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lichamelijke oefening
Fraternitas,
opgericht 6 mei 1893,
aangesloten bij de KNGU,
onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning.
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Voorzitter
Hans Delissen
Secretaris
vacant
Penningmeester
vacant
REDACTIE
Ina Keuper
Ati Dijk - eindredactie
Carlien den Uijl - opmaak
Foto op de voorpagina:
acro warming up

Van het bestuur
Tijd voor bezinning
Het jaar loopt ten einde. Tijd voor bezinning. Nu kan ik
verzuurd terugblikken op 2020, maar laat ik dat niet doen.
De herinneringen liggen nog te vers in het geheugen en
voor de meesten van ons is 2020 toch een jaar om snel te
vergeten.
Ik staar voor mij uit en droom een beetje weg. En dan zie ik, op 3 januari een heel
erg leuke Fratdag waar – helaas nog met de coronabeperkingen – toch 60 kinderen
aan meedoen. Maar dan komt het vaccin – ik heb me al voor alle drie de vaccins
aangemeld. De wereld gaat langzaam weer terug naar normaal. We kunnen weer bij
elkaar op bezoek, we gaan weer naar concerten en naar het theater. De terrassen,
cafés en restaurants puilen weer uit met blije en lachende mensen. De stad komt
opnieuw tot leven.
De grenzen gaan weer open, we kunnen weer op vakantie in het voorjaar en in de
zomer. We gaan er weer op uit en genieten met volle teugen van wat we hebben
gemist. Alle beperkende maatregelen worden opgeheven en we kunnen weer volop
en zonder enige restricties trainen. We bereiden ons weer voor op wedstrijden.
Winnen is even ondergeschikt aan meedoen, al blijft winnen voor een sporter
natuurlijk het leukste wat er is.
Mensen zijn weer enthousiast, hebben er weer zin in. Na al die maanden alleen
binnen zitten realiseren ze zich hoe belangrijk samenleven is, hoe belangrijk het is
een steentje aan die samenleving bij te dragen. Ik geloof mijn ogen niet als we als
bestuur opeens allemaal aanmeldingen krijgen van ouders voor een functie in het
bestuur. We moeten zelfs mensen teleurstellen.
Opeens schrik ik wakker uit mijn dagdroom. Ach, wat jammer, het is nog niet waar.
Ik blijf een optimist. Maar lieve ouders, om je aan te melden voor een functie in het
bestuur hoef je natuurlijk niet te wachten. Dat kan meteen.
Ik wens iedereen een heel gelukkig, gezond en sportief 2021.
Hans Delissen
Voorzitter
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Agenda
Kerstvakantie 19 december t/m 3 januari

Meivakantie 24 april t/m 9 mei

Januari 2021
3 januari
9-10 januari
23 januari

Fratdag voor leden en vrijwilligers + nieuwjaarsborrel
OZAC in Zierikzee (acro)
3e voorwedstrijd 4e, 5e, 6e divisie + D1-D3 Amersfoort*

Mei 2021
5 mei		
13 mei		
15-16 mei
24 mei		

Bevrijdingsdag, geen les
Hemelvaartsdag, geen les
Acro ½ finale niveau DE
Pinksteren, geen les

Februari 2021
6 februari
6-7 februari
13 februari
27 februari

4e voorwedstrijd 4e, 5e, 6e divisie + D1-D3 Amersfoort*
Acro plaatsingswedstrijd 1 niveau ABCDE Wormer
5e voorwedstrijd 4e, 5e, 6e divisie + D1-D3 Amersfoort*
Inleveren kopij Fratblad (kopij@fratblad.nl)

Juni 2021
5 juni		
5 juni		
12 juni		
12-13 juni
19 of 26 juni
26-27 juni

Individuele recreantenwedstrijd Amersfoort
Acro NK niveau DE
Inleveren kopij Fratblad (kopij@fraternitas.nl)
Acro OKWN niveau ABCDE Beverwijk
Rayondag toestelfinale in Amersfoort (4e t/m 7e divisie)
Acro NK niveau C

JuLi 2021
10 juli		

Lunch trainers, vrijwilligers en bestuur

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari
Maart 2021
6 maart		
13 maart
20 maart
20-21 maart

Onderlinge Wedstrijden Fraternitas, Galgenwaard
6e voorwedstrijd 4e, 5e, 6e divisie + D1-D3 Amersfoort*
7 e voorwedstrijd 4e, 5e, 6e divisie + D1-D3 Amersfoort*
Acro plaatsingswedstrijd 2 niveau ABCDE Wormer

