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Verenigingsorgaan van de 
Utrechtse Christelijke 

Vereniging voor 
lichamelijke oefening 

Fraternitas, 
opgericht 6 mei 1893, 

aangesloten bij de KNGU, 
onderscheiden met de 
Koninklijke Erepenning.

Mijn laatste keer ‘Van de 
voorzitter’. Tijdens de algemene 
ledenvergadering in 2011 ben ik 
voorzitter geworden. Daarvoor was 
ik één jaar secretaris en één jaar 
algemeen bestuurslid. In de periode 
daarvoor, van 1972 tot 2007, toen ik 
als trainer actief was bij Fraternitas, 
had ik nooit geloofd dat ik ooit in 
het bestuur zou gaan. En helemaal 
niet dat ik voorzitter zou worden. 
Maar soms loopt iets zoals het 
loopt en ik moet toegeven dat ik 
het ‘werk’ in het bestuur ook met 
heel veel plezier heb gedaan. Het 
is toch wel veel leuker dan dat ik 
altijd dacht.

Maar nu is de tijd gekomen om 
te stoppen. Tijdens de algemene 
ledenvergadering op 12 april 
a.s. zal ik de voorzittershamer 
overdragen aan … Helaas is het 
op het moment dat ik dit stukje 
schrijf nog niet helemaal zeker dat 
wij een nieuwe kandidaat hebben. 
Ik hoop natuurlijk dat wij op 12 
april een nieuwe voorzitter kunnen 
voorstellen. Zo niet, dan zal de 
huidige ploeg het even zonder 
voorzitter moeten doen. 

Uit beeld ga ik niet helemaal. In 
2018 bestaat Fraternitas 125 jaar. 
Er zijn inmiddels meerdere groepen 

geformeerd 
om rondom dit jubileum allerlei 
activiteiten te organiseren. 
Samen met Marja den Uijl ga ik 
de coördinatie doen van deze 
verschillende groepen. Inmiddels 
wordt er al hard gewerkt en zijn er 
verschillende onderhande-lingen 
gaande. Wij hebben er heel veel zin 
in. En geef nou toe, 125 jaar is niet 
niks. Ik wens Fraternitas, als bijna 
oud voorzitter, nog een lang leven 
en ik hoop daar nog heel lang van 
te kunnen genieten.

Bedankt medebestuursleden uit 
mijn bestuurstijd, (vanaf 2008:) 
Pieter Vos, Ron Visser, Miranda 
Klinkenberg, Joop van Raaij, 
Hilde de Vries, Brigyt Witteman, 
(vanaf 2009:) Martin Sandford, 
(vanaf 2010:) Janneke Peerdeman, 
Claudia de Groot, (vanaf 2011:) 
Clasineke Groenendijk, (vanaf 
2014:) Jonneke Kuperus, (vanaf 
2015) Mariëlle van der Meer.
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Notulen Jaarlijkse algemene 
ledenvergadering van Fraternitas 
d.d. 21 april 2016

Aanwezigen: 
Ati Dijk, Clasineke Groenendijk, Claudia 
de Groot, Janneke Peerdeman, Brigyt 
Witteman, Jonneke Kuperus, Mariëlle 
van der Meer, Kees den Uijl, Marja den 
Uijl, Lenny de Heus, Mandy de Heus, 
Jack de Heus, Mary Overdijk-Steenbeek, 
Rita Kerkhoven, Gerard Arensman, 
Margreet van der Klij, Evert van der 
Klij, Jannie Veldhuis, Ron Visser, Els 
Spierings, Steven Wijkmans, Nicky van 
Steensel van der Aa, Shelly de Heus, 
Mirjam den Uijl, Kosse Doornbos, 
Carlien den Uijl, Rien de Uyl, Cisca 
den Uyl, Laura den Uyl, Lida Kaboord, 
Hester van der Rijst, Eddy van der Rijst, 
Joost van der Meer, Nel Grobben, Frans 
Grobben, Nicky Corthals, Marjolein 
Boon, Puck Janssen, Monique Janssen, 
Natascha Baars.

1. Opening:
Ati opent de vergadering. Ze heeft 
eerst twee leuke mededelingen: 
Elsemiek Versteegt heeft een zoon 
gekregen: Wytze en Mirjam den 
Uijl heeft een zoon gekregen: Tias. 
Minder leuk nieuws is dat Tineke van 
Schaverbeke in het ziekenhuis ligt. 
Joop Kormelink is in maart overleden. 
Zij vierde vorig jaar nog haar 75-jarige 
jubileum. Vorige week is Jeanette van 
Steenis overleden. We houden een 

moment stilte ter nagedachtenis aan de 
overledenen.

2. Notulen van de vorige JAV  
    d.d. 23 april 2015
Geen opmerkingen. De notulen worden 
goedgekeurd met dank aan Janneke.

3. Ingekomen stukken en 
    mededelingen
Afgemeld: Joop en Ria van Raaij, 
Shanna van Steensel van der Aa, Pien 
van der Eijnden, Elsemiek Versteegt 
en Jannie Dijk. Er zijn geen verdere 
mededelingen of ingekomen stukken.

4.Jaarverslag secretaris met bijlage  
   wedstrijden
Geen opmerkingen met dank aan 
Janneke, Cisca en Mirjam.
Els merkt op dat het misschien een 
idee zou zijn om de dochter van Jan de 
Jager eens te vragen om de beker uit te 
reiken op de onderlinge wedstrijden? 
Dit voorstel wordt meegenomen naar 
de wedstrijdcommissie.

5. Verslag van de kascontrolecommissie
Nel en Kosse vormden dit jaar de 
kascontrolecommissie. Kosse krijgt het 
woord en leest de acte voor waarin 
de kascontrolecommissie verklaart de 
boeken ingezien te hebben en het 
bestuur décharge verleent voor de 
boekhouding over 2015.
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Notulen JAV 21 april
Agenda algemene ledenvergadering 2017

Wanneer:  woensdag 12 april 2017

Waar:   in de Bethelkerk, Burg. Norbruislaan 1 in Utrecht

Hoe laat:  De zaal is open vanaf 19.45 uur. Er is dan koffie en 
   thee. De vergadering begint om 20.15 uur precies.

