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VAN DE VOORZITTER….

3453 JA

In dit laatste blad van het seizoen 2010-2011
mag ik mijn eerste voorwoord 'schrijven' als
nieuwe voorzitter van Fraternitas. Elders in dit
blad zal ik mijzelf voorstellen.

De Meern

e-mail: kopij@fraternitas.nl

Kopij inleveren voor: 20-09-2011

Het was een seizoen waar we heel druk zijn
geweest met het realiseren van een echte
turnhal in Utrecht. Ja wel, na jaren van strijd
gaat het er nu echt van komen.
In het komende seizoen 2011-2012 gaan alle
selectieleden trainen in de turnhal.

IN DIT NUMMER O.A.:
# Even voorstellen...

We kunnen terugkijken op een goed seizoen
met veel plezier en ook nog heel veel goede
resultaten.
Dit alles is mogelijk door de inzet van alle
vrijwilligers. Dan denk ik vooral, zonder de
anderen te kort te doen, aan de trainers. Zij
gebruiken elk vrije uurtje dat zij hebben om
zich voor te bereiden, bij te scholen, les te
geven en onze leden tijdens de wedstrijden te
begeleiden.
Allemaal heel erg bedankt daarvoor.

# Jubilarissen…
# Verslag turnwedstrijden…
# JongensTurnKamp...
# Chantal in China…
# En nog veel meer……

Maar eerst gaan we nu van een welverdiende
vakantie genieten. Waar dat dan ook mag
zijn.
Ik wens iedereen alle rust toe.
En om het foto idee van Mirjam den Uijl maar
over te nemen:
heb jij een leuke vakantiefoto waarop jij , op
wat voor manier en
waar dan ook, een
turnbeweging maakt,
stuur die foto dan naar
kopij@fraternitas.nl.
Wie weet komt jouw foto dan wel in het volgende blad.

VOORZITTER
Ati Dijk
06 - 444 503 26
SECRETARIS
Janneke Peerdeman
06 - 393 325 82
PENNINGMEESTER
Clasineke van Steensel van der Aa
030 - 252 25 70

Tot het volgende blad
maar weer.

GIRONUMMER: 36307
t.n.v.
Penningmeester
Fraternitas Utrecht

Ati Dijk
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VAN DE REDACTIE…

B

este lezers,

Tja, het laatste blad al weer van dit seizoen.
In de vorige uitgave was al te zien dat Frat kritisch zal moeten kijken naar de financiële uitgaven. Een belangrijke taak voor de kersverse penningmeester Clasineke (zie p.8).
Daarnaast voor de selectieleden natuurlijk de start in het nieuwe seizoen in de Turnhal. Iets waar
veel leden, ouders en trainers naar uit zullen kijken. Tijdens een bijeenkomst op 29 juni worden de
selectieleden en ouders verder geïnformeerd.
Verder in deze uitgave een overzicht van de jubilarissen binnen Frat die (bijna allemaal) tijdens de
laatste JAV in het zonnetje gezet zijn (zie p 10). Maar er is veel meer te lezen....
Een goede vakantie en tot het volgende seizoen!!
Veel leesplezier!
Eddy

WELKOM NIEUWE LEDEN
Fox Aalberts
Taffy van Achterbergh
Nur Altintas
Aicha Azaoum-Aynan
Marlies Backer
Felien Benek
Sietse Brouwer
Felice Cammaert
Isha Chedie
Aagje van Coelen
Lila van Dijk
Albaluna Eduati

Sam Robben
Emmie Schrier
Pip Schledorn
Juul Siahaya
Ezra Siahaya
Medea Siahaya
Noa Swier
Chloe Swier
Eline Tober
Nuria Yff
Foppe Verstoep

Irem Karakas
Nina Klick
Guusje Korstjens
Ricky Kuipers
Marina Luijkx
Elize Misset
Sterre Mooijman
Malte Niewenhuizen
Dev Olderen
Daniel Phoeng
Felisa van der Poll
Wies Remery

Iley Erdemir
Jule van Gendt
Naomi Gerritsen
Omar Ghoula
Lotte Groeneveld
Geesje van Hagen
Nikki van Hall
Anne Hamels
Lara Herszkowicz
Nik Hofer
Noortje Hoitink
Britt van der Horst

TOELICHTING FOTO’S OMSLAG
Begint een traditie te worden;
Fraternitas ondersteund ook
de Utrechtse marathon.
De Turnhal is zo goed als gereed.
De laatste bouwtechnische zaken
worden uitgevoerd en in week 26
gaan de toestellen er in.
Vanaf het volgende seizoen kan
er getraind worden!!

Bas, Mick en Nino (selectie jongens/heren) tijdens de landelijke
kwartfinale, pupil 3e divisie (p
14-15)

Door Frat mede georganiseerd;
recreantendag in Sporthal de paperclip. (p 6)
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VAN HET BESTUUR

T

ijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering is Clasineke van Steensel van der Aa benoemd tot penningmeester.
Door allerlei oorzaken was het financieel niet zo goed op orde. Er was nog al wat achterstand in het incasseren van onder andere de inschrijfgelden voor wedstrijden. Maar ook nog andere zaken die geïncasseerd moesten worden. Inmiddels heeft Clasineke al weer heel wat achterstand weggewerkt.
Verder maken we inmiddels al weer enkele kwartalen gebruik van het nieuwe administratie kantoor. De
bankrekening is eindelijk over naar Utrecht, dus we hebben goede hoop dat het incasseren van de contributies ook weer steeds beter zal gaan.
Maar zoals je in het vorige blad hebt kunnen lezen staan we er financieel niet heel erg goed voor en zullen
we echt nog wel wat moeten ondernemen om volgend jaar een positief saldo te kunnen presenteren. Wij
doen als bestuur onze uiterste best en hopen op jullie begrip voor de beslissingen die wij moeten nemen.
Wij zullen jullie via dit blad op de hoogte houden.
Ati Dijk

