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REDACTIE

VAN DE VOORZITTER….

Lanuariusweg 3
3453 JA De Meern

Vorig jaar vroeg ik vanaf deze
plaats of de leden prettig geschaatst hadden.
Nu aan het begin van 2010 is
er weer zo’n koud klimaat
episode.
Het turnklimaat is in ieder geval gunstig, er staat een groot
aantal wedstrijden op het
programma en veel leden van
Fraternitas zullen daaraan
meedoen.

e-mail: kopij@fraternitas.nl

Kopij inleveren voor: 16-03-2010

IN DIT NUMMER O.A.:
# Vacature verenigingsmanager...
# Verslag onderlinge wedstrijden…
# Verslag zoka kampen…
# Van de Drumfanfare...
# Vervolgverhaal over turnen…
# En nog veel meer……

Het bestuur wenst alle leden
en vrijwilligers weer (sportief)
succes dit jaar.

VOORZITTER
Pieter Vos
(030) 251 97 02
SECRETARIS a.i.
Ati van der Meer
06 39 33 25 82

Pieter Vos

PENNINGMEESTER
Martin Sandford
(030) 267 26 57

GIRONUMMER : 36307
t.n.v.
Penningmeester
Fraternitas Utrecht
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VAN DE REDACTIE…

O

nderlinge wedstrijden hebben altijd weer iets te brengen. Niet alleen kunnen de leden hun
familie, vrienden of anderen jaarlijks laten zien wat ze tijdens de lessen leren. Er lijkt ook een
andere traditie te ontstaan. Al een aantal jaren vraagt het bestuur via oud bestuurslid Irene
Meertens de ouders om actief met de vereniging mee te denken. Dit kan als bestuurslid, maar bijvoorbeeld ook als lid van een van de vele commissies die Frat rijk is. Denk daarbij aan de kampcommissie, de Sinterklaascommissie of de redactie. Over de redactie wil ik het graag even hebben.
Vijf keer per jaar ligt er weer een uitgave van het Fratblad voor jullie/u klaar. Hierin het verzamelde
werk van èn voor de leden van Fraternitas. En dat willen we graag zo houden. Daarom is er tijdens
de afgelopen onderlinge wedstrijden aan Irene gevraagd om eens te polsen bij de ouders op de tribune of er ook interesse is voor inzet in de redactie. Twee ouders reageerden positief en Ellen en
Jacco hebben inmiddels hun eerste vergadering achter de rug. De bijdrage van Ellen is te vinden op
pagina 10.
Tot slot natuurlijk de uitslag van de foto prijsvraag: Wie o wie was dat ook al weer tijdens de 25 +
avond??? Vijf inzendingen zijn er binnen gekomen en deze wisten allemaal te vertellen dat het
Lenny de Heus-Overdijk is. De namen zijn in een grote hoed gedaan en Kaylee is als gelukkige
winnares getrokken; van harte en de prijs komt er aan.
Veel leesplezier!
Eddy

WELKOM NIEUWE LEDEN
Menno Agema
Franka Arnold Bik
Zerina Bektic
Loubna Bojlad

Caro van Els
Fleur Harreveld
Belle Hendriks
Fieke Hendriks

Ledenaantal 21-01-2010: 713

Tosca Koeze
Sterre Linksen
Rosanne Nagelkerken
Yrsa Roest

Maurie Saravanamuthu
Didi Spelbos
Jade Teunissen
Camile Wiegant

TOELICHTING FOTO’S OMSLAG
Foto impressie onderlinge
wedstrijden Fraternitas,
12 december 2009.
Jongens verplichte oefenstof aan de
ringen.

Dames keuzeoefenstof op de
balk.
Kleuters onder begeleiding aan de
brug.

Voor het eerst; Acrowedstrijd
op de onderlinge van Frat.
Demonstratie Acro.
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VAN HET BESTUUR

D

it keer niet zoveel bestuurlijk nieuws. Wel is er vanuit de KNGU en binnen onze vereniging
een discussie opgestart hoe de sportieve begeleiding zo professioneel mogelijk gedaan kan
worden en hoeveel trainers en assistenten bijvoorbeeld voor een verantwoord, veilig en sportief verloop van de lessen en selectie trainingen nodig zijn en welke diploma’s daarvoor vereist zijn. Omdat de trainers een vergoeding krijgen voor het geven van trainingen zou je kunnen
zeggen dat er binnen het turnen stemmen opgaan voor verdere professionalisering.
De samenwerking tussen de verenigingen in het kader van de nieuwe turnhal krijgt binnenkort hopelijk ook een professioneel tintje als met subsidie van de gemeente een verenigingsmanager op
HBO niveau (16 uur) kan worden aangesteld in een tijdelijke functie. Het is de bedoeling dat een
dergelijke functionaris de bestuurlijke en organisatorische samenwerking mede gestalte gaat geven.
Belangstellenden voor deze functie: Lees pagina 14 van dit Fratblad goed door.
Pieter Vos

AGENDA
Januari 2010
30 januari

Februari 2010
4 februari
6 februari

2e voorronde 1e, 2e en 3e divisie; en
districtkampioenschap turnen heren NTS hoog, Beverwijk

11 februari

kledingverkoop van 19.00 - 20.00 uur in de Oranjekapel
1e voorronde dames keuze oefenstof en pupil 2 (niveau 8 en 9), Hooglanderveen
kledingverkoop van 19.00 - 20.00 uur in de Oranjekapel

27 februari

1e landelijke kwartfinale heren - keuze Senior, Sittard

Maart 2010
4 maart
6 maart
6 maart
11 maart
13 maart
16 maart
20 maart
20 maart
21 maart
27 maart

Kledingverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de Oranjekapel
2e voorronde verplichte oefenstof, Wilnis
1e landelijke kwartfinale heren-Instap, jeugd en Junior, Zutphen
Kledingverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de Oranjekapel
2e voorronde 4e divisie en keuze oefenstof 5e en 6e divisie
Kopij voor Frat-blad moet binnen zijn (kopij@fraternitas.nl)
Districtsfinale 3e divisie, Beverwijk
1e voorronde jongens/heren NTS laag, Ochten
Districtsfinale 1e en 2e divisie in Beverwijk
Clubteamwedstrijden meisjes/dames

April 2010
2 april
3 april
5 april
5 april
10 & 11 april
17 april
22 april

Goede vrijdag (dus geen trainingen)
Steenwedstrijden en toestelfinale 4e divisie
2e paasdag (dus geen trainingen)
Jaarbeurs Marathon Utrecht
2e landelijke kwartfinale heren-Instap, jeugd en Junior, Waddinxveen
2e landelijke kwartfinale heren senior keuze & ½ finale Instap, Volendam
Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV)

Voorjaarsvakantie 22-02-2010 t/m 26-02-2010
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VAN DE DRUMFANFARE…

B

este leden van Fraternitas,

Allereerst wil ik u alsnog een gelukkig en natuurlijk muzikaal 2010 toewensen, ook al is het jaar 2010 inmiddels enkele weken oud. Laten we hopen dat 2010
weer een mooi jaar wordt met veel leuke en mooie momenten!!
Voor de drumfanfare was 2009 een ontzettend druk jaar. We hebben in dit jaar ongeveer 15 optredens achter de rug, dus het ging afgelopen jaar hartstikke goed! De eerste optredens voor 2010 staan
ook alweer gepland. We hebben 2009 af mogen sluiten met het hoogtepunt van het jaar: het jubileumconcert. Zoals beloofd volgt hieronder nog een verslagje van deze bijzondere avond.
Om 17:00 uur hadden we met elkaar afgesproken voor het Marcuscentrum. Waar wij echter geen
rekening mee gehouden hadden, was dat we samen zoooooveel spullen mee zouden nemen. Het was
één grote chaos. Uniformen, instrumenten, muziekstandaards, bloemen, vaandel en noem zo maar
op. U zult begrijpen dat het wel even duurden voordat we alles naar binnen hadden gebracht en alles
op zijn plek stond. Het was een grote opluchting dat alles überhaupt op het podium pasten. Maar
toen alles eenmaal stond begonnen we snel aan de repetitie.
Tussendoor moest er ook nog even wat gegeten worden. Vervolgens moesten de laatste puntjes nog
op de “i” gezet worden. De kassatafel werd in orde gemaakt, de bloemen werden neergezet en ook
moest de camera op zijn plek komen te staan. Iedereen was zich inmiddels aan het omkleden en de
eerste mensen kwamen al binnen. De zenuwen namen flink toe, maar achteraf helemaal niet nodig.
Toen we eenmaal aan ons concert waren begonnen ging het allemaal boven verwachting, zo goed.
In de pauze werden we allemaal al overladen met complimenten. Dit deed één ieder van ons goed,
dit gaf nog weer extra zelfvertrouwen voor de tweede helft. Het jubileumconcert was geweldig!!
De mensen waren
zo enthousiast.
“Wat jullie nu
doen, dat is pas
musiceren„ en “dit
was echt boven
verwachting zo
goed„. Ontzettend
leuk om dat allemaal te horen. Na
afloop van het concert was er nog de
gelegenheid om
gezellig met elkaar
wat te drinken en
natuurlijk bij te
praten. Na meer
dan een jaar van
voorbereidingen was de avond helemaal geslaagd!
Nu hopen we allemaal nog maar één ding: tot over 5 jaar!!
Echt veel tijd om op adem te komen hadden we niet.
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VAN DE DRUMFANFARE…
Op woensdagavond 16
december stond alweer
een optreden gepland. Dit
keer Vreeswijk bij Kaarslicht. Volgens de traditie
begonnen we deze avond
weer in het bejaardentehuis. Hier was het heerlijk
warm,maar……daarna
moesten we de kou weer
in. Iedereen was dik aangekleed en samen met een
glaasje Glühwein hebben
we de kou doorstaan. Het
was wel erg druk, volgens
de organisatie waren er
ongeveer 15.000 mensen
op de been om dit sprookjesachtige tafereel te bewonderen.
Ook hebben wij met deze kerst weer een -zo mag je het inmiddels wel noemen- traditie voort gezet….de kerstgourmet. Gezellig samen eten, inclusief de partners van de leden.
Eerst zou deze plaatsvinden
op dinsdag 22 december,
maar kon toen helaas niet
doorgaan vanwege het echte winterweer. We hebben
het verplaatst naar die week
daarop, dinsdag 29 december.
Weliswaar geen echte
kerstgourmet meer, maar
met kerstmuziek op de achtergrond merk je hier niets
meer van!
Om half acht zijn we ongeveer aan tafel gegaan en
eerst kregen we een heerlijke soepje. Vervolgens begon het gourmetten, iedereen heeft heerlijk zitten
eten en gezellig met elkaar
gepraat. Maar we moesten deze avond natuurlijk ook nog even muziek maken, het blijft dinsdag!
Iedereen mocht een verzoeknummer aanvragen. Of het echt goed klonk…..daar hebben we het maar
niet over, maar gezellig was het zeker!!
De week daarop, dinsdag 5 januari, hadden we natuurlijk ook weer repetitie.
Dit keer hadden we de Nieuwjaarsborrel. Eerst repetitie tot ongeveer kwart over
negen. Daarna werden de champagneflessen opengetrokken om met z’n allen te
proosten op het nieuwe jaar! Laten we hopen dat het weer een goed jaar wordt
met veel muzikale gezelligheid!!
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ZOKA!!!!...