Vergaderstukken:  staan in dit blad

Agenda:

1. Opening
2. Notulen van de vorige J.A.V. d.d. donderdag 21 april 2016
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag secretaris met bijlagen wedstrijden turnen dames 
 en acrogym
5. Verslag van de kascontrolecommissie 
6. Jaarverslag penningmeester
7. Raming 2019 en Begroting 2018
8. Benoeming kascontrolecommissie 2018
9. Contributievaststelling
10. Diverse jubilea:

  12,5 jaar lid: Marinka Hendriks 60 jaar lid: Jannie Dijk
  Bas van der Rijst    Marian Oosterheerd
  Steven Wijkmans  85 jaar lid: Jaap Gerritsen
  50 jaar lid: Kees den Uijl
  Marius Geurts

11. Volgens rooster aftredend: Ati Dijk (voorzitter)  niet herkiesbaar
 Brigyt Witteman (algemeen bestuurslid)   niet herkiesbaar
 Mariëlle van der Meer (algemeen bestuurslid) herkiesbaar 
12. Rondvraag
13. Sluiting van de vergadering
 Zingen van het Fratlied (zie tekst elders in dit blad)

Na de vergadering is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.

Ingekomen stukken betreffende de J.A.V. dienen voor 29 maart in het bezit 
te zijn van de voorzitter (voorzitter@fraternitas.nl).
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6. Jaarverslag penningmeester
Els: waarom is het bedrag voor 
jongerenactiviteiten zo (raar) laag? 
Clasineke: omdat we alleen dit bedrag 
hebben uitgegeven.
Ron: waarom staat er een negatief 
bedrag bij inschrijven wedstrijdgelden? 
Clasineke: We hebben minder geld 
geïnd dan betaald. 
Ron: Waarom is het bedrag bij overige 
passiva zoveel hoger dan vorig jaar? 
Clasineke: Dit zijn de contributies van 
Turn4U die nog niet gefactureerd zijn 
door hen.
Eddy: is er rekening gehouden met de 
verhoging van de bondscontributie? 
Clasineke: dat is lastig, omdat er ook 
een eenmalig verhoging is geweest en 
daarnaast een structurele verhoging. 
De eenmalige verhoging neemt 
Fraternitas voor rekening zonder door 
te rekenen aan de leden. Omdat wij 
dat kunnen dragen en we het niet eens 
zijn met hoe de bond dit nu geregeld 
heeft. Het nieuwe structurele bedrag 
wordt als gewoonlijk per kwartaal 
doorgerekend aan de leden. Het 
verslag wordt goedgekeurd met dank 
aan Clasineke.

7. Begroting 2016 en Raming 2017
Geen vragen. Met dank aan Clasineke

8. Benoeming kascontrolecommissie    
    2017
Kosse gaat nog een jaar door. Marieke 
de Groot was reserve en wordt bij 
afwezigheid aangesteld tot tweede lid. 
Cisca stelt zich als reserve beschikbaar.

9. Contributievaststelling
We hebben momenteel 584 leden, 
waarvan 439 t/m 15 jaar.
Clasineke: wil voorstellen niets te 
veranderen aan de contributie. Ons 
eigen vermogen is zodanig groot dat 
alles koffiedikkijken blijft. We kunnen 
de contributie altijd per 1 juli of 
1 januari verhogen. Het voorstel wordt 
met applaus ontvangen.
Clasineke vraagt toestemming aan 
de ALV om het totale overschot van 
2015 te reserveren voor het 125-jarig 
jubileum. Dit wordt goedgekeurd.

10. Diverse jubilea

12,5 jaar lid: 
Mandy de Heus, 
wordt toegesproken door Lenny
Marjolein Boon
wordt toegesproken door Ati met tekst 
van Annemiek vd Ploeg 
Natascha Baars, 
wordt toegesproken door Cisca
Puck Janssen, 
wordt toegesproken door Cisca

25 jaar lid:
Mirjam den Uijl, 
wordt toegesproken door Ati
Mariëlle van der Meer, 
wordt toegesproken door Rien

50 jaar lid: Gerard Arensman, 
wordt toegesproken door Marja

60 jaar lid: Margreet van der Klij, 
wordt toegesproken door Lenny
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65 jaar lid: Els Spierings, 
wordt toegesproken door Lenny

70 jaar lid: Lida Kaboord, 
wordt toegesproken door Lenny

Pauze (punt 11: presentatie nieuwe 
website)

12. Turnhal
Ati: Vorig jaar zijn alle turnsters in 
de Turnhal op divisie gaan trainen, 
maar konden ze nog lid blijven van 
Fraternitas. Nu hebben we besloten dat 
alle leden overstappen naar Turn4U. 
Ze kunnen er zelf voor kiezen om 
daarnaast eventueel nog niet-actief 
lid te blijven of op een recreatieuur te 
blijven.
Els: om hoeveel leden gaat het? 
Ati: Om ca 50 leden. Maar een groot 
deel wilde zelf ook al overstappen.

13. Volgens rooster aftredend en 
herkiesbaar
Janneke Peerdeman (secretaris)
Jonneke Kuperus (tweede 
penningmeester)
Beiden worden met applaus herkozen.
Ati geeft aan dat het haar laatste jaar 
als voorzitter wordt komend jaar. Zij is 
dan aan de beurt om af te treden en 
zal dat ook doen.

14. Nieuwe leden van verdienste
Ati: Momenteel heeft Frat 1 erelid en 
21 leden van verdienste.
Wanneer word je lid van verdienste? 
Dit is willekeur, wanneer iemand je 

voordraagt. Tot nu toe was dit binnen 
Fraternitas meestal naar idee van het 
bestuur. Vanaf nu vragen we alle leden 
om daarover mee te denken en ook 
eens iemand voor te dragen. 
Tot nu toe was er meestal een speciaal 
moment (zoals jubileum of afscheid als 
trainer/bestuurder), maar nu komen er 
een paar mensen in aanmerking zonder 
speciale gelegenheid: Eddy van der 
Rijst, Lenny de Heus, Carlien den Uijl 
en Annemiek van der Ploeg. Zij krijgen 
een oorkonde, een pasje en een bos 
bloemen. Annemiek is er helaas niet bij, 
die zal op een later tijdstip gehuldigd 
worden door het bestuur.

15. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

16. Sluiten van de vergadering
Na het gezamenlijk zingen van 
het Fratlied bedankt Ati Dijk de 
aanwezigen en nodigt ze uit voor een 
drankje. Ze nodigt de jubilarissen uit 
om samen op de foto te gaan.

April 2016,
Janneke Peerdeman, notulist



Jaarverslag secretaris 2016

Bestuurszaken
Bestuurlijk loopt het nog steeds goed. 
Hoewel we dit jaar besloten dat per 
seizoen 2016-2017 alle selectieleden 
voortaan lid zijn van Turn4U houden 
we nog een bloeiende vereniging over. 