AGENDA
ZOMERVAKANTIE 27 JUNI T/M 13 AUGUSTUS
September 2011
1
19.00-20.00 uur kledingverkoop in de Oranjekapel , Amsterdamsestraatweg 441a
8
19.00-20.00 uur kledingverkoop in de Oranjekapel , Amsterdamsestraatweg 441a
10
Verenigingsdag
20
Kopij moet binnen zijn
Oktober 2011
6
19.00-20.00 uur kledingverkoop in de Oranjekapel , Amsterdamsestraatweg 441a
8
Assistentendag
13
19.00-20.00 uur kledingverkoop in de Oranjekapel , Amsterdamsestraatweg 441a
15 t/m 23
Herfstvakantie
November 2011
3
19.00-20.00 uur kledingverkoop in de Oranjekapel , Amsterdamsestraatweg 441a
5
Springwedstrijden in Woerden
10
19.00-20.00 uur kledingverkoop in de Oranjekapel , Amsterdamsestraatweg 441a
11 t/m 13
Ouderenkamp (vanaf 16 jaar; inschrijfformulier verderop in dit blad)
..
Sinterklaasfeest
December 2011
10
Onderlinge wedstrijden Fraternitas

ADVERTEREN IN HET FRATBLAD
Het FRATBLAD , clubblad van gymnastiekvereniging Fraternitas, komt 4x per jaar uit. Het blad wordt goed
gelezen door de bijna 700 leden in Utrecht. Het blad is ook via de website te LEZEN.
U kunt in het Fratblad adverteren.
Interessant voor uw bedrijf?
Formaat

Kosten

¼ A4
½ A4
1 A4

€ 100
€ 175
€ 270

Kosten per jaar bij vier plaatsingen, in euro, incl BTW,
geldig voor het jaar 2011:
Adverteren op onze internetsite is ook mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :
Brigyt Witteman, tel. 030-2735732 of email: brigyt@fraternitas.nl .

3

VAN HET DAMES UUR; Pien van den Einden Doctor in de rechten

E

en aantal weken geleden kregen wij op de training, op het dames uur bij Rien, te horen dat
Pien 27 mei zou gaan promoveren.
Zo,….en waarin dan wel?
Nou , als doctor in de rechten!!
Misschien vinden jullie het leuk om daarbij aanwezig te zijn dus bij deze nodig ik jullie uit om naar
Nijmegen te komen. Aldus Pien.
En mocht je ook naar het feest willen komen, ben je van harte welkom.
Marja, Ati, Carlien en ik (Marinka) vonden dit wel heel bijzonder en interessant om mee te maken
dus besloten gezellig te gaan.
Al vroeg werd er afgesproken op het station in Utrecht om zo de trein naar Nijmegen te nemen.
Als je met z’n vieren zo op pad bent heb je zat te kletsen, vliegt de tijd om en voor je het weet moet
je alweer uitstappen.
Vanaf het station in Nijmegen moesten we naar de aula van de Radboud Universiteit zien te komen
en volgens sommige (zeg lekker niet wie…) was het te ver om te lopen?!
Aangezien de andere drie een OV chipkaart hadden moest ik nog even snel een strippenkaart kopen
want we zouden deze toch de hele dag nodig hebben omdat we van de ene naar de andere locatie
moesten ……dacht ik!
Aangekomen bij de Universiteit was het al behoorlijk druk maar voor Pien natuurlijk fijn om te
zien dat er zoveel familieleden, vrienden en studiegenoten uit respect(!) voor haar aanwezig waren.
Nadat iedereen plaats had genomen in de college zaal gingen precies om 13.00 uur de deuren open
en kwamen er zo’n 20 rechters (denk ik) in vol ornaat binnen om de verdediging van Pien haar onderzoek aan te horen.
Ik zou al drie keer gillend weggelopen zijn maar Pien stond daar heel rustig (voor ons althans..)
achter haar desk om de eerste tien minuten te vertellen over haar boek.
Daarna kreeg zij van verschillende personen in toga vragen over haar tekst in het boek (haar standpunt dus) en moest zij zich verdedigen waarom zij hier voor gekozen had.
Eén van de mannen vond het schijnbaar niet zo interessant (?) want ik wist niet dat er zoveel manieren van gapen bestonden …..gewoon publiekelijk, dan achter zijn hand, toen kwamen de boekjes er
aan te pas etc. etc.
Nou zeg, ….het is wel onze Pien die daar staat hoor, een beetje respect is wel op z’n plaats!
Precies na een uur kwam er een man (zal best een speciale naam hebben maar dat weet ik niet
meer,…sorry) met een staf en een belletje binnen ( en nee….hij heet geen Sinterklaas!! ) en kon
Pien opgelucht ademhalen want de tijd van vragen stellen was voorbij. Pfffff
Daarna verlieten alle rechters de zaal om in beraad te gaan of Pien haar Bul verdiend had.
Nou, wij wisten het allang hoor!!
Vond het zo knap dat ze zich niet in het nauw liet drijven en zelfs het lef had om via een grapje
sommige mannen even op hun plaats te zetten. Buiten dat wist ze heel goed waar ze het over had.
Nee, onze Pien is niet voor één gat te vangen hoor!!
Na terugkomst van de heren en dames was het natuurlijk duidelijk dat Pien haar titel dik verdiend
had!!!!
Aansluitend was er een receptie met lekkere hapjes en drankjes en de gelegenheid om Pien te feliciteren natuurlijk.
Omdat wij ook met z’n vieren 's avonds naar het feest zouden gaan en het natuurlijk geen zin had
om eerst weer naar huis te gaan hebben we er gelijk een dagje shoppen van gemaakt. Dus wij terug
naar het centrum met de bus.
Omdat de automaat om in te checken buiten werking was mochten we vrij reizen en had ik dus nog
steeds maar twee strippen gebruikt.
Komt wel goed schatje……
Na verschillende aankopen moesten we ook nog ergens eten natuurlijk.
We besloten om een restaurant in de beurt van het café te zoeken waar het feest werd gehouden.
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VAN HET DAMES UUR; Pien van den Einden Doctor in de rechten
Na ruim een kwartier bij de bushalte gestaan te hebben, kwamen we er achter dat lijn 8 tijdelijk buiten bedrijf was….grrrr
Ja, dan is er maar één oplossing…….lopen dus!
Gelukkig heeft Ati een telefoon met navigatie en wij dus als een stel padvinders op pad!
Na een klein half uurtje vonden we een gezellig restaurantje (vlak naast het café) waar we heerlijk
gegeten hebben.
Aansluitend zijn we tot half elf op het feest gebleven en besloten dat het tijd werd om naar huis te
gaan omdat er de volgende ochtend om 7 uur(!) een wedstrijd gepland stond die Frat moest organiseren.
En ja, je snapt het zeker al?!
Als er geen bus HEEN rijd, rijd er ook geen één TERUG.
Weer lopen dus!!!!!!!
Aangekomen op het station hadden we ook nog eens de pech dat de trein net weg was en kwam
Carlien op het idee om dan eerst maar naar het station in Arnhem te gaan waar we aldaar konden
overstappen.
Misschien is het een idee om de vierdaagse van Nijmegen te lopen……….geoefend hebben we al!
Maar Pien, namens ons, en de hele dames groep van de woensdag inclusief Rien, nogmaals gefeliciteerd met je titel en was deze dag zeer de moeite waard!
Ik vond het heel bijzonder om mee te mogen maken en had het niet willen missen!