N

Aar aanleiding van de advertentie in het Fratblad van vorig jaar, zijn er drie meisjes van onze club in de zomervakantie een weekje op kamp geweest. Hieronder schrijven zij hun bevindingen. Lijkt het jou ook leuk op zo’n kamp te gaan, bekijk dan goed de advertentie op
pag. 11. Let wel op, Fraternitas heeft niets te maken met de organisatie. Ouders dienen zelf
contact te leggen met Zoka!!
Ik ben op Zoka-kamp geweest. Er zijn drie soorten kampen: dansen, turnen en recreatie. Ik deed
turnen. We gingen dan elke dag turnen in een hele mooie en grote turnhal. Daar waren trampolines,
bruggen, balken, matten en nog veel meer. Daarnaast deden we veel activiteiten op het kamp zoals
speurtochten maar ook zwemmen en discoavond. Er is ook vrije tijd en dan kan je spelen op het
speelterrein of je gaat iets halen in de blokhut. Ook kon je lekker in de tent waar je in slaapt met andere mensen gewoon lekker lezen of kletsen. We zongen heel veel liedjes wat heel gezellig was.
We bleven vaak laat op. Het was gewoon superleuk.
Lisah van Dam

Het Zoka-kamp (zie
Zoka.nl) is een
kamp van de Nederlandse Gymnastiek
Unie Nederland.
Het is een zeer goed
georganiseerd kamp
met een enthousiaste leiding waar het
plezier van afspat.
Dit was merkbaar
bij de aankomst die
bestond uit het opzoeken van de tent
van je kind, het
kennismaken met de
groepsleid(st)er en
een groots welkom in de gemeenschapstent. In die tent maakten de ouders d.m.v. een soort voorstelling kennis met alle medewerkers van de EHBO, keuken, activiteiten, enz. Hier werd veel bij
gezongen, geklapt, zoals dat gaat bij een kamp. Het meest opvallende van het Zoka-kamp vond ik
de goede organisatie, van het parkeren van de auto’s bij aankomst tot aan de dagelijkse verslaggeving in woord en beeld op internet. Zo kon je iedere dag een beetje volgen wat je kind deed. Dit
kamp is een echte aanrader!
Vera de Heus, moeder van Lisah
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ZOKA!!!!...
Ik vond het zomerkamp superleuk. Ik was er met twee andere vriendinnen heen gegaan. Er is een
hele mooie gymzaal waar we elke dag in turnden. In de gymzaal is ook een hele grote trampoline.
Er is een groot kampterrein, daar stonden
alle tenten waar we in sliepen. Op het
kampterrein aten we ook en we deden daar
spelletjes. Er is daar ook een barretje waar
je snoep en drinken kon kopen, maar je
kon er ook andere dingen kopen zoals zaklampen, sleutelhangers, t-shirts en kaarten. Elke avond gingen we verzamelen en
dan gingen we douchen. Het leukste vond
ik de een na laatste dag, toen gingen we
waterspelletjes doen en elkaar helemaal
vies maken met modder en verf. Ik vond
het een superleuk zomerkamp!!!
Van Mijke

Als ouders van Mijke waren we zeer gecharmeerd van de organisatie en de sfeer van het zomerkamp!
Jaap en marjo
Hallo! Ik ben Aurora en ben op zoka zomerkamp geweest! Daar was het heel gezellig met
alle kinderen die er waren. En je turnt elke dag!
Dat doen ze in een grote zaal met trampolines,
tumlingbaan, een grote vloer en een brug met
een soort kussen ondergrond voor als je valt!
Daarnaast hebben we veel spelletjes gedaan in
de bossen die er heel vlakbij liggen. Dat deden
we vaak met ons dorp. We aten met het hele
dorp (het terrein waar de tenten van de groepen
naast elkaar staan) in de ochtend, middag en
avond. Je slaapt in tenten en daar is het soms
wel koud! Ik heb van de hele 6 nachten er van
4 nachten in mijn spijkerbroek en met wel 3 Tshirts over elkaar heen geslapen. En elke ochtend was mijn luchtbed leeg omdat hij lek was.
Maar we konden hem dus niet plakken en
moest ik hem elke ochtend weer oppompen!
Dat is best wel irritant!  En wel heel erg pech
hebben natuurlijk!
Nou, de laatste avond hadden we een disco. En
als je je snoep vergeten was dan kon je dat gaan halen bij de blokhut. Daar werken Arie en zijn kanaries en die verkochten allemaal spulletjes, zoals snoep!
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DE ONDERLINGE WEDSTRIJDEN…
oor sommigen komen de onderlinge wedstrijden te
vroeg in het turnseizoen. Andere zien deze wedstrijden
als een leuke tussenstand voordat de divisie wedstrijden
beginnen tegen andere verengingen. Te vroeg, te laat of prima
op tijd, op 12 december was het dan zover. De onderlinge
wedstrijden van Fraternitas. Voor het eerst kwam er ook bij de
acro gym een heuse wedstrijd. Spannend voor deze meiden,
maar ook voor de organisatie. Afgelopen jaren zat het schema
altijd al heel vol. Van ‘s morgens vroeg tot rond de klok van 6
uur. Bij de laatste prijsuitreiking vlogen de basketballen vaak
al door de zaal.
Maar, Frat zou Frat niet zijn als hier niet een oplossing voor
gezocht werd.
Gelukkig waren Lenny en Hester afgelopen jaar naar de recreanten wedstrijden geweest. Hier waren er kleinere groepen