Financieel was het door de ‘aderlating’ 
van selectieleden even iets spannender 
dan eerdere jaren, maar we komen 
toch nog (net) positief uit. Tijdens de 
JAV, in april dit jaar, presenteerden 
we onze nieuwe website, een stuk 
moderner en overzichtelijker dan de 
oude en natuurlijk aangepast aan het 
gebruik van smartphones.

Trainerszaken
Marja den Uijl stopte na 7 jaar per 
seizoen 2016-2017 als hoofd van de 
trainers. Zij droeg het stokje over 
aan Marina Luijkx, zij is lid van het 
damesuur en is ook  jurylid. 

De lesroostercommissie is er elk jaar 
weer druk mee: trainers die (tijdelijk) 
vervangen moeten worden, meestal 
vanwege nieuwe roosters in opleiding 
of werk. Ook dit jaar weer, vooral op 
de donderdag Oude Kerkstraat. Met 
veel passen en meten en inzetten van 
stagiaires is het gelukkig allemaal rond 
gekomen. 

Na de zomervakantie nam Shanna 
van Steensel deze lessen voor haar 
rekening. In september bleek dat 

Lenny de Heus haar lessen niet meer 
allemaal kon geven vanwege haar 
werk. Elsemiek Versteegt verhuisde 
daarom naar de Nolenslaan op 
maandag, Shanna van Steensel nam de 
les van Elsemiek over aan de Fockema 
Andreaelaan en de vrijdaglessen aan 
de Nolenslaan werden door Dominique 
Baars overgenomen. Nicky van Steensel 
bracht vanwege studie een aantal 
maanden in Istanbul door, daarom 
werden de jongenslessen op maandag 
in Zuilen tijdelijk overgenomen door 
Amber Klinkenberg. 

Opleidingen
Dominique Baars heeft haar diploma 
KSS III gehaald.
Mandy de Heus en Eveline van Dijk 
haalden het diploma KSS II.
Hantzen Duinstra heeft haar jurybrevet 
TD1 gehaald.

Activiteiten
Het was een jaar met iets minder 
activiteiten dan gebruikelijk, omdat de 
12+ commissie ernstig onderbemand 
was. De eerste echte activiteit was 
daarom de jaarlijkse seizoensafsluiting 
met barbecue voor trainers en bestuur. 

In september ging het verder met het 
jongerenkamp, voor de tweede keer 
gehouden in de bossen van Austerlitz. 
In november verwelkomden ongeveer 
tachtig kinderen de Sint met vier Pieten 
met een mooie dans en uiteraard veel 
Sinterklaasliedjes.

Jaarverslag secretaris 2016

Burgerlijke stand
Mirjam den Uijl beviel van een zoon: Tias. Helaas hebben we ook weer overlijdens 
te vermelden: Erelid Joop Kormelink overleed in februari en Tineke van 
Schaverbeke (lid van verdienste) overleed in juni van dit jaar.

Met vriendelijke groet,

Janneke Peerdeman
Secretaris

Jaarverslag wedstrijden turnen dames 2016

Voorronde 5e en 6e divisie op 16 januari 2016 
Op 16 januari 2016 vond voor Fraternitas de eerste wedstrijd van het jaar plaats. 
In totaal reisden 22 meiden af naar Amersfoort om daar hun oefeningen te laten 
zien. En dat deden ze goed! De podiumplaatsen waren voor:

Categorie Goud Zilver Brons

Jeugd 2 G Naomi Gerritse

Jeugd 2 G Tinker Hogenbirk

Junior G Isis Rijnsburger

 
Voorronde 5e en 6e divisie op 30 januari 2016 
Voor de jongere deelnemers (in totaal 7) van Fraternitas vond de eerste voorronde 
plaats op 30 januari 2016. Ook zij turnden prachtige oefeningen met een mooi 
resultaat tot gevolg. 

Regiofinale 4e en 5e divisie op 16 april 2016
Voor deze regiofinale waren 8 turnsters geselecteerd: Naomi Gerritse, Vera 
Simons, Tinker Hogenbirk, Marit Prinsen, Keetje Bos, Mia Sin, Lisa Miltenburg en 
Puck Janssen. Naomi Gerritse veroverde met een score van 45,433 punten een 
gouden medaille. 

Jaarverslag turnen 2016
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Zij mocht dus door naar de districtsfinale op 28 mei 2016. Ook Vera Simons, 
Marit Prinsen, Tinker Hogenbirk en Lisa Miltenburg zijn voor de districtsfinale 
geselecteerd. 

Regiofinale 4e en 5e divisie op 23 april 2016 
Voor deze regiofinale waren Lauren Zeimen, Merle Dokter, Pleun Veringa, 
Lotte Groeneveld, Ricky Kuipers, Roemer Mulder en Julia Adelaar geselecteerd. 
Deze meiden hebben zich van hun beste kant laten zien. Merle Dokter, Lotte 
Groeneveld en Ricky Kuipers presteerden zo goed dat ze door mochten naar de 
districtsfinale op 4 juni 2016. 

Regiofinale 6e divisie op 21 mei 2016
Aan deze wedstrijd deden 17 leden van Fraternitas mee. Hanna Pacque, Isabel 
Emmelot, Emily Peters, Rosa Kruin, Cloe Swier, Marie Bos, Emma Nierop, Bente van 
Binsbergen, Fouzia Lakhoirdi, Franka Teekens, Sam van den Berg, Isis Rijnsburger, 
Claire Arbouw, Shanna van Steensel van der Aa, Gina Goderie, Iris Klinkenberg 
en Melde Witmond reisden af naar Amersfoort om daar hun oefeningen te laten 
zien. Voor Emma Nierop (Pupil 1 D3) resulteerde dit met een score van 52,850 
punten in een uitstekende 3e plaats. 

Districtsfinale 4e en 5e divisie op 28 mei 2016
In deze wedstrijd kwamen 5 meiden uit. Naomi Gerritse (45,025, 2e plek), Vera 
Simons (42,900, 17e plek), Marit Prinsen (42,150, 22e plek) en Tinker Hogenbirk 
(41,350, 24e plek) turnden in het niveau Jeugd 2 G. In het niveau Junior F turnde 
Lisa Miltenburg als enige mee van Fraternitas. Zij haalde met 44,025 een 15e plek. 