PS: Te Koop t.e.a.b. een strippenkaart geldig tot december 2011 ( haha…)
Groetjes, Marinka
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DE INDIVIDUELE RECREANTENWEDSTRIJDEN…

O

p zaterdag 28 mei organiseerde Fraternitas, samen
met het rayon de Vechtstreek de individuele recreantenwedstrijden. Een dag speciaal
voor de meisjes die een uurtje in
de week turnen en het toch leuk
vinden om een keertje een wedstrijd te turnen tegen kinderen
van andere verenigingen.
Juist omdat het niet zo super officieel is, is er een extra wedstrijd
toestel, de mini-trampoline en
een speel toestel, de tumblingbaan.
Voor ons als organiserende vereOp de achtergrond de wedstrijd toestellen, op de voorniging was het een zware maar
grond de clownsrol op de tumblingbaan
gezellige dag. Er deden 120 meisjes van Fraternitas mee, 139 meisjes van andere verengingen en nog 39 jongens van andere verenigingen.
Door het grote aantal Fratleden, waren er categorieën waar alleen maar Fratmeisjes aan mee deden.
De volgende leden hebben een medaille gewonnen:
4e plaats:
Dana van Triest, Myrthe Boxman,
Brons:
Floortje van Haaren, Amelie Bloemendal, Maud Thijsen, Kaya Zaaijer, Tosca Koeze, Sabine Busch, Gwen Hollman, Christianne van den Berg, Doenya Kuijk,
Zilver:
Sam te Wierik, Kim Verkerk, Lois van Loenen, Iza Groenenwege, Evy Sol, Roxanne
Alkema, Kiki de Cocq van Delwijnen, Gesa Rudiger, Kaylee de Heus
Goud:
Emke Hendriks, Elisabeth Kromhout, Mandy de Heus, Veerle Roelands, Micka Vree
Graag wil ik nog even alle vrijwilligers bedanken die deze dag mogelijk hebben gemaakt: Toestelploeg, EHBO, kassa, muziek, catering, wedstrijdleiding, telcommissie, cijfermeisjes, tumblingbegeleiding, juryleden en leiding.
Zonder jullie vrijwillige medewerking hadden wij niet zo’n leuke dag voor de kids georganiseerd
gekregen. Bedankt hiervoor.
De wedstrijdcommissie

Joop, Hester en Lenny

niet vanwege het feit dat Veerle de 1e prijs behaalde maar wel wilde ik jullie bedanken voor de organisatie van deze leuke middag.
Veerle heeft enorm genoten! En wij, en opa en oma’s ook. Jammer
dat Veerle weggaat ivm onze verhuizing. We vinden het een erg
gezellige club!
Marloes en Mark Roelands
Ik heb mee gedaan aan de turnwedstrijden.
De wedstrijd was op 28 mei 2011.
En ik moest op de brug en de balk en de minitrampoline en de mat
en de sprong en op een heel groot springkussen.
En ik ben 4e geworden.
En kreeg een medaille.
En het aller leukste vond ik de brug.
Van Myrthe Boxman.
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Myrthe met medaille