Arpil 2021
5 april		
15 april		
24 april		
24-25 april
27 april		

Pasen, geen les
Algemene Ledenvergadering
Regiokampioenschap divisie 6 en D3 Amersfoort
Acro ½ finale niveau C
Koningsdag, geen les

Zomervakantie 10 juli t/m/ 22 augustus

Mevr. Drs. C. Groenendijk, Apotheker

Adverteren in het fratblad?
Mail naar adverteren@fraternitas.nl
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Sponsorkliks
SponsorKliks – wil jij ook GRATIS onze vereniging sponsoren?

Achter de voordeur van.....
Haa,
Mijn naam is Iris en dit is mijn voordeur.
Dertien jaar geleden ben ik begonnen
met turnen bij Frat, na twee jaar heb ik
het turnen ingeruild voor acro en tot
en met vorig jaar heb ik de sport met
veel plezier beoefend. Vorig jaar ben ik
begonnen met de opleiding tot eerste
graads Leraar Lichamelijke Opvoeding
in Zwolle, en daarom woon ik sinds

Dat kan met SponsorKliks! Met SponsorKliks kun je een financiële bijdrage leveren
aan Fraternitas, zonder dat het jou een cent extra kost.
Koop je wel eens online, zoals een pizza via Thuisbezorgd.nl, een cadeautje op Bol.
com of een vakantie via Booking.com?
Doe dit dan voortaan via www.sponsorkliks.com en vul Fraternitas Utrecht in.
Via deze pagina kom je bij ruim 300 winkels waar je jouw bestelling kunt plaatsen.
Je betaalt exact hetzelfde, maar Fraternitas ontvangt over jouw bestelling een
commissie.
februari daar op kamers (vandaar ook de
prachtige deur van een studentenhuis).
Het heen en weer reizen voor de
doordeweekse trainingen werd voor
mij een beetje te veel, waardoor ik heb
besloten om dit seizoen te stoppen met
zelf te trainen. Vorig seizoen ben ik samen
met Wilma begonnen met lesgeven aan
de acrogym recreatie op de zaterdag. Dit
seizoen doe ik dat samen met Danique
en twee superfijne en leuke assistenten
Lois en Suus. Hiernaast geef ik ook op de
zaterdag samen met de andere trainers
de acro selectie. Lesgeven doe ik met
veel plezier en ik vind het heel mooi
om vooruitgang en blijdschap bij de
gymnasten te zien. Ik hoop dat we dit jaar
ondanks alle omstandigheden mogen
doortrainen en alles kunnen doen wat
voor het seizoen op de planning staat.

Onder andere CoolBlue, Bol.com, Booking.com, Mediamarkt.
nl, Ah.nl, Thuisbezorgd.nl en Klm.com nemen deel aan
SponsorKliks.
Wil je Fraternitas dus GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor
dat je voortaan jouw online aankopen doet via de SponsorKliks pagina van
Fraternitas. Voor jou een kleine moeite, voor onze vereniging directe inkomsten.
Stel je eens voor wanneer alle leden, supporters en overige betrokkenen dit zouden
doen? Vertel dit daarom door aan andere mensen die Fraternitas een warm hart
toedragen.
Alvast bedankt namens Fraternitas!

Kopij Fratblad
Heb je kopij voor ons clubblad?
Lever het voor 27 februari 2020 aan
via kopij@fraternitas.nl

Groeten,
Iris
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Acro in coronatijd
In juli beschreven we hoe het ons was
vergaan tijdens de lockdown periode
en de buitentrainingen. Inmiddels
mogen we gelukkig alweer een tijd
binnen trainen, maar ook bij ons is het
nog allemaal niet bij het oude. Handen
wassen, desinfecteren, mondkapjes,
afstand houden…. Allemaal woorden
die meerdere keren per training voorbij
komen.
Aan het begin van het seizoen hebben
we samen met de recreatie acro een
lesindeling gemaakt. Doordat de regels
steeds iets worden aangepast is deze
inmiddels al een aantal keer op de schop
gegaan. Gelukkig moet je voor onze
sport flexibel zijn en weten sporters,
trainers én ouders zich steeds aan te
passen De recreatie acro is verhuisd
naar een andere zaal en de selectie
opgesplitst zodat we ons aan alle regels
kunnen houden. Hoewel het allemaal
niet ideaal is en het veel van ons vraagt
zijn we toch vooral heel blij dat we nog
mogen trainen!
We houden rekening met elkaar en met
de regels, stellen nieuwe doelen en
weten die te behalen. Mag je niet meer
met zijn drietjes samen trainen? Dan
leren we toch in duo’s een salto aan!
8

En zo doen we dat ook met handstanden,
spreidhoeken en vele andere elementen.
Ook individuele doelen worden behaald
en we zien steeds betere flikflakken en
salto’s. We maken veel foto’s en filmpjes
zodat we de ouders die buiten de zaal
moeten wachten toch kunnen laten zien
wat iedereen weer geleerd heeft.