Districtsfinale 4e en 5e divisie op 4 juni 2016
In het niveau Jeugd 1 D1 kwamen Ricky Kuipers en Lotte Groeneveld voor 
Fraternitas uit. Beiden turnden uitstekende oefeningen op de altijd spannend 
districtsfinale. Ricky Kuipers behaalde met 50,350 punten een mooie 14e plek en 
Lotte Groeneveld eindigde met 40,583 punten op een 27e plek.

Rayon toestelfinale 4e, 5e en 6e divisie op 18 juni 2016
Op 18 juni 2016 hebben de deelnemers aan de toestelfinale weer voortreffelijk 
geturnd. In totaal zijn er 28 medailles mee naar huis genomen. De volgende 
meiden vielen in de prijzen (zie eerste tabel volgende pagina):
      
Individuele recreantendag op 11 juni 2016 
Aan de recreantenwedstrijd hebben 82 leden meegedaan. In totaal zijn er 12 
medailles dubbel en dwars verdiend. De volgende turnsters zijn in de prijzen 
gevallen (zie tweede tabel volgende pagina):

Categorie Goud Zilver Brons
Talent Joline van Beek

Kabouter niveau 5 Lilly Verwijnen

Pre-instap niveau 5 Samra van Dijk

Pre-instap niveau 6 

groep 2

Mette Alberink

Instap niveau 3  Jolijn Buurke

Pupil 2 niveau 2 Sterre Mooijman  

Pupil 2 niveau 2  June Coenders

Pupil 2 niveau 3 Amy Verhoeven

Pupil 2 niveau 3 Sophie Gort

Pupil 2 niveau 3 Anneke Schipper

Jeugd 1 niveau 2 Barbara Hendriks

Jeugd2-junior-senior

niveau 1

Belisa Simmerman

Springwedstrijden op 29 oktober 2016 
Dit jaar reisden 10 groepen van Fraternitas (Fraternitas 1 t/m 10) af naar Woerden 
voor de springwedstrijden. Er werd ontzettend goed gepresteerd, want met 16
bekers ging Fraternitas weer naar huis!

Sprong Brug Balk Vloer

1e Anisha Sloeserwij 1e Ricky Kuipers 1e Mia Sin 1e Marie Bos

1e Shanna van Steensel 1e Lisa Miltenburg 2e Melde Witmond 1e Merle Dokter

1e Marie Bos 1e Naomi Gerritse 2e Pleun Veringa 3e Iris Klinkenberg

2e Lisa Miltenburg 1e Fouzia Lakhoirdi 2e Franka Arnold Bik 3e Jill van Leeuwen 

2e Merle Dokter 1e Iris Klinkenberg 3e Tinker Hogenbirk

3e Claire Arbouw 2e Nina Caverle 3e Siena Rowe 

3e Lotte Groeneveld 3e Pleun Veringa 3e Keetje Bos

3e Naomi Gerritse

3e Lena Receveur

3e Dominique Vos

Jeugd D categorie (1 groep)
Minitramp:  1e plek: Fraternitas 10
Mini-kast:  1e plek: Fraternitas 10
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Jaarverslag acrogym 2016

Jaarverslag wedstrijden 
acrogym 2016

De dames van de acro beginnen het 
seizoen met een voorronde, kort 
daarop gevolgd door de district finale. 
Na deze twee district wedstrijden volgt 
eventueel een doorstroom naar de 
halve landelijke finale en de landelijke 
finale. De doorstroming voor de halve 
en de landelijke finale wordt bepaald 
aan de hand van de hoeveelheid teams 
per categorie en het aantal punten (het 
cijfer). Hoogtepunten 2016:

Eerste plaatsingswedstrijd 6 februari
• Puck Streekstra, Lilo Crasborn en 

Bo Kuijpers- dames groep op E nivo 
worden derde.

• Sarah Dirksen, Julé van Gendt en Loes 
de Bruijne- dames groep op D junior 
nivo worden eerste.
   
Tweede plaatsingswedstrijd 19 maart
• Nicky Corthals en Juul de Vree halen 
voldoende punten voor de halve finale.

Halve landelijke finale 24 april 
• Nicky Corthals en Juul de Vree en 
Sarah Dirksen, Julé van Gendt en Loes 
de Bruijne draaien een goede wedstrijd 
maar halen onvoldoende punten om 
door te mogen naar het NK. 

Jaarverslag penningmeester 2016

Jaarverslag penningmeester

Raming en begroting
Jeugd E categorie (5 groepen)
Lange mat:  2e plek: Fraternitas 2
  3e plek: Fraternitas 3
Minitramp: 1e plek: Fraternitas 2
  2e plek: Fraternitas 3
Minikast: 2e plek: Fraternitas 2

Exploitatierekening
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Balans

Junior E categorie (4 groepen)
Lange mat:  1e plek: Fraternitas 4
  2e plek: Fraternitas 6
  3e plek: Fraternitas 9
Minitramp: 1e plek: Fraternitas 9
  2e plek: Fraternitas 4
  3e plek: Fraternitas 6
Minikast: 1e plek: Fraternitas 4
  2e plek: Fraternitas 9
  3e plek: Fraternitas 5



Contributievoorstel

Het Fratlied

11 februari  - Eerste plaatsings-
wedstrijd acro in Wormer

Judith en Pam  
(dames paar op C niveau)
Eindelijk was het zover, onze 
eerste plaatsingswedstrijd als duo 
in de C-lijn. Met gezonde zenu-
wen begonnen we met de balans 
oefening. Alles ging netjes, tot het 
laatste element. Daar maakten we 
helaas een fout. 
We herpakten ons en met een 
grote lach op het gezicht en met 
volle overtuiging deden we onze 
shiny tempo-oefening. Alle ele-
menten stonden! We zijn tevreden 
met onze prestatie en weten waar 
we aan moeten werken voor de 
volgende wedstrijd. Het was een 
gezellige dag!

Anke en Antje  
(dames paar op E niveau)
Wij vonden de plaatsingswedstrijd 
erg leuk en heel gezellig. 
We waren erg tevreden over hoe 
het ging en kijken erg uit naar de 
volgende wedstrijd. 
Groetjes van Anke en Antje.

Plaatsingswedstrijd Wormer

Boven en onder: Judith en Pam in actie
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Voorstel contributie verhoging.
Gezien de voorspelde negatieve 
resultaten van 2017 en 2018 is een 
contributieverhoging aan de orde.

Het bestuur stelt voor de basiscon-
tributie per kwartaal te verhogen 
naar € 15,- en de kwartierprijs te 
verhogen naar € 6,25. Ingaande 
per 1-7-2017. 