V

gemaakt waardoor de rondes minder lang duren. Dit leek ons een
prima plan om ook bij onze onderlinge wedstrijden door te voeren.
Ouders houden het zitvlak dan beter in conditie en voor de kinderen
is het leuker.
Op de toestelfinale in juni werd er
in drie banen gewerkt. Dit betekent
dat er drie bruggen, drie balken,
drie sprong situaties en twee lange
matten en nog een vloer in de zaal gezet kunnen worden. Op deze manier zijn er dus meer kinderen
tegelijker tijd aan het turnen.
Nu dus alleen nog juryleden. Niet voor acht, maar voor twaalf toestellen. Wie heeft de laatste bijscholing gevolgd (het hele jurysysteem is namelijk aangepast) wie kan er keuze oefeningen jureren,
wie kan er ook jongens jureren? Een hele klus, maar met wat meedenk werk van de juryleden zelf
werd ook deze puzzel ingevuld.
Het zou dus moeten gaan lukken
om 216 dames + 23 kleuters + 45
heren en 6 acro teams hun oefening
te laten beoordelen voor een jury.
Helaas moest een jurylid zich op
vrijdagavond echt ziek melden. Gelukkig was een ander jurylid bereid
om op twee banen de sprong te jureren. Dit leverde echter in de eerste
ronde wel enige vertraging op. Niet
alleen bij sprong, maar alle juryleden moesten even wennen aan het
nieuwe systeem.
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DE ONDERLINGE WEDSTRIJDEN…
De tweede ronde startte hierdoor een uur te laat, maar in de
tweede ronde werd deze uitloop weer een beetje goed gemaakt en aan het eind van de
dag waren we keurig op de geplande tijd klaar.
Met twee geslaagde demo’s en
een heleboel medailles kijken
wij weer terug op een prima
Fratdag.
Helaas werd het bij thuiskomst
weer duidelijk dat we toch
weer twee meisjes zijn vergeten een medaille om te hangen.
Ieder jaar gebeurt dit weer en
ook al kijken we met drie mensen de uitslagenlijst door, toch zien we de dubbele derde plaatsen
over het hoofd. Pas als de eigen leiding gaat kijken hoeveel punten de nummer vier achter nummer
drie staat, valt het op dat het hetzelfde cijfer is.
Juul Aalbers en Robyn Oversier waren dit keer de meisjes die alsnog op hun eigen les een mediale
omgehangen kregen.
Tot slot nog iets over de cijfers. In het nieuwe jurysysteem
krijgen turners twee cijfers die bij elkaar worden opgeteld
voor het eindcijfer. Hierdoor ontstaan er veel cijfers boven
de 10. Hoeveel een kind maximaal kan halen is bij iedereen verschillend. Bij de voorgeschreven oefeningen staat
dit wel
vast, maar
het verschilt per
niveau en
soms ook
per toestel.
Nieuwe
gekke cijfers dus
maar ook
dit zal wel
weer gaan
wennen.
Als wedstrijd
commissie
zijn we weer zeer tevreden over het verloop van de
dag.
Ik hoop dat iedereen die heeft meegedaan en ook
alle toeschouwers met veel plezier terug kijken naar
12-12-2009. Op naar 11-12-2010!
Lenny
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DE ONDERLINGE WEDSTRIJDEN…

O

nderlinge strijd of gewoon veel plezier?

Ieder jaar weer organiseert Fraternitas onderlinge wedstrijden. Gewoon om eens te kijken hoe het
met de leerlingen die iedere week komen trainen gesteld is.
Als moeder van twee meiden die best fanatiek zijn is
het iedere keer weer verrassend te zien hoe verschillend kinderen hier mee omgaan.
Ik denk dat 4 jaar geleden m’n meiden voor het eerst
meededen. Geen prijs, vierde en zevende of zo iets,
ben het alweer vergeten. Maar boos en teleurgesteld
dat ze waren. Dat hadden ze zelf dus heel anders ingeschat. Ik was er niet eens mee bezig geweest en riep
wel honderd keer dat het ging om het plezier hebben in
de sport en niet om het winnen. Maar het mocht niet
baten. Kennelijk hangt plezier samen met hoog eindigen. Ik kan het ze niet kwalijk nemen, want ik ken dat
gevoel als de beste, maar zonde is het wel. Waarom
niet gewoon genieten van het bezig zijn met…………..
Afijn, dit jaar werden ze één en twee. Met onderling
een miniem verschil en gek genoeg kunnen ze dat van
elkaar prima hebben.
Ik heb me dit jaar vooral verbaasd over de enorme
vooruitgang die de verschillende meiden boeken.
Hoe anders is het of er een meisje van zes aan het
turnen is of een meisje van tien. Na vier jaar zijn
de kwartjes wel gevallen. Opeens wordt er keurig
gegroet, zijn de tenen bij iedere oefening keurig
gestrekt en wordt er niet meer aan onderbroekjes
getrokken of een pluk haar vastgepakt omdat ze
de oefening vergeten zijn.
Opeens zie je ook hier dat ze groot worden.
Als ouder is het leuk om het te volgen. Ik vind het
bijzonder dat er toch maar steeds weer mensen bij
Fraternitas zijn die er tijd en energie instoppen de
meiden zo ver te brengen. Dat er mensen zijn die
de wedstrijden begeleiden, organiseren, bejureren……….Vandaar ook dat ik me bij de onderlinge wedstrijden heb laten strikken iets voor Fraternitas te doen. En nu dus een stukje in het clubblad
schrijf. Beetje raar en wennen nog, maar de komende tijd zult u meer van me horen. Mocht u
leuke ideeën hebben voor een stukje of een rubriek, of wilt u geïnterviewd worden. Mail me dan
gerust op hazelzet.dejong@planet.nl