Warming up

We zijn heel benieuwd hoe de rest van
het seizoen er uit gaat zien. Maar wat het
ons ook gaat brengen, wij gaan er voor!
Groetjes,
De acro-trainers
Recreatie acro

Recreatie acro

Coronatoren

Handstandtoren
9

Achter de voordeur van.....
Hi!
Ik ben Mariska Kolijn en woon in
Utrecht. Ik heb rechten gestudeerd en
werk nu op opdrachtbasis via Eiffel.
Aan het einde van seizoen 2019-2020
ben ik begonnen met trainingen
geven bij de acro selectie. Ik ben bij
Fraternitas terecht gekomen via Sascha,
zij heeft mij trainen gegeven bij United
Amstelveen (eerst FIT Amstelveen).
Daarvoor heb ik zelf zo’n 15 jaar lang
op acro gezeten bij verschillende
verenigingen en het laagste tot en
met het hoogste niveau gedaan. Het
hoogtepunt was wel een jaar in een
A-senioren trio waarmee ik naar het
GIAC in Genève ben geweest en op het
NK in Ahoy heb gestaan. Toen ik was

Pietengym

gestopt, miste ik de acro toch wel heel
erg, ik vind het dan ook erg leuk om nu
weer in de zaal te staan. Door de leuke
groep gymnasten en trainsters heb ik
heel veel zin in komend seizoen!

Elke maandag om 16.15 uur loop ik de
gymzaal van de Nolenslaan binnen om
turnlessen te gaan geven. Maar wat
een gek jaar is dit geworden, na eerst
een tijd op de voetbalvelden te hebben
gestaan, zijn we nu weer terug in de
gymzaal met wat aanpassingen. En één
van die regels is dat er geen ouders
meer naar binnen mogen wat betekent
dat jullie ouders niet meer kunnen
kijken. Best een rare situatie zeker voor
de kinderen die net gestart zijn, geen
papa of mama die nog even komt
kijken en dat je wat kan laten zien wat
je geleerd hebt. Normaal komen ouders
10 min voor tijd even in de deuropening
kijken en oh ja dat mis ik ook want dat
was altijd voor mij een reminder dat de
tijd bijna om was!!

We hebben geoefend voor de
pietengym en wat hadden de pieten
een lol en kunnen al goed dak lopen,
springen, zwaaien en andere kunstjes!
Ook werden er nog cadeautjes bezorgd.
Normaal gesproken zouden het ook
kijklessen zijn zodat de ouders de hele
les kunnen komen kijken en zien wat
de meiden allemaal al kunnen. Dit jaar
moesten de ouders het doen met de
foto’s die ik had gemaakt en hen via de
App heb gestuurd. Zo konden ze toch
nog iets van de lessen zien.
Hopelijk kan en mag er volgend jaar
weer wat meer en kunnen de ouders
weer in de zaal komen kijken, maar tot
die tijd trainen wij hard verder om nog
meer te kunnen laten zien!
Elsemiek
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Uit de oude doos
Dit keer uit blad nr. 3 van de 42e jaargang uit 1974
De drumband is later een drumfanfare geworden. Na 79 jaar is de drumfanfare
opgeheven.

Fotowedstrijd
De acrogym is in oktober 2002 gestart
met 1 groep. Inmiddels is de acro
uitgegroeid tot een grote tak van
gymnastiek bij Fraternitas met veel
enthousiaste leden en trainers. Dit is in
dit blad volop te zien. Ze zijn niet meer
weg te denken.
De acro is ooit begonnen met het
verzamelen van vakantiefoto’s van
leden die tijdens die vakantie een
houding van de acrogym vastlegden.
Nu is het een jaarlijks terugkomende
rubriek geworden voor de hele
vereniging.
Dit brengt ons op een leuk idee!!!!