Voor een lid dat een uur in de 
week traint betekent dit een 
bedrag van 15 + (4 x 6,25) = 40 
euro per maand (exclusief de 
bondcontributie). Voor de huidige 
contributie regeling, zie elders 
in dit blad.

Fraternitas staat voor gezond bewegen
Dat is goed voor iedereen.

Fraternitas verenigde ons allen
Gymmen doe je niet alleen.

Frat, een naam voor sport en vriendschap
Want dat is ons ideaal.

Met elkaar gezond bewegen
Frat is van ons allemaal.

Heb je kopij voor het 
volgende nummer? 

Lever het svp 
uiterlijk 3 juni 

in bij de redactie.

(kopij@fraternitas.nl)



even bang gemaakt met onze boze 
dans-gezichten toen ze een foto 
van ons maakte.

Toen we eenmaal aan de beurt wa-
ren, waren we blij dat we eindelijk 
mochten knallen, en dat hebben 
we zeker gedaan! Onze elementen 
gingen, op een klein foutje na, ont-
zettend goed en onze dans stond 
als een huis. Even later kwamen 
onze punten binnen: 31.650, de li-
miet voor de landelijke halve finale 
hebben we dus gehaald! 

We kijken met een heel tevreden 
gevoel terug op deze wedstrijd. We 
hebben een gezellige dag gehad en 
hebben het, ondanks wat blessure-
leed in de aanloop naar de wed-
strijden, heel erg goed gedaan. 

We hebben heel veel zin in de vol-
gende wedstrijd op 18 maart!
Nicky, Barbara en Irene.

Irene, Nicky en Barbara

Irene, Nicky en Barbara (damesgroep  op D niveau)
Shinen en alle elementen zo goed doen als we konden, dat was ons doel 
voor deze wedstrijd. En stiekem wilden we ook wel heel graag de limiet 
halen van 31.000 punten… Tijdens het inturnen maakten we al een goede 
indruk, al wisten we niet zeker of iedereen ons zo aan stond te gapen 
vanwege onze trucjes of vanwege onze gewéldig mooie zebrapakjes. 

Genoeg tijd om alles te oefenen hadden we in elk geval wel, we waren 
pas in het vierde middagblok aan de beurt. Het was wel even doorbij-
ten, zo lang wachten. Maar gelukkig konden we in de tussentijd naar de 
andere teams van Frat kijken, en natuurlijk naar de mooie oefeningen 
van de andere verenigingen. Ook hebben we de moeder van Barbara nog 

25 maart  2e voorronde 5e divisie in Amersfoort
12 april   jaarlijkse algemene ledenvergadering (Bethelkerk)
14 april   Goede Vrijdag geen trainingen
15 april   clubteamwedstrijden regio in Amersfoort
22 t/m 30 april  MEIVAKANTIE

6 en 7 mei of   halve landelijke finale acrogym
13 en 14 mei 

6 mei   regiofinale 5e divisie in Amersfoort
20 mei   individuele recreantendag in Galgenwaard Utrecht
20 mei   districtfinale 5e divisie in Amsterdam
25 en 26 mei  Hemelvaart en vrijdag geen trainingen
3 juni   Inleveren kopij Fratblad (kopij@fraternitas.nl)
5 juni   2e pinksterdag, geen trainingen
24 en 25 juni  open kampioenschappen west Nederland (OKWN)   
   acrogym in Beverwijk
24 juni   toestelfinale rayon in Amersfoort
1 juli - 20 augustus ZOMERVAKANTIE

Agenda

Tekening van het team door Barbara
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Anke en Antje



Onderlinge Wedstrijden 2017
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Als we zeggen: bijna 230 deel-
nemers, 100 medailles, turnen, 
acrogym, de Jan de Jagerbeker, 
Sporthal Galgenwaard en meer 
dan 60 vrijwilligers. Weten jullie 
dan waar het over gaat??

Inderdaad, de Onderlinge Wedstrij-
den van Fraternitas!! Een jaarlijkse 
wedstrijd waar alle leden van Frat 
aan mee mogen doen, jong en oud. 

21 januari 2017 was het zover. Om 
7 uur begonnen de vrijwilligers 
met het klaarmaken van 
de zaal, zodat 
om 8.20 uur de 
eerste deelne-
mers het spits af 
konden bijten. 

Een speciale beker in deze wed-
strijd is de  ‘Jan de Jagerbeker’. 
Deze wisselbeker wordt uitgereikt 
aan de turner of turnster met het 
hoogst aantal punten voor de uit-
voering van de oefeningen, geteld 
over de hele dag. Na de eerste 
ronde stond Feline van Zijl op de 
eerste plaats. Het bleef spannend 
of Feline na drie rondes nog steeds 
op nummer 1 zou staan. 

GO!

Om 17 uur, nadat alle 230 deelne-
mers hun wedstrijd hadden ge-
turnd, wisten we het zeker: Feline 
was de winnaar van de Jan de Ja-
gerbeker. Gefeliciteerd Feline! We 
hopen dat je bent bijgekomen van 
de schrik en de beker een mooi ere-
plekje in je kamer heeft gegeven.

Naast het turnen deed ook de 
Acrogym mee aan de wedstrijd. 
Wel 25 teams streden om de eerste 
plaats. De teams, bestaande uit 
twee of drie meiden/jongens zagen 
er geweldig uit! Zowel de pakjes 
als het haar en de make-up waren 
helemaal op elkaar afgestemd. De 
oefeningen, maar ook de demo 
waar alle Acro leden aan mee de-
den, waren een ware show om naar 
te kijken.

Via deze weg willen we alle vrij-
willigers nogmaals bedanken voor 
hun inzet. Het was een ontzettend 
leuke, spannende, en vooral 
gezellige geslaagde dag. 

We kijken nu al uit naar de 
volgende keer!

Op de volgende pagina een over-
zicht van alle winaars en winnares-
sen op een rijtje. 

Gefeliciteerd jongens en meiden! 



Uitslagen wedstrijden
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Uitslagen van de onderlinge wedstrijden 2016/2017

Turnen - ronde 1

Categorie Niveau 1e plaats 2e plaats 3e plaats

Kabouters 5 Una van Melle Jaylin Ansems Anna Cremers

Kabouters/ 
pre-instap

4 Marit Burger Floortje van der 
Werf

Maud Glasbergen

Instap 5 Sophie Leistikow Chrystal Zhuang Lina Miriz

Kabouters 3 Iris Kok Sophia Boughdir

Pre-instap 5 Marijn Swenneker Feline van Zijl Anna Sloots

Pupil 1 3 Cathelijne Duinstra/ 
Juul de Vree

Fenna van der Meer

Turnen - ronde 2

Categorie Niveau 1e plaats 2e plaats 3e plaats

Pupil 2/Jeugd 1 3 Suus Hildebrand Lisa Lubberts Faith Sutherland

Pupil 2 4/5 Lotis Overbeek Caythlen Faneyte

Pupil 2/Jeugd 1 2 Lude Uylings Lena de Nas Roos Klop

Pupil 2/Jeugd 1 1 Iris de Haan Jolijn Buurke Alana van Haren

Turnen - ronde 3

Categorie Niveau 1e plaats 2e plaats 3e plaats

Senior E/F/H Shanna van 
Steensel

Marit Prinsen Demy Venenma

Junior keuze Barbara Hendriks Jitta Vroonhof Anna Bos

Turnen - ronde 4

Categorie Niveau 1e plaats 2e plaats 3e plaats

Jongens 14 Emanuel Oubrie Tommy van der Berg Zaky el Mourabiet

Instap/pupil 1 4 Suus van Rossem Milou Baker Lois Aikawa

Jeugd 2 keuze Zara Gadellaa Sophie Gort Inte Overbeek

De Jan de Jager 
beker (wisselbeker) is dit jaar 
gewonnen door Feline van Zijl. 
Volgend jaar kan er opnieuw gestreden 
worden om de Jan de Jager beker 
een jaar in huis te hebben.

YES!

GEFELICITEERD!

Uitslagen acrogym

Recreatie: Veerle Vulink, Rohna Köhne 
en Lima Keskin-Bakker worden eerste.

Instap: Fee Brasse en Alexandra 
Corthals worden eerste.

E nivo: Anke van Hardeveld en Antje 
van Oostveen worden eerste. 

D nivo: Nicky Corthals, Irene Radema-
ker en Barbara Hendriks worden eerste. 

C nivo: Sarah Dirksen, Julé van Gendt 
en Gabi Hofstra worden eerste en win-
nen de wisselbeker.
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Foto’s 

onderlinge 
westrijden 

acrogym
2017



Acrogym demogroep
17 december heeft Dominique 
Baars haar trainersopleiding afge-
rond met het diploma KSS3.

Vrijdag 20 januari heeft Kerstin 
Capel haar jurybrevet TD1 behaald.

En zondag 22 januari behaalde 
Anke van Hardeveld het diploma 
KSS2. Zij is nu assistent trainer.

Dominique, Kerstin en Anke
van harte gefeliciteerd!

Opleidingen

Het is alweer eventjes geleden, 
maar 17 december heb ik mijn 
KSS3 diploma behaald. Vorig 
seizoen ben ik aan deze opleiding 
begonnen om nog meer te leren 
over het geven van turnlessen/
gymnastiek. 

Een aantal keren zijn er mensen in 
de zaal komen kijken hoe ik les gaf 
aan de kinderen en dan gedroegen
de kinderen zich voorbeeldig! 

Nee hoor, de kinderen gedragen 
zich eigenlijk altijd voorbeeldig, 
maar tijdens mijn praktijkexamens 
vonden de kinderen het altijd wel 
een beetje spannend voor mij en 
leefde zij erg met mij mee. 

Ook ouders waren erg betrokken   
bij de voortgang van mijn oplei-
ding, super fijn deze betrokken-
heid.    
lees verder >>
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Helemaal rechts: Anke met haar diploma

Dominique haalt KSS3

Aankondiging
Bij de onderlinge wedstrijden heb-
ben de meiden van de acroselectie 
een demo laten zien. Bij dit stukje 
zie je ook een paar foto’s van de 
acrodemo’s van vorige jaren.

Vanaf volgend schooljaar komt 
er bij Fraternitas een nieuw 
demouur, waar we zulke demo’s 
gaan instuderen en met elkaar 
menselijke piramides gaan bou-
wen. Dit demouur wordt niet 
alleen voor de acro-ers, maar ook 
voor alle turners en turnsters 
vanaf 8 jaar!

In het volgende Fratblad vind je 
meer informatie over het waar en 
wanneer en hoe je je kunt aan-
melden.



Zaterdag 17 december 2016 reisde 
ik met zes kinderen (en ouders) van   
Fraternitas af naar Oudekerk aan 
de Amstel om mijn laatste   
praktijkexamen uit te voeren. De 
kinderen mochten twee uur lang 
turnen en ik moest laten zien wat 
ik het afgelopen jaar geleerd had. 

Ik vond het heel erg spannend, 
maar de kinderen vertelden mij dat 
ik hier niet zenuwachtig voor moest 
zijn. ‘Juf, gewoon heel vaak tegen 
jezelf zeggen dat je het kunt, dan 
lukt het!’ (Hey, zeg ik dat niet 
altijd tegen jullie?... Toch fijn dat 
jullie iets van mij hebben mee   
gekregen!!) 

Na mijn examen volgde er een 
eindgesprek waarin ik te horen 
kreeg dat ik geslaagd was! 
Dus het blijven herhalen dat ik 

het kon heeft echt geholpen! 
De kinderen zijn ontzettend trots 
op mij daarom hebben wij met alle   
kinderen een foto gemaakt waarbij 
ik mijn diploma vast houd, kunnen   
jullie hem vinden? 

Ik wil iedereen bedanken die mij 
het afgelopen jaar heeft geholpen 
om deze opleiding te behalen. Ook 
de kinderen en ouders die mee zijn   
gegaan naar het examen in Oude-
kerk aan de Amstel en de   
praktijkochtenden in Soest. 

Ik ga met veel plezier weer verder 
met het lesgeven aan de kinderen 
en heb er weer iets meer kennis bij 
gekregen! 

Groetjes, Dominique

Kleuren
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Dominique met haar groep 
en haar diploma



Milou Bakker
Anne van den Berg
Eline van den berg
Hanna Berlijn
Chayenne van Beurden
Nisha Boers
Lisa Bogaerts
Noor el Boukili
Noa van der Burg
Chamae Charrat
Dolores Frankenmolen

Katyh Geurts
Numidia el Gharmaoui
Madelief van der 
Heide
Jimmy Isabella
Tommy Isabella
Sara de Jong
Valarie Jonkers
Annabel Leenders
Fleur de Mari
Maya Meijers

Luana Milne
Or Peled
Noa Richardson
Anne Sloots
Karlijn Sluiskes
Gijsje Thijssen
Kathleen Verstraten
Sanna Vink
Sophie Wetzels
Timo Winkelman
Emma Van Wijk

Nieuwe leden

Mevr. Drs. C. Groenendijk, Apotheker

Een klein meisje zit op de stoep voor een huis. 

Een man die langskomt vraagt aan het meisje: 

‘Zijn je ouders thuis?’ ‘Ja hoor’, zegt het meisje. 

De man belt aan, maar er doet niemand open. 

‘Hoe kan dat nou?’ vraagt de man aan het meisje. 

‘Net zei je nog dat je moeder thuis was!’ ‘Dat 

is ook zo’, zegt het meisje. ‘Maar ik woon hier 

helemaal niet!’

Wist je dat je om op landelijk hoog niveau 

wedstrijden te turnen je wel drie tot vijf keer 

per week moet trainen, en dan 3 tot 4 uur 

per keer? En voor topsporters is dat zelfs 20 

uur tot 30 uur per week! 

Wil je ook iets melden op 
de kids pagina? Mail naar 
kopij@fraternitas.nl.

Mop

Weetje

Zie jij wat dit is?

Antwoord: bok

KIDS!

!

@
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Kun jij de 
woorden vinden?

BRUG
ACROGYM
TEAM
GOUD
DIPLOMA

TURNPAKJE
JUBILEUM
TRAINING
ZILVER
BRONS

Puzzeltje

#
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?
Adverteren in het fratblad?
Mail naar adverteren@fraternitas.nl.



Kleding

IBANnummer Fraternitas: NL39RABO0305641212

De contributie voor 1 uur les per week bedraagt € 37,00 per kwartaal. 
Daar komt dan nog de Bondscontributie bij. 

Uitleg over de contributies
-  De contributie wordt per kwartaal berekend en geheven. 
-  De contributie bestaat uit een bassisbedrag en een bedrag per 
 kwartier dat er getraind wordt en daarnaast de bondscontributie. 
-  De basiscontributie bedraagt € 13,- voor elk lid. 
-  Bedrag per kwartier is € 6,00 voor elk lid. 

Bondscontributie
De bondscontributie (KNGU) wordt per kwartaal met de gewone  
contributie geïnd. In 2016 is dat: leden t/m 15 jaar € 5,06 / kwartaal;  
leden vanaf 16 jaar € 6,18 / kwartaal. 

Inschrijfgeld
Inschrijfgeld wordt (eenmalig) bij inschrijving als nieuw lid betaald bij de 
eerste te betalen contributie en bedraagt € 7,50. 

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

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

Berekenen van de contributie
Dat kan met het excelbestand wat wij hiervoor hebben gemaakt. Dit staat 
op de website: www.fraternitas.nl.

Vragen over de contributie 
Zijn er toch nog vragen, kijk op de website of stuur 
de vraag dan naar onze 2e penningmeester 
Jonneke Kuperus via jonneke@fraternitas.nl. 

Contributrie
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Trainingen
Voor de trainingen zijn geen speciale 
kledingeisen. Je moet wel sportkleding 
dragen waar je goed in kan bewegen, 
zonder ritsen en knopen. Het schoeisel 
mag niet buiten zijn gedragen en moet 
een stroeve zool hebben. Lange haren 
moeten vast en je mag geen sieraden 
dragen.

Wedstrijden
Meisjes/dames: donkerblauw met zilver 
turnpakje. Jongen/heren: donkerblauw 
turmhemd met een witte korte broek.
Als je turnschoentjes draagt, moeten 
die wit zijn.

Kledingverkoop (VERANDERD)
Ons ‘winkeltje’ in de Oranjekapel is ge-
stopt met de verkoop van de turnkle-
ding. We konden ons winkeltje nog 
maar 1 keer in de maand “bemannen”. 
We willen toch een beetje met de 
tijd meegaan en jullie ook op andere 
momenten de gelegenheid geven om 
onze kleding te kunnen aanschaffen. 
De leverancier van onze verenigingskle-
ding, TT Gymnastics (voorheen Tema-

Prijzen 128 t/m 164 S t/m L

Turnpakje € 46 € 48,50

Korte legging € 17 € 18,50

Turnhemd € 10* € 10*

Witte korte broek € 10* € 10*

Turnhemd + witte korte broek samen € 17,50*

Rugtas ** € 11,00

Sporttas ** € 15,00

Turn), is gelukkig ook in Utrecht. Zij zit-
ten op de Ambachtsweg 14 (3542DG). 
Zij zijn dinsdag, woensdag en donder-
dag open van 10 tot 17 uur. 
Je kunt ook on-line bij TT Gymnastics 
bestellen. Zowel in de winkel als via 
internet moet je wel aangeven dat 
het om kleding gaat van Fraternitas 
Utrecht. Je zal ze in de winkel zelf en 
on-line niet aantreffen. 

We hebben nog een kleine voorraad 
in de Oranjekapel. En stellen het erg 
op prijs dat je eerst even informeert bij 
brigyt@fraternitas.nl of wij je maat nog 
hebben, ophalen kan dan in overleg. 
We hanteren dezelfde prijzen als TT 
Gymnastics. De jongenskleding is via 
Fraternitas (tijdelijk) wel goedkoper.

*  dit zijn niet de prijzen van TT Gymnastics.
**  de rugtassen en sporttassen zijn niet te koop bij TT Gymnastics.

Op onze website kan (gebruikte) turnkleding worden aangeboden en gevraagd. 
Mail het aanbod of de vraag naar jonneke@fraternitas.nl.



Zeddeman & Zn
Schilders-en interieursbedrijf
de Liesbosch 12 X
3439 LC Nieuwegein

Telefoon 030-6060203
Telefax 030-6060036

met een ERKEND SCHILDER bent u beter af

Heeft u interesse om te adverteren?

Neem dan contact op met Fraternitas: 

adverteren@fraternitas.nl

Informeer naar de diverse mogelijkheden waaronder eenmalige
advertenties in het blad of op internet (www.fraternitas.nl)

Ruim 25 jaar ervaring
n….

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

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

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

- Homeopathie

- Voor al uw vragen over geneesmiddelen

- Wij bezorgen bij u thuis

Er is weer ruimte om te 
adverteren

DAT KAN 
GROOT

Maar ook iets kleiner….

Interesse?

Neem contact op met Fraternitas:

adverteren@fraternitas.nl

Lidmaatschap beëindigen 

Leden die in de turnhal Welgelegen trainen kunnen per 1 januari en per  
1 juli opzeggen, met dien verstande dat er een maand opzegtermijn geldt 
(voor 30 november opzeggen om het lidmaatschap per 1 januari  
te beëindigen).

Leden die in de gymzalen trainen kunnen per 1 januari, 1 april, 1 juli  
en 1 oktober opzeggen. Ook met een opzegtermijn van 1 maand.

OPZEGGEN OP LES IS NIET MOGELIJK! 
ALLEEN SCHRIFTELIJK, MINSTENS ÉÉN MAAND VOORUIT

Bestuur

Voorzitter tot 12 april Ati Dijk  voorzitter@fraternitas.nl
  tel 06 44 45 03 26
Secretaris Janneke Peerdeman  secretaris@fraternitas.nl
  tel 06 43 16 60 65 (na 18.00 uur) 
1e penningmeester Clasineke Groenendijk  penningmeester@fraternitas.nl
  tel 030 252 25 70
2e penningmeester Jonneke Kuperus  jonneke@fraternitas.nl

Leden:
Joop van Raaij  joop@fraternitas.nl
Brigyt Witteman (tot 12 april)  brigyt@fraternitas.nl
Claudia de Groot  claudia@fraternitas.nl
Mariëlle van der Meer  marielle@fraternitas.nl

Trainers
Voorzitter
Marina Luijkx   marina@fraternitas.nl 

Leden
Antje Oostveen  antje@fraternitas.nl
Bapke Roodenburg   bapke@fraternitas.nl 
Dominique Baars  dominique@fraternitas.nl 
Eddy van der Rijst  eddy@fraternitas.nl 
Eddy Yarraly  eddy.yarraly@fraternitas.nl 
Elsemiek Versteegt  elsemiek@fraternitas.nl 
Hester Mehagnoul   hester.mehagnoul@fraternitas.nl
Hester van der Rijst   hester@fraternitas.nl 
Lenny de Heus   lenny@fraternitas.nl
Mandy de Heus  mandy@fraternitas.nl
Mirjam den Uijl   mirjam@fraternitas.nl 
Natascha Baars   natascha@fraternitas.nl  
Nicky Corthals  nicky@fraternitas.nl 
Nicky van Steensel v/d Aa  nickyvansteensel@fraternitas.nl
Rien den Uyl  rien@fraternitas.nl  
Shanna van Steensel v/d Aa  shanna@fraternitas.nl
Qvinny Leemans  qvinny@fraternitas.nl  

Ledenadministratie
Ria van Raaij  ledenadministratie@fraternitas.nl
  tel 030 243 66 42
Redactie Frat-blad  kopij@fraternitas.nl
Beheer Facebook  socialmedia@fraternitas.nl
Internet www.fraternitas.nl  webmaster@fraternitas.nl 

Adressen
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Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 1

Maandag: 

17.00 - 18.00 uur meisjes en jongens 4 - 7 jaar  Shanna van Steensel van der Aa  

18.00 - 19.00 uur meisjes 8 - 9  jaar Shanna van Steensel van der Aa

19.00 - 20.15 uur meisjes 10 - 14 jaar Hester van der Rijst 

Woensdag 

17.00 - 18.00 uur Club-Extra 4 - 9 jaar Eddy Yarally

18.00 - 19.00 uur jongens 6 - 10 jaar Eddy Yarally

Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)

Maandag:

17.00-18.00 uur acro recreatie vanaf 6 jaar Nicky Corthals

18.00-19.00 uur acro wedstrijd vanaf 6 jaar Nikcy Corthals   

Woensdag:

16.45 – 17.45 uur meisjes 5 - 7 jaar Dominique Baars

17.45 – 18.45 uur meisjes 8 - 10 jaar Dominique Baars

Donderdag: 

16.30-17.30 uur meisjes en jongens 4 - 7 jaar Shanna van Steensel van der Aa 

17.30-18.30 uur meisjes 8 - 9   jaar Shanna van Steensel van der Aa 

18.30-19.30 uur meisjes 10 -12  jaar Shanna van Steensel van der Aa 

Vrijdag: 

16.15 - 17.15 uur meisjes 5 - 7 jaar Bapke Roodenburg

17.15 - 18.15 uur meisjes 8 - 9 jaar Bapke Roodenburg

18.15 - 19.15 uur meisjes 10 - 14 jaar Bapke Roodenburg

Nolenslaan 33

Maandag:

17.00 - 18.00 uur meisjes 4 - 7 jaar Elsemiek Versteegt

18.00 - 19.00 uur meisjes vanaf 8 jaar Elsemiek Versteegt

19.15 - 20.15 uur Conditieles (dames) 65-85 jaar Lenny de Heus

20.15 - 21.15 uur Conditieles (dames) 35-65 jaar Lenny de Heus

Rooster en lestijden

Vrijdag:

16.00 - 17.00 uur meisjes 6 - 7 jaar Mandy de Heus

17.00 - 18.00 uur meisjes 8 - 9 jaar Mandy de Heus

18.00 - 19.00 uur meisjes 10 - 11 jaar Lenny de Heus 

19.00 - 20.15 uur meisjes vanaf 12 jaar Lenny de Heus

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

Maandag:

17.00 - 18.00 uur jongens 6 - 9 jaar Nicky van Steensel van der Aa

18.00 - 19.00 uur jongens vanaf 9 jaar Nicky van Steensel van der Aa 

Dinsdag:

16.00 - 17.00 uur meisjes en jongens 4 - 6 jaar Natascha Baars

17.00 - 18.00 uur meisjes 7 - 8 jaar Natascha Baars

18.00 - 19.15 uur meisjes vanaf 9 jaar   Natascha Baars

Woensdag:

18.00 - 20.00 uur acro  wedstrijd vanaf 6 jaar Mirjam den Uijl

Zaterdag:

09.00 - 10.00 uur acro recreatie vanaf 6+ jaar tijdelijk Antje Oostveen 

  voor Qvinny Leemans  

09.00 - 11.00 uur acro wedstrijd vanaf 6 jaar Nicky Corthals en Hester Mehagnoul

11.00 - 11.30 uur acro springles Mirjam den Uijl

11.30 - 13.00 uur acro  wedstrijd vanaf 6 jaar Mirjam den Uijl

Turnzaal Welgelegen-Grebbeberglaan1

Dinsdag:

21.30 - 23.00 uur dames vanaf 16 jaar Rien den Uyl

Donderdag:

20.30-  22.30 uur dames vanaf 16 jaar Rien den Uyl

Woensdag:

20.30 – 22.00 uur heren vanaf 14 jaar  Eddy van der Rijst
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