 10 jaar 81 Lenny de Heus 
19.30 - 20.30 uur Conditieles (dames)   vanaf 35 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 12 - …  jaar 62 Lenny de Heus 
 

Dinsdag: 
Molensteyn 42, De Meern 

19.30 - 22.00 uur Drumfanfare 12 -    jaar 72 Cor Schmöhl  
 

Woensdag: 
Bangkokdreef 2 

20.00 - 21.30 uur (adsp.) heren 14 - … jaar 53 Eddy van der Rijst 
Vrijdag: 
18.00 - 20.30 uur selectie jongens/(adsp.) heren 50 Eddy van der Rijst 
Zaterdag: 
09.30 - 11:00 uur pré-selectie jongens  75 Chantal Rietdijk / Fernand Cools  
 

Maandag: 
Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17) 

17.00 - 18.00 uur jongens 6 - 8 jaar 51 Fernand Cools 
18.00 - 19.00 uur jongens    9 - 13 jaar 52 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 09 Cisca den Uyl 
Woensdag: 
17.00 - 18.30 uur B selectie  13 Rien den Uyl 
18.30 - 20.30 uur A selectie  14 Rien den Uyl 
20.30 - 21.45 uur dames turnen 17 - … jaar 15 Rien den Uyl 
Vrijdag: 
17.00 - 18.30 uur B selectie  13 Cisca den Uyl 
18.30 - 20.30 uur A selectie  14 Cisca den Uyl 
20.30 - 21.45 uur dames turnen 17 - … jaar 19 Rien den Uyl 
Zaterdag: 
09.00 - 10.00 uur pré-selectie  16 Carlien den Uijl 
10.00 - 11.30 uur C selectie voorgeschreven 17 Carlien den Uijl 
11.30 - 13.00 uur C selectie keuze  18 Carlien den Uijl 
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BESTUUR 
 

Voorzitter 

Pieter Vos  pieter@fraternitas.nl 

Secretaris  (postadres) 

Janneke Peerdeman Postbus 9742 3506 GS Utrecht 

   Voor digitale post secretaris@fraternitas.nl 

1
e
 Penningmeester  

Martin Sandford  martin@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 

Ati Dijk ati@fraternitas.nl 
Claudia de Groot  claudia@fraternitas.nl 
 

TRAINERS COMMISSIE Mail contact:  voornaam@fraternitas.nl  

Voorzitter 

Marja den Uijl  marja@fraternitas.nl 

Leden 

Cees Casteleijn  cees.casteleijn@fraternitas.nl 

Fernand Cools  fernand@fraternitas.nl 

Jelle Duinsbergen  jelle@fraternitas.nl 

Anne Erkelens anne@fraternitas.nl 
Lenny de Heus  lenny@fraternitas.nl 

Annemiek van der Ploeg annemiek@fraternitas.nl 

Chantal Rietdijk  chantal@fraternitas.nl 

Eddy van der Rijst  eddy@fraternitas.nl 

Hester van der Rijst hester@fraternitas.nl 

Bapke Roodenburg bapke@fraternitas.nl 

Carlien den Uijl  carlien@fraternitas.nl 

Mirjam den Uijl mirjam@fraternitas.nl 

Cisca den Uyl  cisca@fraternitas.nl 

Rien den Uyl  rien@fraternitas.nl 

Steven Wijkmans steven@fraternitas.nl 

 
 

CONTACTPERSONEN: 

Drumfanfare 

Jantine Kroneman 06-43991479 

 Digitaal: drumfanfare@fraternitas.nl 
 

Ledenadministratie 

Ria van Raaij  ledenadministratie@fraternitas.nl 

Fratblad 

Redactie Frat-blad  Lanuariusweg 3 3453 JA  De Meern 

   Digitaal:   kopij@fraternitas.nl 

Internet:   http://www.fraternitas.nl 
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