INGEZONDEN: VAN DE LEDEN…

F

ranka, pre-selectie, ging afgelopen week haar nieuwe turnpakje ophalen, mét mooie zilveren
versiersels. Falk, haar 6-jarige broertje vond het mooi, máár zo zei hij, het kon nog mooier,
vooral met meer kleurtjes.
Om dat aan te tonen heeft hij maar liefst 4 nieuwe designs gemaakt, en die sturen we jullie bij
deze op. Wellicht vinden jullie het een plaatsje in het Fratblad waart?
Vriendelijke groet,
Jan Teekens
Beste Falk,
Wat kan jij een mooie turnpakjes tekenen!
Je hebt wel gelijk dat de pakjes van Fraternitas weinig kleur hebben. Dat komt omdat onze vereniging nu al 118 jaar oud is. En verenigingen die zo oud zijn hebben meestal maar twee of drie kleuren. Kijk maar naar de voetbalshirts. Onze kleuren zijn blauw en wit. In plaats van het wit hebben
we nu zilver gebruikt, maar andere kleuren willen we niet gebruiken. Bij wedstrijden herkennen anderen ons aan de kleuren van ons pakje. Maar misschien is het wel leuk voor een uitvoering, een
show. Dan willen wij ook meer kleuren zien.
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EVEN VOORSTELLEN…

M

ijn naam is voluit Clasineke van Steensel van der Aa-Groenendijk. In de dagelijkse praktijk
is dat natuurlijk veel te lang, dus Clasineke van Steensel is het meest gebruikelijk. Op de
laatste ALV ben ik verkozen tot de nieuwe penningmeester van Fraternitas. Ik ben al 39
jaar lid van Fraternitas en mijn kinderen zijn nu ook lid. Ik train zelfs nog elke woensdagavond bij
Rien. Jullie zien; je bent nooit te oud om nog lekker bezig te zijn. Binnen Frat heb ik al van alles
gedaan, maar nog nooit een bestuursfunctie. Toen Martin
Sandford aangaf bij de ALV zijn functie neer te leggen
kwamen de bestuursleden al gauw bij mij terecht. Misschien
heeft het er wat mee te maken dat een aantal bestuursleden
en trainingsmaten wisten, dat ik al ervaring had met verenigingsbesturen en ook met het penningmeesterschap. Kort en
goed; Ik heb er een paar nachtjes over geslapen en heb ja gezegd. Inmiddels zijn alle stukken overgedragen en ben ik bezig wegwijs te worden uit de spullen.
De administratieve afhandeling van de overdracht zal nog
wel even op zich laten wachten, want de banken zijn niet allemaal even vlot met de papierhandel. Wij hopen, als bestuur, dat jullie, de leden, daar weinig van zullen merken,
maar we kunnen het niet helemaal beloven.
Ik gebruik dit stuk , dan maar direct, om begrip en geduld te
vragen van iedereen die er toch mee te maken krijgt. We
werken hard om het allemaal op de rit te krijgen!
Clasineke

V

oor heel veel, vooral oudere leden, hoef ik mij denk ik niet voor te stellen. Maar natuurlijk zijn
er ook heel veel (ouders van) leden die mij nog niet kennen.
Als 8 jarig meisje werd ik lid. Toen ik ca 12 jaar was ging ik assisteren (voorturnen heette dat toen).
Zo 4 jaar later ging ik in de jeugdcommissie. Dat was toen een commissie die allerlei activiteiten
voor de jeugd organiseerde, denk aan pyamadisco's, gewone
disco-avonden, kaartavonden en nog veel meer. Eigenlijk
best wel jammer dat die commissie er niet meer is.
Op mijn 17e, ik zat toen in het tweede jaar van het CIOS,
ging ik lesgeven bij Fraternitas en dat heb ik 35 jaar gedaan.
Maar wie had ooit gedacht dat ik nog eens voorzitter van
Fraternitas zou worden. Nou ik in ieder geval niet. Als je mij
dit zo'n 10 jaar geleden had gezegd, had ik je hartelijk uitgelachen waarschijnlijk. Maar ja, het loopt soms anders dan dat
je verwacht. En toen er een paar jaar geleden plotseling geen
secretaris meer was, ben ik met enthousiasme aan die functie
begonnen. En ik had toen niet verwacht dat ik het ook nog
leuk zou gaan vinden.
En nu ben ik voorzitter.
Ik ben blij met het vertrouwen dat jullie blijkbaar in mij hebben.
Laten we er met z'n allen iets moois van blijven maken.
Ati Dijk
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CHANTAL IN CHINA…

A

ls jullie dit Fratblad lezen, ben ik alweer een tijdje aan het rondreizen in China. China hoor ik
jullie denken..waarom wil je daar nou precies naar toe? Laat dat nou net de vraag zijn die ik
vele keren van jullie (en jullie ouders) heb gekregen! Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook niet
precies weet. Alleen dat het een gigantisch groot onbekend land is, waar nog veel te ontdekken is. En natuurlijk een groot turnland! Om aan de andere kant van de wereld toch nog een beetje
contact te houden met Nederland houd ik een blog bij, waar jullie natuurlijk ook een kijkje op mogen nemen.
http://chantalrietdijk.waarbenjij.nu
Tot in september!