Stuur een foto van een handstand
(met één of meerdere familieleden of
je huisdier) naar foto@fraternitas.nl.
De origineelste foto’s komen dan in het
volgende blad (maart 2021) te staan.
En misschien komt de allerleukste wel
op de voorpagina.

Nieuwjaarsgroet

Namens het bestuur en alle trainers van Fraternitas
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Acro recreatie teams 2020-2021

Fratdag 3 januari
Onze FRATDAG op zondagmiddag 3
januari, save the date!
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Reserveer zondagmiddag 3 januari
alvast in je agenda, want dan
organiseren we onze jaarlijkse FRATDAG
in de Turnhal.
We hebben een ontzettend leuk
programma voor jullie. Na een
feestelijke ontvangst splitsen we
de groep in tweeën. Groep A start
met ritmische gymnastiek, groep B
met dans. En na een uurtje gaan we
wisselen.

Wij verwachten niet dat op 3 januari de
coronamaatregelen versoepeld zijn, dus
we mogen maximaal 30 kinderen per
onderdeel toelaten, 60 in totaal.
De toegangsprijs is € 2,50. Om
je aan te melden ontvang je
nog een uitnodiging. Het aantal
toegangskaarten is beperkt (60) en we
zullen ons laten leiden door het oud
Hollandsche spreekwoord: ‘ wie het
eerst komt, die het eerst maalt’ .
Hou de digitale post in de gaten en
reageer snel als je de uitnodiging
ontvangen hebt!!!!
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Nieuwe leden
Rosalie Angelink

Annabel Leenders

Héloïse Weingarth

Inara Amanzou

Vita Legemaat

Joan Westerik

Sireen Barakat

Charly Loman

Jente Weusthof

Bente Beckers

Marley Mac Donald

Nikki Winkelman

Kiki Bedaux

Ilai Mann

Yotam Yoseph

Lois Bouwkamp

Itamar Mann

Tamar van Zeben

Ella Brouwer

Nine Masselink

Verine Zwaan

Elynn Buijze

Lena Mitrov

Liam Byrne

Evi Mooij

Chloe Chen

Ellemijn Mossel

Elena Chen

Lois Niemans

Daphne Cillessen

Felien Nouta

Elina Doedens

Ainara van Oort

Sophie van Dongen Torman

Janna Peek

Fidanka Elhorst

Anouk van der Poel

Samara van den Ende

Misha Polman

Emmely Geijtenbeek

Isabel Post

Maud Glasbergen

Samijn Ran

Lize Groen

Robyn Roozen

Irene de Groot

Arianna Ruggieri

Lysanne de Haan

Merel Schepers

Famke Hielkema

Ymke Schoenmaker

Meike Hijdra

Hille Schraverus

Hannah Hoogenstein

Aicha Siamari

Malin Johansson

Pien Siekman

Sascha Jong

Liz Stoer

Silke de Jonge

Annick Temmerman

Fieke van Kallen

Eline Teuns

Emmi Keizer

Luna Verboom

Eefje Keus

Lena Weber

Noa Kwakkel

Frédérique Weijers
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Kledingverkoop

Contributrie per 1 januari 2020

De turnpakjes zijn te koop bij TT-Gymnastics. Dit kan via de webshop (www.tt-gymnastics.nl).

IBANnummer Fraternitas: NL39RABO0305641212

Artikelnummer V672 Turnpakje zonder mouw blauw velours),
maar je kunt er ook naar toe (Ambachtsweg 14, 3542 DG Utrecht). Kijk dan wel even voor de

De contributie voor 1 uur les per week bedraagt € 40,00 per kwartaal. Daar komt dan nog de

openingstijden op de site van TT-Gymnastics.

Bondscontributie van de KNGU bij.

De jongenskleding (turnsinglet met de witte korte broek) kan alleen bij Fraternitas gekocht

Uitleg over de contributies

worden, dus niet bij TT-Gymnastics. Mail voor de jongenskleding naar brigyt@fraternitas.nl.

-

De contributie wordt per kwartaal berekend en geheven.

-

De contributie bestaat uit een basisbedrag en een bedrag per
kwartier dat er getraind wordt en daarnaast de bondscontributie.

Prijzen

128 t/m 164

S t/m L

-

De basiscontributie bedraagt € 15,- voor elk lid.

Turnpakje (meisjes)

€ 40

€ 42,50

-

Bedrag per kwartier is € 6,25 voor elk lid.