Tot het volgende clubblad,
Groet Ellen
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ZOMERKAMP VAN KNGU…

Hoi ! ! !
Ee n on ve r ge t e lij k e w e e k gym m e n , k e t e n , spe le n , nie u w e vr ie n de n on t m oe t e n e n n a t u u r lij k h e e l e r g ve e l la ch e n ! Heb j ij zin in een week lang superveel plezier m aken in de zom ervakant ie? Dat kan m et de KNGU Zom erkam pen!
Wat doen wij ?
Wij organiseren in de zom ervakant ie 7 weken lang kam pen van een week in de bossen rond Beekber gen.
Deze kam pen zij n bedoeld om kinderen van 6 t / m 18 j aar een absolut e t opweek vol plezier t e bieden. Als
j e wilt krij g j e elke dag gym – of dansles in een supergoed ingericht e t urnhal of danszaal van echt e gym –
of dansst af !
Voor wie zij n de kam pen bedoeld?
Voor kinderen van 6 t ot 18 j aar. We hebben verschillende leeft ij dscat egorieën, dus j e zit alt ij d m et leeft ij dsgenoot j es in een kam p.
Be n j e 1 8 j a a r of ou de r e n w il j e t och m e e ? Ge e n pr oble e m , gr a a g z e lfs, w a n t a ls le idin g h e b j e
ook e e n t opw e e k !
Wat gebeurt er t ij dens zo` n week?
Er zij n 3 soort en kam pen, nam elij k gym - , zom er- , en danskam pen. Kinderen die kiezen voor zom er( recreat ie) kam p krij gen elke dag een program m a
m et verschillende leuke spelen in het bos of op het kam p. De laat st e dag is
er nat uurlij k een knallende bont e avond!
De gym - en danskam pen hebben het zelfde program m a alleen wordt er voor
j ullie 1 spel ( ongeveer 2 uur) ingeruild voor een t raining in de m ooie t ur nhal of danszaal. Je krij gt les van een leuke t rain( st ) er die we “ gym st af” of
“ dansst af” noem en.
Elk j aar weer st aan er ongeveer 750 vrij willigers klaar om deze weken m ogelij k t e m aken, dit unieke feit
zegt veel over de sfeer die er heerst .
Alle inform at ie vind j e op www.zoka.nl. Hier vind j e onder ander en:
•
Hoe j e j e in kunt schrij ven als deelnem er of leiding
•
De weekindelingen
•
Hoeveel kinderen er al ingeschreven st aan per kam pweek
•
Fot o` s van de afgelopen j aren
•
Veel leuke dingen om t e wet en over kam p en nut t ige inform at ie

Als h e t j e le u k lij k t k u n j e a a n j e le idin g
va n de ve r e n igin g vr a ge n of z e j e in
k u n n e n schr ij ve n .
Hopelij k t ot ziens op Zom erkam p!
Bert de Jong
( coördinat or prom ot ie KNGU Zom erkam pen)
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STUDEREN IN HET BUITENLAND…