DE EERSTE DAG ( 8 JUNI)
Beijing is fantastisch! Wat een mooie stad, of nou ja het gedeelte dat ik
vandaag gezien heb.
Om 7 uur vanmorgen ben ik aangekomen. In beide vluchten had ik het
geluk om naast Chinese studenten te zitten die goed Engels spraken,
eerst Wink en daarna Cole. Natuurlijk zijn dit niet hun echte namen, want die zijn onuitspreekbaar
voor de gemiddelde Europeaan, dus kiezen ze een Engelse naam voor buiten China. Met beiden
leuk gekletst over studeren, China en Europa. Natuurlijk heb ik ook even hun advies ingewonnen
betreffende de metro in Beijing. Ik twijfelde namelijk nog sterk of ik het avontuur aan moest gaan,
metro in de ochtendspits, of voor veilig moest gaan en een taxi nemen. Wink adviseerde de taxi en
Cole zei dat ik prima de metro kon nemen. Uiteindelijk gaf toch de prijs de doorslag..10 euro voor
de taxi of 2,80 euro voor het ov.
Eenmaal aangekomen bij de 'airport express' was er een aardige Chinees die wel met mij mee wilde
reizen om mij naar het hostel te brengen en bovendien ook nog mijn kaartje betaalde. Wat mijn reis
airport-hostel op welteverstaan 0 euro deed uitkomen. Toen bij het hostel bleek dat ik pas vanaf 12
uur kon inchecken heeft hij mij nog een drankje aangeboden. Communiceren was echter lastig,
want de beste man sprak geen woord Engels. Gelukkig deed een vertaalprogramma op de laptop
wonderen.
s'Middags lopend de buurt verkend. Het hostel ligt vlak bij 2 grote meren met parkjes ernaast. Het
was een grappig gezicht dat er allemaal oude mensen aan het sporten waren in een sportparkje en
er werd zwemles gegeven (aan volwassenen) in het meer. Verder zijn er heel veel mooie oude huisjes. Deze buurten noemen ze hier hutongs en mijn hostel ligt er midden in een.
Straks ga ik maar eens op zoek naar iets te eten en dan niet te laat slapen, want de lange vliegreis
heeft me niet veel goeds gedaan.
Mijn evenwichtsorgaan heeft een
klap gehad. Het voelt alsof ik de
hele tijd op een boot zit, of in een
vliegtuig met turbulentie!!
Morgen ben ik van plan om iets
verder Beijing in te trekken dan
alleen mijn wijkje..als ik weer
een beetje geland ben misschien
wel de verboden stad.
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JUBILARISSEN…

T

ijdens de Algemene Jaar Vergadering, zijn onze jubilarissen in het zonnetje gezet. Hieronder
een overzicht.

12,5 jaar lid:
Ingmar Defize, Puk Bos, Magali Harterink, Heleen Boesveld, Kerstin Capel en Jeanne Ravenhorst.

Magali Harterink
Puk Bos

Kerstin Capel

Jeanne Ravenhorst

60 jaar lid: Els Spierings:

75 jaar lid: Co van der Vegt

Els Spierings

10

ARIE MOOIMAN: 80 JAAR LID…

A

rie Mooiman werd toegesproken door
Margreet. Tevens schreef zij een tekst
op het Fratlied en deelde Els
zonneklepjes/feestklepjes uit.

1. 't Is nu 80 jaar geleden
dat ons Arie turnen wou
Is toen naar een les gereden
waar hij zich bij melden zou
Dat het niet was voor heel even
blijkt dat Arie er nog is
Hij is Frat heel trouw gebleven
daarom deez gebeurtenis

Arie Mooiman ontvangt een speldje van
voorzitter Pieter Vos nadat hij is toegesproken door fan: Margreet van der Kleij

2. Arie was een goeie 1e graatje
wou naast turnen steeds meer doen
Ging toen leren menig jaartje
haalde de cursus op z'n schoen
Lessen geven was zijn liefde
Arie was nog jong en kras
den gymnast past stalen spieren
Arie in zijn sas
3 Zijn vrije uren gaf hij ook nog even
aan iets waar muziek in zaterdag
Met z'n trommel en z'n fluitje
door de straten van de stad
Zo had Arie toch zijn uitje
Want dit werd hij niet snel zat
tra la boem zo liep ons Arie
met muziek en Frat op pad
4

Nu zijn langste grootste
aandeel
in de Frat geschiedenis
Was zijn functie als bestuurslid
deze was beslist niet mis
Zomer, winter, herfst en lente
fietste Arie leden af
En dat alles voor de centen
voor zijn lief Fraternitas

Het feestlied werd uit volle borst door iedereen meegezongen

5 Fraternitas de liefde van zijn leven
ja dat weet toch iedereen
Jaren lang mocht Arie alles geven
maar dat deed hij niet alleen
Trouwe mensen aan zijn zijde
ja dat was zijn ideaal
Wim en Jo en Jan en Jannie
Frat is van ons allemaal
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OUDERENKAMP 2011…
Betreft: Fraternitas Ouderenkamp 2011

Utrecht, juni 2011

Hallo enthousiaste kampgangers!
Wellicht heb je het al vernomen op les of op de website: Dit jaar is er weer een Fraternitas Ouderenkamp!! Ben je 16 jaar of ouder zet dan vast de volgende data met een uitroepteken in je agenda:
Vrijdag(avond) 11 tot en met zondag 13 november 2011
Het lijkt nog ver weg, maar voor dat je het weet is het zover. De voorbereidingen zijn reeds in volle
gang.
Wie herinnert zich de belevenissen van het vorige kamp niet meer:
• De mooie locatie ; De Heidebloem te Haarle
• Iedereen die met een hoofddeksel moest lopen
• Wederom het Gotcha spel weer!!
• Het kennismakingsspel van Marielle en Kosse
• Het koeienhotel
• De treinfiets door Hellendoorn
• Midgetgolfen met zaklamp
• Zwemmen in Raalte
• En nog veel meer….
Wat we deze editie gaan beleven is natuurlijk weer een grote verrassing. Maar als je niets wilt missen en achteraf wilt kunnen mee lachen dan nodigt de kampcommissie je bij deze van harte uit om
je middels bijgaand inschrijfformulier (pagina 2) direct in te schrijven voor het kamp! Je kunt het
strookje op les inleveren bij de leiding (liefst zo snel mogelijk natuurlijk).
Of per mail sturen naar: hilde@fraternitas.nl
Zoals bij ieder kamp rekenen we weer op een groot aantal deelnemers!!
Al met al een weekend om zeker niet te missen. En dat alles voor de prijs van EUR 50,00 per persoon.....
Gelieve dit bedrag na je aanmelding voor het kamp over te maken op:
giro 36307 t.n.v. C.V.L.O. Fraternitas Utrecht, o.v.v. "Fratkamp 2011" en je naam.
Wij hebben er weer zin in!!
Jullie kampcommissie,
Joost, Kosse, Gerard, Mariëlle en Hilde.
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OUDERENKAMP 2011…
Graag aankruizen en verder invullen indien van toepassing:
O
O
O