Turnlegging (meisjes)

€ 18

€ 19,50

Turnsinglet (jongens)

€ 10

€ 10

Bondscontributie:

Korte broek (jongens)

€ 10

€ 10

De bondscontributie wordt per kwartaal met de gewone contributie geïnd. Dit is € 5,65 per

Turnsinglet + korte broek samen

€ 17,50

€ 17,50

kwartaal voor leden tot 16 jaar en € 6,85 voor leden vanaf 16 jaar.
Inschrijfgeld € 7,50
Inschrijfgeld wordt (eenmalig) bij inschrijving als nieuw lid betaald bij de eerste te betalen

Trainingen

contributie.

Voor de trainingen zijn geen speciale
kledingseisen. Je moet wel sport kleding

Incasso

dragen waarin je goed kan bewegen, zonder

Indien een lid per factuur wil betalen worden € 2,50 administratiekosten in rekening

ritsen en knopen. Het schoeisel mag niet

gebracht.

buiten zijn gedragen en moet een stroeve
zool hebben. Lange haren moeten vast en

U-pas

geen sieraden dragen.

Fraternitas biedt korting voor U-pashouders. Kijk voor de huidige regeling op de website.

Wedstrijden

Berekenen van de contributie

Tijdens wedstrijden moet het Fraternitas

Dat kan met het excelbestand wat wij hiervoor hebben gemaakt. Dit staat op de website:

turnpakje gedragen worden (zoals hiernaast

www.fraternitas.nl.

op de foto staat).
Als je turnschoentjes draagt moeten die wit

Vragen over de contributie

zijn, met helemaal witte sokken.

Zijn er toch nog vragen, stuur deze dan naar Marina Luijkx
via marina@fraternitas.nl.
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Adreslijst

Lidmaatschap beëindigen

Bestuur

Leden die in de turnhal Welgelegen trainen kunnen per 1 januari en
1 juli opzeggen met dien verstande dat er een maand opzegtermijn geldt (dat wil zeggen dat
er voor 30 november opgezegd dient te zijn ingaande 1 januari).
Leden die in de gymzalen trainen kunnen per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober opzeggen
met dien verstande dat er een maand opzegtermijn geldt (dat wil zeggen dat er voor 30
november opgezegd dient te zijn ingaande 1 januari).

Leden:
Robbert den Uijl		
Mariëlle van der Meer		
4 leden vacant

robbert@fraternitas.nl
marielle@fraternitas.nl

Trainers

OPZEGGEN OP LES IS NIET MOGELIJK
ALLEEN SCHRIFTELIJK, MINSTENS ÉÉN MAAND VOORUIT
Bericht over het beëindigen van het lidmaatschap, verhuisbericht en de kopie van de U-pas
kunnen gestuurd worden naar:
Ledenadministratie Fraternitas
Ria van Raaij
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht
of via e-mail: naar ledenadministratie@fraternitas.nl

Er is weer ruimte om te

Ruimadverteren
25 jaar ervaring
n….

DAT KAN
GROOT
Maar ook iets kleiner….

Interesse?
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Voorzitter Hans Delissen		
voorzitter@fraternitas.nl
		 (06) 41 72 31 31
Secretaris vacant		 secretaris@fraternitas.nl
		 (06) 43 16 60 65 (na 18.00 uur)
1e penningmeester vacant		 penningmeester@fraternitas.nl		
2e penningmeester Marina Luijkx		 marina@fraternitas.nl

Neem contact op met Fraternitas:

Voorzitter
Elsemiek Versteegt		

elsemiek@fraternitas.nl

Leden
Antje van Oostveen		
Danique Ultee		
Eddy van der Rijst		
Eddy Yarally		
Hanke van Geffen		
Iris van Riet Paap		
Jaimy Rademakers		
Jildau Haberkiewicz		
Joana Ferrari		
Lenny de Heus 		
Mariska Kolijn		
Nicky Corthals		
Qvinny Leemans		
Shanna van Steensel van der Aa		
Suzanne Ekhart		

antje@fraternitas.nl
danique@fraternitas.nl
eddy@fraternitas.nl
eddy.yarally@fraternitas.nl
hanke@fraternitas.nl
iris@fraternitas.nl
jaimy@fraternitas.nl
jildau@fraternitas.nl
joana@fraternitas.nl
lenny@fraternitas.nl
mariska@fraternitas.nl
nicky.corthals@fraternitas.nl
qvinny@fraternitas.nl
shanna@fraternitas.nl
suzanne@fraternitas.nl