D

e verlaten stad

Vorige week donderdag werd ik plots meegevraagd voor een georganiseerde weekendtrip
door de faculteit naar Mandu. Ik moest a la minute beslissen of ik mee zou willen. Twijfel,
twijfel. Want ik zou dan mijn colleges missen op zaterdag. Na overleg met mijn medestudenten
bleek dat Mandu toch echt wel de moeite waard was om deze colleges te missen!
Op vrijdagavond vertrokken we met 2 nachtbussen naar Mandu (een ritje van zo’n 10 uur door de
bergen: hobbel, hobbel). We zouden om 8 uur ‘s avonds vertrekken, maar in India betekent dit dat
de bussen er om 10 uur zijn, en we een half uur later pas echt vertrekken! Ach, wat maakt het allemaal uit. Uiteindelijk kom je er toch! Ik begin al aardig aan deze mentaliteit te wennen
We bleken met iets meer mensen te zijn, dan dat er plaats was in de bus: ook typisch Indiaas. Dus
dat werd proppen! Met zoveel mogelijk mensen in een bus (en verwacht geen luxe touring car).
Conclusie: met 4 mensen een 2 persoons-bed-achtig-iets delen. In het begin was dat geen probleem.
Maar uiteindelijk werd het wel tijd om te gaan slapen. We vonden een mooie lepeltje-lepeltje oplossing. We lagen om en om, zodat de voeten van degene naast je als kussen gebruikt kon worden!
Heel creatief en het leek te werken! Totdat we om 4 uur ’s ochtends hobbel-hobbel en met haarspeldbochten de bergen inreden. Maar goed dat tegen die tijd ons eten al was verteerd…
Maar om 8 uur kwamen we dan uiteindelijk goed geschud aan in Mandu.
Mandu is de grootst verlaten stad/fort ter wereld. De stad werd geregeerd door verschillende sultans, die ieder hun eigen architectonische sporen hebben nagelaten.
Klinkt heel mooi, en dat is het ook
Na het ontbijt zijn we meteen naar de Royal enclave gegaan om de verschillende paleizen te bezoeken. De grootste is gebouwd in de vorm van een schip en was bedoeld voor het vermaak van de
heersende sultan door middel van een harem, bestaande uit 15.000 vrouwen! We weten nog steeds
niet hoe hij dat voor elkaar kreeg. Maar uitgerekend dat je 1 vrouw per dag ‘hebt’, en dus 365 per
jaar. Dan heb je zelfs na 100 jaar nog niet alle vrouwen gehad! Maar hij had in ieder geval keus genoeg denk ik zo. En hij hield erg van zwembaden. Elke ruimte had wel een bad, de 1 nog mooier,
groter en dieper dan de ander!
Verder was er het ‘swing paleis’, bedoeld als soort balzaal. Een hamam met sauna. Een enorm waterbassin. En nog vele kleinere paleizen voor verschillende doeleinden. Niet alles stond meer overeind, sommigen waren meer ruines. Maar
bijzonder was het wel! Er zat in ieder geval veel geld in!
Na de lunch zijn we naar een ander deel
van de stad gegaan die bestaat uit verschillende moskeeën met enorme koepels
uit rood gesteente, graven van sultans uit
wit marmer (een miniatuur versie van de
bekende Taj Mahal moskee in noord India) en verschillende overwinningsmonumenten. Allemaal architectonische
hoogstandjes! Meer dan genoeg om een
hele dag van te genieten.
Aan het einde van de middag hebben we
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STUDEREN IN HET BUITENLAND…
een mooie plek gevonden op de rand
van een berg met uitzicht en zonsondergang in een vallei. We waren hier
getuigen van een bruiloftsritueel, waarbij de vrouwen vlak voor zonsondergang in een klein dorpje in de vallei
dansen en zingen rondom een kampvuur. We konden hen niet zien, maar
wel heel goed horen door de echo!
Heel bijzonder.
Daarna terug naar het hotel, waar ons
een nieuwe verassing te wachten stond.
We bleken met meer mensen dan kamers te zijn: typisch hé Ja, ik begin er
al aan te wennen. Dus we mochten een 2 persoonskamer met 7 mensen delen! De busrit viel dus
nog best mee. We hebben die nacht met 4 mensen in een 2 persoonsbed geslapen en 3 mochten het
matje op de grond delen. Het voordeel: het was lekker warm zo met z'n allen! Want buiten was het
onwijs koud daar in de bergen (in tegenstelling met overdag, dan was het weer bloed heet!).
Na een heerlijke nacht (ahum) hebben we de volgende ochtend een jeep gehuurd met chauffeur die
ons naar de verderop gelegen paleizen, paviljoens en uitkijkpunten kon brengen. Natuurlijk pasten
we er niet allemaal in, maar we mochten meereizen op het dak van de truck! Dat was helemaal geen
straf! De omgeving is prachtig, met glooiende groene heuvels. En als je ziet hoe de mensen daar in
armoede in kleihutjes leven, zonder stromend water en elektriciteit dan klaag je niet meer over de
verschrikkelijke nacht in de bus en het hotel!
In de paleizen bleken wij als blanken een ware attractie. Wat een gekkenhuis. Een normale foto kon
ik haast niet schieten zonder dat er een horde mensen om me heen stond. Ze wilden allemaal even
handje schudden of 1 voor 1 met je op de foto. Behoorlijk vermoeiend. Ik kreeg niet eens de kans
om daar rustig rond te lopen. Uiteindelijk bood mijn zwarte sjaal een goede oplossing als burka.
Mijn blonde haren waren bedekt en mijn gezicht beschermd tegen de felle zon
In de middag hebben we een mooie plek gevonden aan een meer om even een beetje bij te slapen.
En na een hike door de velden kwamen we ’s avonds weer terug.
En zo konden we de nachtbus weer terugpakken op dezelfde manier als op de heenweg.
Ik kwam maandagochtend gebroken aan in Ahmedabad, maar het was het allemaal waard! Mandu
was prachtig en de ervaringen van de omgeving ook!
Van de site van Carlien
Wil je meer lezen? Of meer foto’s zien?
Kijk dan op http://carliendenuijl.waarbenjij.nu
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VACATURE…
VERENIGINGSMANAGER UTRECHTSE GYMNASTIEKVERENIGINGEN
(m/v 16 uur per week)
De vier Utrechtse gymnastiekverenigingen DOO/K&V, Sport Vereent, Longa en Fraternitas hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de realisatie van een turnhal in Utrecht vorm te geven.
De gemeente Utrecht biedt de gymnastiekverenigingen de mogelijkheid om een verenigingsmanager aan te
stellen. Hierbij gaat het voornamelijk om het beleidsmatig ondersteunen in het samenwerkingsproces.
Functieomschrijving
Het takenpakket van de verenigingsmanager in de periode 2010 - 2011 staat voornamelijk in het teken van
het voorbereiden en vormgeven van de samenwerking van de vier verenigingen bij het realiseren en gebruiken van de nieuwe turnhal.
De verenigingsmanager:
•
ondersteunt de samenwerking tussen de vier verenigingen t.a.v. ontwerp en inrichting van de nieuwe
turnhal
•
ondersteunt de samenwerking t.a.v. gezamenlijk gebruik van de turnhal
•
bereidt in overleg met de besturen besluitvorming t.a.v. de bestuurlijke samenwerkingsvorm voor
•
initieert activiteiten zodat de besturen en de trainers van de vier verenigingen elkaar beter leren kennen
•
bereidt in overleg met de verenigingen besluitvorming t.a.v. het gezamenlijk gebruik van de turnhal
voor
•
onderhoudt contacten met de gemeente over gebruik en beheer van de turnhal
•
onderhoudt contacten met andere partners op sportpark Nieuw Welgelegen
Functie-eisen
•
HBO werk- en denkniveau
•
bij voorkeur een relevante opleiding op HBO-niveau (b.v. Sport en Management)
•
relevante (werk)ervaring en zelfstandig kunnen werken
•
bij voorkeur kennis van en ervaring met de turn(wedstrijd)sport
•
goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
•
ervaring in het werken met vrijwilligers met verschillende achtergronden
•
flexibel en oplossingsgericht
•
flexibel qua werktijden, bereid om in weekenden of avonden te werken
Arbeidsvoorwaarden
De vier gymnastiekverenigingen zijn voornemens hun samenwerking z.s.m. formeel te regelen in een vereniging. Het nieuwe bestuur zal één of twee personen aanwijzen die de verenigingsmanager inhoudelijk zullen
aansturen.
De gymnastiekverenigingen vragen – vooralsnog voor bepaalde tijd - een verenigingsmanager met een aanstellingsomvang van 16 uur per week in de jaren 2010 en 2011. De gymnastiekverenigingen hebben de intentie om de aanstelling daarna te continueren.
De aanstelling vindt plaats binnen de CAO Sport (max. schaal 9, deze schaal kent een maximum salaris van
€ 3.505,00).
Aanvullende informatie
Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Irene Meertens, lid projectgroep Turnhal via telefoonnummer 030-2718068, bij voorkeur na 19.00 uur. Uw sollicitatie zien wij graag uiterlijk 8 februari 2010 tegemoet, gericht aan Lisette Heijstee, lid sollicitatiecommissie, via perfectservice@casema.nl.
Op donderdag 18 februari 2010 zullen de selectiegesprekken plaatsvinden in de avonduren.
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VERVOLGVERHAAL: HET MEISJE UIT TURNLAND, deel 6
Tekst: Wim de Bree Illustraties: Jan de Jee

uizelig opende Karin haar ogen. Ze keek om zich heen en
merkte dat ze weer in haar eigen bed lag, diep weggedoken
onder de dekens. Van de poort en de gele stralen was geen
spoor meer te bekennen. Had ze alles gedroomd of…? Ze
schudde haar hoofd en herinnerde zich de waarschuwende woorden van het meisje uit Turnland. ‘Àls je het turnpak vindt mag je
het nooit en te nimmer aantrekken’ en ‘De poort blijft nu nog 8
dagen begaanbaar. Daarna sluit hij zich weer voor de komende
duizenden jaren’. Het turnpakje had wel héél vreemde krachten en
het was zaak om uiterst voorzichtig te doen.
‘Na de bondswedstrijd gooi ik het meteen in de vuilnisbak’ besloot Karin. ‘Maar ik wil toch een keertje kampioen worden’. Een
fluisterstemmetje begon te protesteren. ‘Doe het niet. Het is te
gevaarlijk’ klonk het. Karin schudde haar hoofd. ‘Ik luister niet
naar je. Zaterdag draag ik het turnpak, zeker weten!’.

D

Het weekend brak aan. Bij de gymzaal was het een drukte van belang. Uit alle hoeken van het land waren kinderen bij
elkaar gekomen om deel te nemen aan de wedstrijd. Karin moest grinniken omdat ze besefte dat niemand een schijn van
kans had. Op elk toestel zou ze de anderen de baas zijn. Vanavond kon ze alle bekers mee naar huis nemen en in het
clubblad van de vereniging zou ze worden genoemd als het lid met het meeste turntalent van iedereen. Misschien kwam
ze zelfs wel in de krant.
Met haar hoofd nuffig in de lucht gestoken wandelde ze tussen de opgestelde turntoestellen door en keek onverschillig
naar de inturnende tegenstandsters. Karin snoof. Een warming-up, dat had ze helemaal niet nodig. Wie er zou gaan
winnen was zo ook al een uitgemaakte zaak.
Plotseling werd haar oog getrokken door een meisje in een rood turnpak die een oefening draaide op de brug. Karin
bleef staan. Het zag er allemaal wel erg perfect uit wat haar tegenstandster liet zien. Maar Karin hoefde zich geen zorgen te maken… hoopte ze.
Het meisje eindigde met een perfecte afsprong en liep vervolgens naar de balk. Toch een beetje ongerust volgde Karin
op enige afstand en zag hoe de oefening op de balk zo mogelijk nóg beter werd uitgevoerd als op de brug van zonet.
Maar Karin sprak zichzelf moed in. ‘… het is misschien wel goed, maar zeker niet zo goed als ik het kan… ze zal straks
wel een foutje maken…’
De wedstrijd ging beginnen. De jury kwam binnen en er was een lange toespraak waarin de deelnemers succes werd
gewenst. ‘Vergeefse moeite’ mompelde Karin. ‘Er is er maar één de beste en dat ben ik’.
Zoals ze al verwachtte wist ze zelf haar oefeningen op de toestellen stuk voor stuk perfect uit te voeren, alleen toen er
iemand tijdens haar vrije oefening een flitsfoto maakte wankelde ze een kort moment. Het leek of het pakje even van
slag was, maar dat duurde gelukkig niet lang. En het ging goed. Ze liet haar tegenstandsters ver achter zich… behalve
één: het meisje in het rode turnpak. Karin had haar op nog niet één foutje kunnen betrappen en het zou dus een nek-aannek race gaan worden.
Karins turnpak begon te knellen en de vezels van de stof drukten in haar huid. Als er een kans was om kampioen te
worden was het nu en daar moest ze van profiteren. Ze mocht zich niet laten dwarsbomen door een geluksdag van een
ander.
Het zou aankomen op het laatste toestel: de brug. Plotseling wist ze wat ze moest doen. Vlak voordat haar concurrente
moest turnen was er vijf minuten pauze ingelast. Daar zou ze gebruik van maken. Op het moment dat het jurylid zijn
papieren opzij legde en opstond om even de benen te strekken liep ze
nonchalant naar de brug die met acht spandraden stevig aan de grond
was verankerd. Karin keek om zich heen. Niemand lette op haar en
voorzichtig begon ze de schroeven waarmee de staaldraden aan de
grond zaten één voor één losser te draaien zodat ze nog nét vast bleven
zitten. Er was straks niet veel beweging op de liggers nodig om het hele
gevaarte in elkaar te doen storten. Het zou genoeg zijn om haar tegenstandster uit te schakelen. Terwijl het meisje in het rode turnpak zich
voorbereidde op de oefening wandelde Karin handenwrijvend terug naar
de rand van de gymvloer. In haar hoofd had ze al bedacht wat ze zou
gaan zeggen. ‘Ach, heb je je pijn gedaan’ en ‘Wat jammer nou toch dat
je oefening is mislukt’. Ze wist zeker dat de mensen van toestelploeg die
de toestellen hadden klaargezet de schuld zouden krijgen.
Het jurylid gaf aan dat haar tegenstandster kon beginnen en Karin zag
hoe deze haar lichaam strekte en op de brug afliep.
(wordt vervolgd)
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VAN DE JONGENS- EN HERENSELECTIE…