Ja, ik ga mee op kamp.
Ik beschik over eigen vervoer (auto) en kan nog ............ personen meenemen.
Ik gebruik een speciaal dieet en/of medicijnen.

Naam: _______________________________________________________________
Adres: ________________________________________________________________
Postcode en Woonplaats: _________________________________________________
Telefoonnr: _____________________ Mobiel: ______________________________
E-mailadres: ___________________________________________________________
Geboortedatum: ________________________________________________________
Ik zit op les bij (naam leiding): ____________________________________________
geeft zich op voor het ouderenkamp en maakt zo snel mogelijk € 50,00 over op 36307 t.n.v.
C.V.L.O. Fraternitas Utrecht
Handtekening: ____________________________
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WEDSTRIJDVERSLAGEN.....JONGENS / HEREN

L

landelijke ¼ finale Turnen Heren, 2e wedstrijd, Alkmaar

19 maart hoefde ik dit keer niet als enige naar een wedstrijd. Mick, Nino en Bas moesten net als ik lekker vroeg beginnen. Zij moesten dan wel op een andere niveau turnen, maar dat maakte niets uit. We
konden dan lekker bij elkaar blijven om elkaar te steunen.
Niet alleen wij waren in beweging…..onze trainer ook.
Eddy’s conditie werd af en toe
ook op de proef gesteld. Hij
moest van de ene kant naar de
andere kant van het sporthal
lopen om ons te begeleiden.
Mijn 1ste onderdeel turnde ik
de voltige, terwijl de andere
jongens met sprong begonnen.
Als 2de onderdeel turnde ik de
ringen, daarna sprong, brug,
rekstok en als laatste de vrije
oefening. Mick, Nino en Bas
hadden als 2de onderdeel de
brug, rekstok ……en eindigden
met ringen.

We hadden aan de jury weer zo
goed mogelijk onze turntalenVan links naar rechts: Mitchel, Nino, Eddy, Mick en Bas
ten laten zien. We zijn dan niet
in de prijzen gevallen….maar
toch wilden wij wel weten op welke plaats we uiteindelijk zijn geëindigd. Even wachten op uitslagenlijst;
Pupil 9, 3e divisie Mid-West
Bas 21ste, Mick 22ste en Nino 23ste

Instap 11, 3e divisie Mid-West
Mitchel 9de

LANDELIJKE HALVE FINALE TURNEN HEREN, NIJVERDAL

H

et was nog spannend of ik door zou gaan naar de ½ finale. Mijn 1ste ¼ finale was ik 6de geworden en
bij de 2de wedstrijd was ik 9de. 3 weken voordat de ½ finale van start zou gaan werd mij medegedeeld dat ik door was naar de ½ finale. Het was voor iedereen een verrassing. Wat ik hoorde is dat het
voor Sport Vereent de eerste keer is dat een pupil van de vereniging deze deelname heeft behaald.
Van het bestuur heb ik een kaartje met SUCCES! ontvangen. Vond ik toch wel erg leuk en de kriebels begonnen alweer in mijn buik te komen.
Samen met Henri zijn we op 7 mei richting Nijverdal gereden. Aangekomen was het best wel druk. Eerst
moesten we allemaal opmarcheren en werd er een zegje gedaan. Begon al aardig zenuwachtig te worden.
Mijn eerste turnoefening was de vloer. Dat ging best wel goed. Op naar paard voltige daar ging mijn oefening redelijk. Daarna naar ringen, sprong, brug en rekstok. Ik heb weer zo goed mogelijk mijn oefeningen
aan de jury laten zien. Al met al ging het best redelijk. Van de 48 jongens ben ik 27ste geworden. Helaas niet
door naar de finale. Voor een eerste keer waren we best tevreden over de uitslag. Wie weet gaan we volgend
jaar wel door ……..
Mitchel Jansen
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WEDSTRIJDVERSLAGEN.....JONGENS / HEREN

L

landelijke finale Turnen Heren, 4e divisie, 23 april 2011, Rijssen

Tot vorig seizoen waren er bij de heren
alleen landelijke wedstrijden tot en met
3e divisie. Dit seizoen voor het eerst ook landelijke wedstrijden op 4e divisie niveau. Een
eerste keer waarbij alleen een finale. Hiervoor geselecteerd de beste zes deelnemers uit
de region ale / districtswedstrijden. Voor
Frat / SV waren dit Steven Wijkmans en Jasper Pos. Het wed uiteindelijk een spannende
wedstrijd, waarbij zowel Steven als Jasper
vanaf het begin dicht bij elkaar bleven in
punten. Pas op het laatste toestel moest Steven de meerdere erkennen in Jasper; heel
kort even de grond aanraken bij de landing
aan het rek kostte Steven de 1e plaats en
moest daarmee de eerste bondstitel aan Jasper laten. Heren een geweldige wedstrijd.
Dat het een unieke wedstrijd was, bleek zelfs
aan het artikel in "GYM" van juni 2011.