Vertrouwenscontactpersoon

Marja den Uijl		

mcdenuijl@gmail.com

Buurtsportcoach
Jolanda van der Linden		

Ledenadministratie

Ria van Raaij		
		

Jolanda.vanderlinden@sportutrecht.nl

ledenadministratie@fraternitas.nl
(030) 243 66 42

Redactie Fratblad				kopij@fraternitas.nl		
Facebook		socialmedia@fraternitas.nl
Website (www.fraternitas.nl)		 webmaster@fraternitas.nl
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Rooster vanaf november 2020
Burgemeester Fockema Andreaelaan 9 zaal 1

Teun de Jagerdreef 1

Maandag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.15 uur

meisjes en jongens 5 - 7 jaar
meisjes 8 - 9 jaar
meisjes 10 - 14 jaar

Shanna van Steensel van der Aa
Shanna van Steensel van der Aa
Shanna van Steensel van der Aa

Maandag:
19.30 - 20.30 uur

Woensdag
17.00 - 18.00 uur

Club-Extra/ jongens 4 - 9 jaar

Eddy Yarally

Oude Kerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)		
Woensdag:
15.45 - 16.45 uur
16.45 - 17.45 uur
17.45 - 18.45 uur

meisjes 4 - 7 jaar
meisjes 7 - 9 jaar
meisjes 9 - 13 jaar

Joana Ferrari
Joana Ferrari
Joana Ferrari

meisjes en jongens 5 - 7 jaar
meisjes 8 - 9 jaar
meisjes 10 - 12 jaar

Shanna van Steensel van der Aa
Shanna van Steensel van der Aa
Shanna van Steensel van der Aa

Vrijdag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur

meisjes 4 - 7 jaar
meisjes 8 - 9 jaar
meisjes 10 - 14 jaar

Joana Ferrari
Joana Ferrari
Joana Ferrari

Maandag:
16.30 - 17.30 uur
17.30 - 18.30 uur
18.30 - 19.30 uur

meisjes 4 - 7 jaar
meisjes 7 - 9 jaar
meisjes vanaf 9 jaar

Elsemiek Versteegt
Elsemiek Versteegt
Elsemiek Versteegt

Vrijdag:
16.30 - 17.30 uur
17.30 - 18.30 uur
18.30 - 19.30 uur
19.30 - 20.45 uur

meisjes en jongens 6 - 7 jaar
meisjes 8 - 9 jaar
meisjes 10 - 11 jaar
meisjes vanaf 12 jaar

Suzanne Ekhart
Suzanne Ekhart
Suzanne Ekhart
Suzanne Ekhart

Nolenslaan 33
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Lenny de Heus

Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17)
Maandag:
17.45 - 20.00 uur
acro selectie vanaf 7/8 jaar
		

Jildau Haberkiewicz en Jaimy Rademakers

Dinsdag:
16.30 - 17.30 uur
17.30 - 18.30 uur
18.30 - 19.15 uur

meisjes en jongens 6 - 8 jaar
meisjes vanaf 9 jaar
acro recreatie
volwassenen en kinderen vanaf 6 jr
acrodemo
volwassenen en kinderen vanaf 8 jr

Hanke van Geffen
Hanke van Geffen

acro selectie vanaf 7/8 jaar

Jaimy Rademakers en Mariska Kolijn

19.15 - 20.15 uur
Donderdag:
16.45 - 17.45 uur
17.45 - 18.45 uur
18.45 - 19.45 uur

conditieles (dames) 35-85 jaar

Woensdag:
17.45 - 20.00 uur

Zaterdag:
08.45 - 11.00 uur
acro selectie vanaf 7/8 jaar
		
11.00 - 13.15 uur
acro selectie vanaf 7/8 jaar
		

Antje van Oostveen
Qvinny Leemans

Jaimy Rademakers, Jildau Haberkiewicz en
Nicky Corthals
Jaimy Rademakers, Nicky Corthals en
Iris van Riet Paap

Sportzaal De Speler, Thorbeckelaan 18C
Zaterdag:
9.15 - 10.15 uur

acro recreatie 6 - 14 jaar

Iris van Riet Paap en Danique Ultee

Turnzaal Welgelegen-Grebbeberglaan1
Dinsdag:
21.30 - 23.00 uur

dames/heren vanaf 16 jaar

Eddy Yarally en Eddy van der Rijst

Zondag:
15.30 - 17.00 uur

plusuur (alleen geselecteerden)

Shanna van Steensel van der Aa
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