H

allo,

Mij naam is Bas ik zit op de jongens selectie en ik doe dit jaar aan een hoop wedstrijden mee op niveau instap 9, eerste divisie. Ik heb nu al aan 3 wedstrijden mee gedaan; De onderlinge wedstrijden van Frat
en 2 selectiewedstrijden van de
regio. Dit jaar doe ik weer iets
moeilijkere onderdelen in mijn
oefeningen. Bijvoorbeeld op de
paddenstoel doe ik nu 4 flanken
achter elkaar, op vloer de flickflack en op resktok de driekwart.
Ik ben nu nog aan het trainen
voor de pak-pak uit op brug,
maar die gaat nog niet zo goed.
De eerste wedstrijd van het seizoen was de eerste selectiewedstrijd van de regio. Deze wedstrijden gingen heel goed. Ik ben
daar toen 3e geworden. Daarna
waren de onderlinge wedstrijden van Frat. Met de onderlinge wedstrijden heb ik voor het eerst op wedstrijden de flick-flack gesprongen. Behalve de afsprong uit de ringen (toen viel ik bij de afsprong) gingen ook
deze wedstrijden goed. Ik heb toen een zilveren medaille gewonnen. De laatste wedstrijd tot nu toe waren de
2e selectiewedstrijden van de regio. Daar ben ik toen ook 3e geworden. Door deze medaille kan ik door naar
de finale. Deze is op 30 januari in Beverwijk en moet ik tegen jongens uit de provincies Noord-Holland en
Utrecht.
Andere wedstrijden dit seizoen zijn 2 landelijke kwartfinales in maart en april.
Bas van der Rijst

OP DE VALREEP.....

O

p zaterdag 23 januari hebben meer dat 30 Frat-dames gestreden in Sporthal Galgenwaard voor ere
metaal tijdens de 1e voorwedstrijd 4 e, 5 e, 6 e divisie wedstrijden, rayon de Vechtstreek. Verslagen in
het volgende blad, hieronder vast de podiumplaatsen.

Jeugd, NTS 9:
e
Juul Aalbers - 5
Pupil 1, NTS 11:
e
Robin Leeferink - 1
e
Nienke Hilgers - 2
Pre-Instap, NTS 11:
e
Mia Sin - 1
e
Keetje Bos - 2
e
Annick Dietz - 3
Instap, NTS 10:
e
Chaja Joseph - 1
e
Sam te Wierik - 3
Pupil 2, NTS 10:
e
Sasha Hazelet - 3

Een volledig Fratpodium bij Pre-Instap, NTS 11: Mia, Keetje en Annick!
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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
onze 2e 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:
18.00 - 19.00 uur
Kids-swing
5 – 12 jaar
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

Chantal Rietdijk
Chantal Rietdijk
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

81
70

Lenny de Heus
Lenny de Heus

63
60
61
62

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

72

Cor Schmöhl

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

19

ADRESSEN LIJST
BESTUUR
Voorzitter
Pieter Vos
pieter@fraternitas.nl
Secretaris a.i. (postadres)
Ati van der Meer
Postbus 9742
Voor digitale post
1e Penningmeester
Martin Sandford
martin@fraternitas.nl
2e 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

3506 GS Utrecht
secretaris@fraternitas.nl

Mail contact:

TRAINERS COMMISSIE

‘voornaam’@fraternitas.nl

Voorzitter
Marja den Uijl

marja@fraternitas.nl

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

cees.casteleijn@fraternitas.nl
fernand@fraternitas.nl
jelle@fraternitas.nl
anne@fraternitas.nl
lenny@fraternitas.nl
annemiek@fraternitas.nl
elsemiek@fraternitas.nl
chantal@fraternitas.nl
eddy@fraternitas.nl
hester@fraternitas.nl
bapke@fraternitas.nl
is even weg
mirjam@fraternitas.nl
cisca@fraternitas.nl
rien@fraternitas.nl
steven@fraternitas.nl

CONTACTPERSONEN:
Drumfanfare
Jantine Kroneman
drumfanfare@fraternitas.nl
Ledenadministratie
Ria van Raaij
Fratblad
Redactie Frat-blad
Internet:

ledenadministratie@fraternitas.nl
Lanuariusweg 3
Digitaal:
http://www.fraternitas.nl

20

06-39332582

3453 JA de Meern
kopij@fraternitas.nl