Eddy van der Rijst
Steven en Jasper prominent in GYM van juni 2011

DISTRICTSFINALE NTS LAAG, AMERSFOORT

D

e laatste wedstrijd voor de heren dit
seizoen was de districtsfinale NTS
op 28 mei 2011 in Amersfoort.

Na twee kwartfinales in Wijk-bijDuurstede en Ochten, hadden 8 jongens
van Frat / SV zich geplaatst voor deze districtsfinale. Daarbij een strijd tussen de
beste jongens in de divisie 4 t/m 6 uit de
provincies Utrecht en Noord-Holland.
De selectiejongens van Frat / SV hebben 3
medailles behaald. Antonie Le Blanc (6e
divisie, pupil) en Calvin Kleij (6e divisie,
jeugd) werden 3e. Jasper Pos (4e divisie,
senior) behaalde een eerste plek.
Heren mooie afsluiting van dit seizoen!!
Eddy van der Rijst

Antonie en Calvin met hun bronzen plak!
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JONGENS TURNKAMP 2011...

A

l in februari hadden wij ons opgegeven voor deelname aan het Jongens Turnkamp (JTK) van
10 t/m 13 juni in Beekbergen. Een turnkamp... wat moet je je daarbij voorstellen? We kennen
de kampen van Frat wel, maar dit is toch iets anders. Het kamp, georganiseerd door de KNGU
heeft al jaren onderdak in het sport- en congrescentrum van de KNGU in Beekbergen. Een centrum
midden in de bossen met de beschikking over een volledig ingerichte turnhal. Vlak daarnaast is een
kampeerterrein met kant-en-klare tenten; scheelt weer opzetten. Samen met Mick, Nino en Bas ben
ik als begeleider en trainer naar het JTK gegaan. David was ook mee met DOS samen met zijn
moeder Liesbeth. De opzet van het JTK is om in een ontspannen omgeving onder begeleiding van
toptrainers samen nieuwe onderdelen te leren. Iedereen op zijn eigen niveau. Op vrijdagavond werden wij welkom geheten en de 140 jongens verdeeld in 2 groepen. De eerste groep (oudere jongens)
ging daarna direct van start met de eerste training van 2 uur. Onze groep startte met levend stratego.
Na een redelijk koude nacht mochten onze jongens om 09:30 uur starten met de eerste training. Onder begeleiding van Hans, Gian, Hassan, Joshua, Amadeus, Kris en Daniël gingen
de boys van start. Eerst een algemene warmingup en daarna naar het eerste toestel voor de specifieke warming-up. In 2 uur tijd kregen de jongens de eerste 3 toestellen. Het was even wennen, maar de jongens pakten het snel op. Deze
ochtend niet alleen herhaling (aandacht aan arabier en overslag op vloer en de zwaai aan ringen) maar ook een nieuwe techniek om te flanken op voltige. Even wennen voor de jongens
en voor mij. Na de lunch zijn de jongens het
Trainers Gian, Daniël, Hassan en Amadeus
bos in gegaan om onder begeleiding onder te
gaan handboogschieten en touwbrug klimmen. Daarna weer de hal in voor de tweede sessie trainen
van 2 uur. 's Avonds na het eten nog even voetballen en daarna lekker slapen. De volgende ochtend
weer om 09:30 uur de zaal in. Dit keer weer starten met vloer en nu training krijgen van topturner
Amadeus Williams. Een vreemde gewaarwording, maar leuk voor de jongens. Na deze training en
de lunch lekker het bos in naar de watervallen en even voetballen op het veld. Om 15:00 uur was er
een demonstratie gegeven door twee turners van jong-oranje. Deze jongens hadden die dag er voor
nog een interland gewonnen tegen Zweden en België. Geweldig dat ze hier nog een demonstratie
kwamen geven. Na de demo weer 2 uur trainen en aan de slag met de Tsukahara op
sprong en de salto af aan brug. Die middag
liepen er ook jury-leden rond om trainers en
turners adviezen te geven. Maandag morgen
was de laatste training nog even wat puntjes
op de "i", waarbij David zelfs nog een Tsukahara gesprongen gesprongen heeft. Al met
al een intensief weekend met 10 uur turnen in
2 ½ dag.... we hebben vast een beetje kunnen
wennen aan het trainen in de nieuwe hal na
de vakantie!
Eddy van der Rijst

Les krijgen van topturner Amadeus
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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, 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
* 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 nieuw!!
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
€ 44,00
€ 41,00
€ 17,00
€ 19,00

Prijs
Maten S t/m L
€ 47,00
€ 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 01-07-2011
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 € 7,50 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

€
€
€
€

36,00
45,00
54,00
41,00

Selectielessen:
Deze contributie komt in het volgende blad te staan.

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
e
onze 2 penningmeester Miranda Klinkenberg.

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

Selectieleden kunnen alleen per half jaar opzeggen

Opsturen naar onderstaand adres:
Ria van Raaij
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht

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

ingangsdatum augustus 2011

Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 1
Maandag:
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.15 uur

meisjes
meisjes

9 - 11 jaar
12 - … jaar

lesnummer
21
26

Elsemiek Versteegt
Hester van der Rijst

22
23

Anne Erkelens
Anne Erkelens

Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 2
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur

kleuters
meisjes

3 - 5 jaar
6 - 8 jaar

Notebomenlaan 137 (school De Notenboom)
Woensdag
15.00 - 16.00 uur
16.00 - 17.00 uur

Club-Extra
Club-Extra

4 - 6 jaar
7 - 9 jaar

36
37

Jelle Duinsbergen
Jelle Duinsbergen

Volleybal (heren)

25 - … jaar

71

Cees Casteleijn

Marco Pololaan 485
Dinsdag:
20.00 - 21.30 uur

Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)
Maandag
.... - .... uur
Dinsdag:
17.00 - 18.15 uur
18.15 - 19.30 uur
19.30 - 20.45 uur
Woensdag:
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
Donderdag:
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
Vrijdag:
16.15 - 17.15 uur
17.15 - 18.15 uur
18.15 - 19.15 uur

jongens

6 - 12 jaar

30 / 31

Steven Wijkmans *)

meisjes
meisjes
meisjes / dames

12 - 13 jaar
14 - 16 jaar
16 - … jaar

40
41
42

Annemiek van der Ploeg
Annemiek van der Ploeg
Annemiek van der Ploeg

kleuters
meisjes
meisjes

3 - 5 jaar
5 - 6 jaar
7 - 8 jaar

43
44
45

vacant
vacant
Chantal Rietdijk

meisjes
meisjes
meisjes

5 - 6 jaar
7 - 8 jaar
9 - 11 jaar

47
48
49

Lenny de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus

meisjes
meisjes
meisjes

6 - 7 jaar
8 - 9 jaar
10 - 11 jaar

54
55
56

Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg

meisjes
5 – 6 jaar
meisjes
7 - 10 jaar
Conditieles (dames) vanaf 35 jaar

80
81
70

Lenny de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus

meisjes
meisjes
meisjes
meisjes

6 - 7 jaar
8 - 9 jaar
10 - 11 jaar
12 - … jaar

63
60
61
62

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

12 -

72

Cor Schmöhl

Nolenslaan 33
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.30 - 20.30 uur
Vrijdag:
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.15 uur

Molensteyn 47, De Meern
Dinsdag:
19.30 - 22.00 uur

Drumfanfare

jaar

Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17)
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
Dinsdag:
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.15 uur
Woensdag:
18.00 - 20.00 uur
Zaterdag:
09.00 - 10.00 uur
09.00 – 11.00 uur
11.00 - 11.30 uur
11.30 - 13.00 uur

jongens
jongens

6 - 8 jaar
9 - 13 jaar

51
52

Jeroen de Groot
Jeroen de Groot

kleuters
meisjes
meisjes
meisjes

3 - 5 jaar
6 - 9 jaar
9 - 11 jaar
12 - … jaar

10
11
12
09

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

acrogym D selectie

05

Mirjam den Uijl

acrogym recreatie
acrogym E selectie
acro springles
acrogym D selectie

02
03
04
05

Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl

*) Op moment van samenstellen van dit blad zijn de tijden voor dit uur nog niet bekend.
Mochten vragen over zijn, neem dan contact op met de trainer of stuur een bericht naar info@fraternitas.nl

Turnhal (Grebbeberglaan 1)
De roosters van de selectie, dames- en herentrainingen komen in het volgende blad hier te staan.
Voor het komende seizoen krijgen deze leden bericht per wanneer en op welke dagen en welke tijden zij gaan trainen.
Op het moment dat dit blad wordt gemaakt is dit nog niet voor 100 % duidelijk en om verwarring te voorkomen doen we het deze keer
zo.
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ADRESSEN LIJST
BESTUUR
Voorzitter
Ati Dijk

Secretaris (postadres)
Janneke Peerdeman

ati@fraternitas.nl

Postbus 9742
Voor digitale post

1e Penningmeester
Clasineke van Steensel
2e Penningmeester
Miranda Klinkenberg
Leden
Joop van Raaij
Brigyt Witteman

miranda@fraternitas.nl

Claudia de Groot

claudia@fraternitas.nl

3506 GS Utrecht
secretaris@fraternitas.nl

Clasineke@fraternitas.nl

joop@fraternitas.nl
brigyt@fraternitas.nl

TRAINERS COMMISSIE
Mail contact:
Voorzitter
Marja den Uijl
marja@fraternitas.nl
Leden
Cees Casteleijn
cees.casteleijn@fraternitas.nl
Jelle Duinsbergen
jelle@fraternitas.nl
Anne Erkelens
anne@fraternitas.nl
Jeroen de Groot
jeroen@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
Elsemiek Versteegt
elsemiek@fraternitas.nl
Steven Wijkmans
steven@fraternitas.nl
CONTACTPERSONEN:
Drumfanfare
Jantine Kroneman
Digitaal:
Ledenadministratie
Ria van Raaij
Fratblad
Redactie Frat-blad
Internet:

voornaam@fraternitas.nl

drumfanfare@fraternitas.nl

ledenadministratie@fraternitas.nl
Lanuariusweg 3
Digitaal:
http://www.fraternitas.nl
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3453 JA De Meern
kopij@fraternitas.nl

Er is weer ruimte om te adverteren….

DAT KAN GROOT
Maar ook iets kleiner….

Interesse?
Neem contact op met Fraternitas:
adverteren@fraternitas.nl

APOTHEEK D.G. BOSWIJK
C. van Steensel vd Aa

Open:
ma t/m vrij.
08:00 - 17:30 uur

Apotheker

- Homeopathie
- Voor al uw vragen over geneesmiddelen
- Wij bezorgen bij u thuis

Twijnstraat 28 - Utrecht - telefoon 030 – 2310506 - fax 030 – 2311353

Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht

