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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evi Weiland is gespecialiseerd in civielrecht en in het bijzonder in 
personen-, familie- en jeugdrecht. Zij is echtscheidingsbemiddelaar en lid 

van de vFAS. De ervaring die ze heeft opgedaan in de arrondissementen 

Amsterdam en Haarlem, past ze toe in het arrondissement Utrecht waar 

ze sinds 2004 werkt. Haar vermogen om goed te luisteren, te analyseren 
en te begrijpen gebruikt ze bij het musiceren en is de kern bij het contact 

met haar cliënten. Ze is begaan met mensen die tijdelijk het spoor bijster 

zijn en ziet het als een uitdaging hen weer op de rails te zetten. Daarbij 

hanteert zij duidelijke regels met zelfstandigheid en eerlijkheid als

belangrijkste trefwoorden.

“Ik heb veel geduld, maar ik hou er niet van aan het lijntje te worden 

gehouden en waar het nodig is, hak ik knopen door” 

 

 
 

 

 

Zeddeman & Zn 
Schilders-en interieursbedrijf 
 

Nieuwegein 030-6060203 

Telefax 030-6060036 

 

met een ERKEND SCHILDER bent u beter af 
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VAN DE VOORZITTER…. 
 

2008 
 

115 jaar Fraternitas! 
 

Op de website van de wikipedia kunnen we 

lezen dat in 1893 de leden van de Utrechtse 

Christelijke Jongelings Vereniging (UCJV) 

het idee kregen om naast het praten over het 

christelijk geloof en het leven ook te gaan 

bewegen. Op 6 mei 1893 werd het besluit 

genomen om een gymnastiekvereniging op 

te richten (vanaf 1924 ook met drumfanfa-

re).  

Nu 115 jaar later is Fraternitas een bloeien-

de vereniging met 750 leden, die open staat 

voor iedereen.  

 

We vieren het lustrum officieel op 19 april 

met het turngala en op 5 juli (verenigings-

dag) met een receptie en een feest.  

De voorbereidingen en de spanning of alles 

op tijd geregeld is bereiken nu welhaast hun 

hoogtepunt.  

Komt alles op tijd af? 

Bij de voorbereiding zijn alle leden en 

vrijwilligers betrokken. Op het Turngala op 

19 april zullen we 

zien wat het bete-

kent: (lichamelij-

ke) oefening baart 

kunst!  

Komt dat zien!  

 

Pieter Vos 
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VAN DE REDACTIE… 

en feestjaar. Wat een drukte!!!!We zijn met alles tegelijk bezig. Oefenen voor het Fratgala, 

kostuums maken, decor maken, vergaderen voor de verenigingsdag, reünie, feestavond en dan 

komt het Fratblad er ook nog even tussen door.  Maar, het eindresultaat zal geweldig zijn. 

Over het blad mag u nu alvast oordelen, niet te streng zijn, we doen het met plezier, dat moet 

zo blijven. Over het turngala kunt u op 19 april een oordeel gaan vellen, maar ik ben er niet bang 

voor. Ik weet zeker dat u zult zeggen:” dat deze vereniging dit voor elkaar krijgt, geweldig.” Mis-

schien kan u ook uw steentje gaan bijdragen, want Fraternitas blijft altijd opzoek naar vrijwilli-

gers……….. 

Ik wens u alvast een enorme leuke middag en/of avond tijdens ons Fratgala, 

 

Lenny 
 

 
 

WELKOM NIEUWE LEDEN Aantal leden miv 15-03-2008: 663 
 

Hajar Aomoussa 

Souhaila Azaoum 

Aymane Benjah 

Rajina Benschop 

Britney Boele 

Roos Boerstoel 

Annabelle Bruijn 

Arjen van den Brink 

Richard van den Brink 

Aurora Contente 

Dora Derks 

Roos Derksen 

Sarah Dirksen 

Fieke van Dijk 

Nisse Donders 

Finne Donders 

Anemon Edelbroek 

Anna Suzanna Eizenga 

Jacky van Schaik 

Saar van Gelder 

Cosmo van Gestel 

Gina Goderie 

Kirsten van de Groep 

Carlijn van Hagen 

Geesje van Hagen 

Arief Haider 

Anne-Roos Hiddink 

Suzanne Hoogendoorn 

Hanna Hosman 

Tessa de Klerk 

Jantine Kroneman 

Floor Kuijpers 

Puck van der Laan 

Bastienne Lans 

Robin Leuverink 

Charlotte Lubberts 

Elin May 

Alice Oosterhoff 

Evan Marieke Meijer 

Ilse Meijer 

Isabelle Meijer 

Roos Meijer 

Kiley Mom 

Diba Monfared 

Britt Oosten 

Jesse Radstaak 

Veerle Redekker 

Priscilla de Rooij 

Jikke van Ruitenbeek 

Iris Rijnburger 

Jip van Santen 

Fe van Santen    

Kiete Schmitt 

Anne Siemers 

Zurreyl Simon 

Jimmy Smit 

Bo Visser 

Monika Smit 

Jessie Temming 

Dennis van Tessel 

Maud Thijsen 

Floor van Veldhuizen 

Iris Veltman 

Juma Verburg 

Kate Lynn Verheijen 

Marije Verleisdonk 

Doris Vervaart 

Sterre de Vos 

Farah Warmer 

Jorien Wattel 

Sam te Wierik 

Simone Zondervan 

Robin Zantman 

Iris van den Wijngaard 

Simone van den Wijngaard  

 
 

TOELICHTING  FOTO’S  OMSLAG 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 E

Elyanne en Robijn tijdens 
divisie 5,6,7 verplicht  

Ingmar tijdens districtsfinale 

“Zware jongens” van  
de drumfanfare 

Bas tijdens voorronde NTS laag 
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VAN HET BESTUUR 

oby van Geffen heeft na 1 jaar haar werkzaamheden in het bestuur als 1
e
 secretaris neerge-

legd. Coby bedankt. Gelukkig is Ati van der Meer bereid gevonden om in ieder geval tot en 

met de jaarvergadering van 2009 de vacante plaats in te nemen. Ati kent de vereniging ge-

lukkig goed en dat is een groot voordeel in dit lustrumjaar. 

De website is na maanden onderhoud weer in de lucht. Opmerkingen of suggesties voor verdere 

verbeteringen zijn welkom via de website (www.fraternitas.nl). 

C 
Zoals  men in dit Fratblad kan lezen zal per april een verlate, achterstallige contributieverhoging 

plaats vinden. Omdat gelijktijdig een nieuwe berekening van het uurtarief plaats vindt kan dit voor 

sommige Fratleden een onevenredig grote contributie verhoging betekenen. Wij als bestuur vragen 

daar begrip voor. Voor vragen kan men zich wenden tot het bestuur. 

 

 

Helaas heeft Ron Visser aangekondigd na jarenlange inzet voor de vereniging om na de jaarverga-

dering van 2009 zijn activiteiten als bestuurslid en penningmeester van Fraternitas te beëindigen. In 

verband met het belang van deze functie doen wij nu reeds een oproep op geïnteresseerden met fi-

nanciële deskundigheid om vanaf die tijd bestuurslid en penningmeester van Fraternitas te worden. 

Uw reacties graag naar de voorzitter. Email: voorzitter@fraternitas.nl 

 

 
Pieter Vos 

 

AGENDA 
 

MAART  2008 

21 goede vrijdag, dus geen les 
22 clubteam/steenwedstrijden meisjes/dames 
24 2

e
 paasdag, dus geen les, wel Utrecht marathon 

27 19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling! 

APRIL  2008 

3 19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling! 
5 GENERALE REPETITIE FRATGALA in sporthal Galgenwaard 
12 voorwedstrijd divisie 5 + jeugd meisjes/dames 
18 opbouwen voor het Fratgala 
19  FRATGALA in Sporthal Galgenwaard 
22 kopij voor het Frat-blad binnen 
24 Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (zie uitnodiging pagina 9 van dit blad) 
26 Tulpvakantie tot en met 12 mei 2008 
 

MEI  2008 

6 verzendklaar maken van het Frat-blad 
8 19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling!  
15 19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling! 
17 regio finale 5

e
 divisie meisjes/dames 

24 2
e
 voorronde heren NTS laag 

31 regio finale 6
e
 divisie meisjes/dames 

 

JUNI  2008 

7 rayondag/toestelfinale 
14 districtswedstrijd 5

e
 divisie meisjes/dames 

17 kopij voor het Frat-blad binnen 
21 districtsfinale heren NTS laag 
28 regio finale 7

e
 divisie meisjes/dames 

 

JULI  2008  

1 verzendklaar maken van het Frat-blad 
5 Verenigingsdag, receptie a la reünie ven feestavond in de Paperclip  

 

Zomervakantie van 12-07-2008 t/m 31-08-2008 
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NIEUWS VAN DE DRUMFANFARE… 

 

Frats Saxende Reporter  

Zo, daar is-ie dan weer. De eerste NvdD, van het nieuwe jaar. 

Ook voor dit jaar hopen we weer op een heerlijk muzikaal jaar. 

Tuurlijk wensen wij ook iedereen nog een goed 2008 toe. 

Als eerste wil ik graag Jantine en Maurice welkom heten bij onze club. 

Ik wens jullie veel plezier toe, en hopen dat jullie lang in ons midden blijven. 

Wij mogen dit jaar ook een aantal jubilarissen gaan feliciteren. 

Mensen die of al erg lang muziek maken, of al erg lang bij Fraternitas zitten. 

Hier kom ik later in het jaar nog een keertje op terug. 

 

In de afgelopen tijd zijn er voor ons ook weer een aantal optreden 

geweest. 

Het begon op 19 December in het donkere Vreeswijk, waar we de 

“kerstlichtjes bij Vreeswijk” muzikaal op kwamen luisteren. 

Het was beregezellig, maar ook berekoud. 

Zo koud dat de meeste instrumenten ook gewoon bevroren waar je 

bij stond.  

Niet echt lekker blazen, maar het hoort er ook een beetje bij. 

 

Bij ons volgende kerstoptreden hadden we meer geluk met het 

weer. 

Een lekker winterzonnetje brak door, zodat we in de Burg. Reiger-

straat, de Nachtegaalstraat, en op de Maliebaan een leuk optreden 

konden weggeven. 

Dit werd door het winkelend publiek erg gewaardeerd. 

We werden zelfs versterkt door een enthousiaste bewoner 

die spontaan zijn saxofoon pak-

te en mee ging spelen.  
Lekker cluppie!!! 

 

Helemaal toppie!!!!!!!!!Ook de kinderen van de buurt werden er vro-

lijk van en speelden spontaan met ons mee op kleine trommeltjes. 

Erg vertederend om te zien hoor.  

Al met al was het een zeer leuk optreden.  

 

 

Het eerste optreden voor dit jaar zou op zaterdag 2 februari zijn, 

maar doordat het Vredenburg openligt, kon de carnavalsoptocht 

helaas niet door gaan 
Fans 

Gelukkig zijn er nog genoeg optredens waar wij ons dit jaar mogen laten horen. 

De agenda voor 2008 ziet er voorlopig als volgt uit: 

 

29 maart: optreden verpleegtehuis Bovenwegen in Zeist 

19 april: Ledenwerving/promodag in parkwijk, Leidsche Rijn 

29 april: Lampionoptocht Maarssenbroek 

30 april: rondgang ’s ochtends door Maarssen dorp, 
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NIEUWS VAN DE DRUMFANFARE… 
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              lampionoptocht met aansluitend taptoe in Maarssen dorp 

4 mei: dodenherdenking Bejaardencentrum “Maria Dommer” te Maarssen 

17 of 24 mei: Play-in voor het slagwerk 

27 mei: Anjercollecte rivieren wijk 

29 mei: Intocht A4daagse Hoograven 

28 juni : Optreden in huize “de Koperwiek” in Bilthoven 

 

Al deze optredens staan ook vermeld op onze website: www.frat.nl 

 

Wist u .....: 

 

• dat wij gezellige en leuke kerstoptreden hebben gehad. 

• dat het er ook erg koud was 

• dat met name de trompetten en de baritons veelal bevro-

ren waren 

• dat dat door het spuug komt. 

• dat wij bij 1 kerstoptreden bezoek hebben gehad van een 

Bn’er 

• dat dat Claudia de Breij was  
Toeterende dames 

 

• dat zij erg enthousiast over ons was 

• dat wij eigenlijk een primeur hadden 

• dat zij toen al zwanger was, terwijl Nederland van niets wist 

• dat dat een muzikaal kind wordt 

• dat dat komt omdat onze muziekklanken naar binnen zijn gedrongen 

• dat dat een potentieel lid wordt 

• dat er in Woerden in juli ook een muzikaal wonder verwacht wordt.  

• dat dat ook een potentieel lid wordt. 

• dat Roeland erg grote voeten heeft 

• dat zijn schoenneuzen dan ook erg uitsteken 

• dat Maarten een erge ijdeltuit is 

• dat hij dus zijn saxkoord afdoet als hij zijn sax niet gebruikt 

• dat er een aparte site is voor slagwerkers 

• dat deze www.slagwerkworld.nl is 

• dat onze slagwerkers in mei met slagwerkers uit Benschop en IJsselstein een play–in gaan hou-

den. 

• dat als u van veel trommels houdt, u daarbij aanwezig kan zijn 

• dat dit in een latere versie van het fratblad verder beschreven wordt 

• dat Monique erg handig is met stokken 

• dat Jantine dit letterlijk heeft ervaren 

• dat er op 19 april een promo dag is 

• dat daarvoor elders in het blad een advertentie 

staat 

• dat Cor & Marlise beiden een nieuw speeltje hebben. 

• dat ze daar veel geluid mee kunnen produceren 

• dat het op een trompet lijkt, maar dan in mini for-

maat. 
 

Zo, dat was het dan weer voor deze keer. 

 
Frats saxen kwartet 

Tot de volgende NvdD, 

http://www.frat.nl/
http://www.slagwerkworld.nl/


PROMODAG…  

 

WAARHEEN: de promodag van de Drumfanfare 

WAAR: in Parkwijk te Leidsche Rijn 

WANNEER: zaterdag 19 april van 13.00 tot 15.00 

WAAROM : wij zoeken leden en willen ons bekend maken bij het publiek 

WAT TE DOEN: wij spelen muziek en men kan informatie over ons krijgen bij de 

kraam 
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ER IS EEN TIJD VAN KOMEN EN VAN ….. 

aan… 

19 december 2007 ging ik naar de gymzaal voor mijn laatste heren training. Na jaren met veel 

plezier lesgegeven te hebben, had ik besloten te stoppen. Aangekomen bij de zaal, stond er 

een lange vent voor mij en zei: “Dag Joost”. Ik vroeg wie hij was. Het was een oudlid die ik 

al jaren niet gezien had. Dat was leuk.  

 G
 

 

 
 

 

En zo kwamen er steeds meer. Wat een verrassing. Statafels kwamen naar binnen en ook drinken en 

eten. Wat een drukte. Van lesgeven is niets meer gekomen. Overal kwamen ze vandaan, uit het hele 

land. Na toespraken en veel mooie kado’s heb ik gezellig met mijn oud-leden kunnen praten. Veel 

herinneringen opgehaald en foto’s bekeken. Het deed me goed. Leden van de springploeg, selectie, 

herenles maar ook trainers en bestuursleden waren er. Dat was een avond waar ik lang op terug mag 

kijken.  

Eddy en Kosse, enorm bedankt voor het vele werk dat jullie hiervoor verricht hebben. We hebben 

die avond gelijk besproken om dit maar één keer in de vijf jaar te herhalen. 

 

 

Ik heb een enorm leuke tijd gehad bij Frat, veel ge-

leerd en veel meegemaakt. Daarom wil ik graag, via 

deze weg, iedereen bedanken die dit voor mij moge-

lijk heeft gemaakt.  

Fraternitas, ga zo door en veel succes.  

 

Joost van der Meer 
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PUZZELPAGINA 

et antwoord van de puzzel uit het vorige blad was: Honderdvijftien 

H

d

 

elaas heeft maar 1 iemand de oplossing ingestuurd. Hopelijk zijn er wel meer mensen die 

e puzzel oplossen. Marit van Opstal, jij kan binnenkort iets leuks verwachten. 

De nieuwe puzzel is een woord zoeker. Zoek de woorden van links naar rechts, van boven naar on-

der maar ook schuin. 

Hoeveel letters blijven er in totaal over???? 

Stuur je antwoord voor 15 april naar: kopij@fraternitas.nl  
 

 

 

G M M Q E B A V N F I T U V K E W E N G N I N N A P S O Y C  

G N F K I I F C S I C Y P F G I U I Y E T T F K S N E T N X  

Y J I W T Y T O R L V I D N A T A S N S T M O N M F B K Q N  

A K E G V R J U W O D E I L L A L S X E C I O E E X E U E Y  

S A L L I N A D B I G K A A A R B I R N D R E N S I F R D P  

G U A E L N M I E I I Y N U G T R M H I B J I T M T U J R M  

G Q P J D E E U N E R I M D N S E M E O R N I E I S E E Z T  

U N W P H I U R R I G T V E R N K O R R G E N R N V S L T W  

R H I N O B N T E A N K N M U O N C E H Z N V E T E I U K Q  

B M R W L R I G P V E G L O T M O S N O A Q G L L S R T W K  

A U J E S U T L V E K K S A C E D R S I P N G E I N D B C C  

T A N P S S E E V E I E E P B D J E E Y O M C O S Z O E F A  

X N Z J U Z D C R M R S I N A T O N L J I T A C U U U J W L  

Y D I R Z B Q I B S X K I T N K O I E O I W H R J D D K T F  

Z R Q U E D D Y K C O D O V S A S A C E B O I J C E E A R K  

P L P N E S S E L M Y G X O I A T R T V E T E Y R H R P A C  

S R E G I L L I W J I R V B P D N T I N W U X A M L E N I I  

K T O E S C H O U W E R S L E N C M E D G R F V E A N R N L  

F R A T E R N I T A S I U T A L N N Y D C N R O D A K U E F  

A S S I S T E N T E N D A G U H R X S G A P E O A Z A T N N  

N E K R E W N E M A S G Q B F I T E I F J A T R I M M U F R  

L E S R O O S T E R E H E V E R L R M A U N S R L Y P M O B  

V A K A N T I E P K S X J N U E A U O Z R T E O L G U I E T  

E J E R M U Z I E K T X T H C E R T U P Y A H N E S N S R S  

K G P A U N E I L R A C H T N D W B B Q S L K D E U T I P V  

P S F B K X R L A L O E I S C I S C A L R O C E J U B R X O  

A D U I M A U R E E N E S M A E T Z E A A N C S U U O E V C  

B E G E M K F N G N I L L E T S R O O V K D Q R N N R E P V  

D R N R T J J E L S E M I E K P L Y C N R G E E G Q Q U P F  

S E C C U S M T N E Q Q Z U C K R D X P K F C A J S R L Y V 

ACROGYM  

ACTIVITEITEN 

ANNEKE 

ANNEMIEK 

ARABIER 

ASSISTENTENDAG 

ATI 

BALK 

BAPKE 

BESTUUR 

BRONS 

BRUG 

CARLIEN 

CEES 

CISCA 

CLUBEXTRA 

CONTRIBUTIE 

DEMONSTRATIE 

DIVISIE 

DONKERBLAUW 

DRUMFANFARE 

EDDY 

ELSEMIEK 

FLICKFLACK 

FRATBLAD 

FRATERNITAS 

GOUD 

GYMLESSEN 

GYMNASTIEKVERE-

NIGING 

GYMZAAL 

HERENSELECTIE 

HESTER 

JELLE 

JEUGDSELECTIE 

JONGENSUREN 

JOOST 

JUNIOR 

JURY 

KIDSSWING 

KLEDINGVERKOOP 

LENNY 

LESROOSTER 

MARIEKE 

MAUREEN 

MEDAILLE 

MUZIEK 

NIVEAU 

OEFENING 

OPMARCHEREN 

OUDERENKAMP 

PRESELECTIE 

PRIJSUITREI-

KING) 

PUZZELPAGINA 

RIEN 

SAMENWERKEN 

SENIOR 

SPANNING 

SPORTHAL 

SPRONG 

SUCCES 

SUPPORTERS 

TEAMS 

TOESCHOUWERS 

TOESTEL 

TRAINEN 

TRAINERSCOMMIS-

SIE 

TRAININGSPAK 

TRIBUNE 

TURNGALA 

TURNHEMD 

TURNPAKJE 

TURNPANTALON 

TURNSCHOENEN 

UTRECHT 

VAKANTIE 

VOORRONDES 

VOORSTELLING 

VRIJWILLIGERS 

WEDSTRIJDEN 

ZILVER 

 
 

H 
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 AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 

 

OP 24 APRIL 2008 
 

 
Waar: 
In de Bethelkerk, J.M. de Muinck Keizerlaan 2 – Utrecht (ingang Norbruislaan) 
Hoe laat: 
De zaal is open vanaf 19.45 uur. U wordt ontvangen met koffie en thee 
De vergadering begint om 20.15 uur precies. 
Vergaderstukken: 
Treft u aan in dit Fratblad 
 
1. Opening 
2. Notulen van de vorige J.A.V. d.d. 19 april 2007 (pagina 10-11) 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Jaarverslag secretaris met bijlage trainers (pagina 12-13 en 14-18) 
5. Jaarverslag drumfanfare (pagina 19-20) 
6. Verslag van de kascontrolecommissie  
7. Jaarverslag penningmeester (pagina 21-22) 
8. Raming/Begroting 2008  
9. Benoeming kascontrolecommissie 
10. Contributievaststelling 
11. Diverse huldigingen en speldjes: 

12 ½ jaar lid: Niki Dukker, Joop van Raaij, Willeke Pols-Sagius en Margot Lijnse 
25 jaar lid: Hilde de Vries-Lit 
40 jaar lid: Peter den Uijl 
80 jaar lid: Mw. G.E.. de Jager-Appel 
25 jaar vrijwilliger: Corrie Huberts 

12. Stand van zaken Turnhal Utrecht 
13. Aftredend/herkiesbaar en voordragen van nieuw bestuurslid: 

Coby van Geffen  is gestopt als bestuurslid en secretaris van de vereniging in verband met drukke 
andere werkzaamheden. Ati van der Meer is bereid gevonden de functie van secretaris a.i. op 
zich te nemen. Ron Visser heeft aangekondigd na de J.A.V. 2009 af te treden als 
penningmeester.  

14. Rondvraag 
15. Sluiting van de vergadering 

Zingen van het Fratlied  
Na de vergadering is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn. 
 
Ingekomen stukken betreffende de J.A.V. dienen voor 5 april in het bezit te zijn van de voorzitter. 
 

FRATLIED 
 

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. 
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NOTULEN JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN FRATERNITAS 
19 APRIL 2007 

 
Aanwezigen: 
Leden van 15 t/m 17 jaar: Elze van der Meer, Zeynep Bastih, Jeroen de Groot 
Leden van 18 jaar e.o.: Ron Visser, Irene Meertens, Joop van Raaij,  Cobby van Geffen, Miranda van 
Klinkenberg, Pieter Vos, Brigyt Witteman, Wim Wensel, Janneke Wensel, Dick van Ringelestijn, Corrie 
Huberts, Wil Klaare, Annemiek v.d. Ploeg, Lenny de Heus, Kees den Uijl, Hester van der Rijst, Marja 
den Uijl, Margreet van der Klij, Evert van der Klij, Tanja Meijer, Elsemiek van Raaij, Ati van der Meer, 
Joost van der Meer, Marielle van der Meer, Henk Verweij, Eddy van der Rijst, Cisca den Uyl, Anneke 
Louwerse, Jonneke Kuperus, Carlien den Uijl, Mevrouw Den Uijl-Nagtegaal, Nel Grobben, Frans 
Grobben, dhr. A Mooijman, Clasineke van Steensel. 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. De overweging is dit jaar in de 
vorm van de parabel van het potlood. We houden aansluitend 1 minuut stilte voor de heer Wim 
Mooijman, die overleden is. 
 
2. N.a.v. de notulen van de JAV van 20 april 2006 
De notulen worden goedgekeurd met dank aan Hilde de Vries. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Afwezig m.k.: Stephanie Botse, Astrid v.d. Heuvel, Joop Kormelink, Marius Geurts, Jacqueline 
Versteeg. 
 
4. Jaarverslag secretaris met bijlage Trainers  
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Stephanie Bottse en Cisca den Uyl. 
 
5. Jaarverslag drumfanfare 
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Wim Wensel. 
 
6. Verslag kascontrolecommissie 
In de jaarvergadering over het jaar 2005 is de kascommissie voor het jaar 2006 benoemd. Die 
kascommissie bestond uit Wim Faber en Sandra van Ewijk. Toen Wim Faber benaderd werd door de 
penningmeester voor de kascontrole, bleek dat zijn dochter gestopt was met turnen voor Fraternitas en 
hij dus geen kascontrole zou doen. De penningmeester heeft toen reservelid Esther van der Voort 
benaderd en een afspraak gemaakt voor de kascontrole. Na raadpleging van de statuten bleek echter 
dat een lid van de kascontrolecommissie maximaal 2 jaar achtereen de kascontrole mag doen. Hierdoor 
viel Esther van der Voort weg. In de bestuursvergadering is toen besloten een namenlijstje op te stellen 
met mogelijke vervangers. Na het benaderen van diverse vrijwilligers is Clasineke van Steensel bereid 
gevonden om de kascontrole te komen doen. Zij was ook kandidaat voor de kascontrolecommissie, 
maar is in de vergadering niet in de commissie gekozen. Op de dag van de kascontrole bleek dat 
Sandra van Ewijk (het enige gekozen kascontrolecommissielid) door ziekte niet in staat was de 
kascontrole te komen doen. Na overleg met Clasineke van Steensel is wederom een aantal mensen 
gebeld, met als uiteindelijk resultaat dat Marja den Uyl, na een half uur daarvoor gebeld te zijn, de 
kascontrolecommissie is komen aanvullen. In de vergadering is toestemming gevraagd voor deze 
werkwijze en die toestemming is verleend. De kascontrolecommissie stelt de vergadering voor het 
bestuur decharge te verlenen, hetgeen door de vergadering wordt aangenomen. De voorzitter bedankt 
de kascontrolecommissie voor haar werk. 
 
7. Jaarverslag penningmeester 
Het jaar 2006 was financieel een ander jaar dan de afgelopen jaren. We merkten de gevolgen van de 
groei van de vereniging en van de besluiten van de afgelopen tijd om de contributie de afgelopen jaren 
te bevriezen en de inschrijfgelden voor wedstrijden en andere activiteiten te laten vervallen. 
Het resultaat is aan de lage kant, maar komt aardig overeen met de begroting die door de vergadering 
is meegegeven in de jaarvergadering van 2004. Voor de financiën van de Drumfanfare wordt Dick van 
Ringelestijn bedankt. 
 
8. Raming/begroting 2008 
Aan de gewone leden zal inschrijfgeld voor wedstrijden gevraagd gaan worden, de selectieleden 
hoeven dit niet te betalen, die draaien al meer uren. 
Een symbolisch bedrag heffen aan de leden, vraag is: grote kosten opheffen en dan kleine kosten 
opvullen. In 2008 is er een verlies begroot, vanwege een incidentele uitvoering. 



Hierbij wordt de begroting vastgesteld met dank aan Ron Visser. 
 
9. Benoeming kascontrolecommissie 
De 3 leden bestaan uit: Kees den Uijl, Esther van der Voort en Clasineke van Steensel. De 2 reserve 
leden zijn: Wil Meijer en Marie-Louise Brugman 
 
10. Contributie vaststelling 
De contributie wordt verhoogd met 3% en afgerond naar hele bedragen. Er heeft de afgelopen 4 jaar 
geen verhoging plaatsgevonden, maar dat zal nu wel moeten. Stemming: akkoord. Dit zal ingaan per 1 
juli 2007. 
 
11. Uitreiking speldjes en huldigingen 
Marie-Louise Brugman  12,5 jaar lid 
Jonneke Kuperus  12,5 jaar lid 
Jacqueline Versteeg  25 jaar lid (was afwezig) 
Marius Geurts   40 jaar lid (was afwezig) 
Marian Oosterheerd  40 jaar lid 
Kees den Uijl   40 jaar lid 
Jannie Dijk   50 jaar lid 
Hester van der Rijst  25 jaar vrijwilliger 
Wim Wensel   25 jaar vrijwilliger 
 
12. Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet verkiesbaar: Irene Meertens  
Ron Visser, Joop van Raaij en Hilde de Vries stellen zich opnieuw verkiesbaar 
Stephanie Bottse treedt af.  
Pieter Vos (voorzitter), Coby van Geffen, Miranda Klinkenberg, Brigyt Witteman zijn voor het eerst 
verkiesbaar. 
 
13. Rondvraag 
Irene geeft de hamer over aan Pieter Vos. Hij zal de vergadering verder afsluiten. 
Irene krijgt de oorkonde voor lid van verdienste. 
 
14. Sluiting 
Pieter Vos bedankt de aanwezigen voor hun komst en inzet. Wij besluiten de vergadering met het 
Fratlied. 
 
Juni 2007, 
Hilde de Vries-Lit, Notuliste 
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JAARVERSLAG 2007 SECRETARIS FRATERNITAS 
 
Bestuurszaken 
 
2007 was het jaar van de bestuurswisselingen. Tijdens de jaarvergadering namen we afscheid 
van Irene Meertens als voorzitter. Zij werd benoemd tot lid van verdienste. Ook trad af de 
secretaris Stephanie Bottse en tussentijds was Jan-Willem van den Heuvel gestopt met zijn 
taak als 2e penningmeester. Gelukkig had Irene tijdens de onderlinge wedstrijd goed lopen 
werven en konden we nieuwe bestuursleden voorstellen. Pieter Vos werd voorzitter, Coby van 
Geffen nam eerst de taak van Jan-Willem over en later werd zij secretaris. (Helaas heeft zij 
inmiddels haar taak weer moeten overdragen.) Miranda Klinkenberg werd 2e penningmeester 
en Brigyt Witteman bestuurslid met als taak de inkoop van de Fratkleding. Voor dit nieuwe 
bestuur dus een jaar van veel leren. 
 
 
Technische zaken 
 
Ook waren er trainers die stopten en vonden we weer nieuwe trainers. Janneke Besseling 
stopte met de conditieles voor dames. Deze les is overgenomen door Lenny de Heus. Astrid 
van den Heuvel stopte met haar lessen in de Burg. Fockema Andrealaan, welke zijn 
voortgezet door Marieke Drost. Tanja Meijer ging verhuizen naar Elst en moest daardoor 
stoppen met de lessen in de Oude Kerkstraat. Gelukkig bleef daar een bekend gezicht voor de 
leden. Bapke Roodenburg, die al jaren assisteerde bij Tanja, heeft deze groepen 
overgenomen. Maureen Spit kon door de stage voor haar opleiding niet meer doorgaan met 
de lessen op woensdagmiddag in de Oude Kerkstraat. Deze lessen worden (tijdelijk) gegeven 
door Lenny de Heus. Eddy Yarally heeft om gezondheidsredenen besloten om te stoppen met 
de jongenslessen en club extra. Jelle Duinsbergen, die daar als stagiair al bekend was, heeft 
de club-extra groepen overgenomen. Jammer genoeg zijn we er nog niet in geslaagd om een 
trainer voor de jongenslessen te vinden. Deze lessen zijn opgeheven en de jongens zijn deels 
over naar de jongensles in de wijk Zuilen die wordt gegeven door Fernand Cools. Omdat Rien 
den Uyl is gestopt met de jongensselectie, en wij geen nieuwe trainer konden vinden, trainen 
zij nu ook een keer in de week met de selectie van Sport Vereent. Joost van der Meer heeft in 
december zijn turnschoenen aan de wilgen gehangen. De herenles wordt voortgezet door 
Eddy van der Rijst. En tot slot ben ikzelf gestopt met het damesuur. Deze les is nu in goede 
handen van Rien den Uyl.  
 
 
Opleidingen 
 
Drie leden zijn geslaagd voor de jurycursus TDC1 (= turnen dames verplichte oefenstof laag 
nivo), dit zijn Corine de Boer, Annette de Groot en Suzanne de Hoog. Trudy Geurts en 
Clasineke van Steensel hebben het brevet TDC2 (als TDC1, maar dan hoog nivo) gehaald. 
Fraternitas is dus weer een aantal juryleden rijker. 
 
 
Grote Club Actie 
 
In 2007 is weer een groot aantal loten verkocht. Maar liefst 2900, waarvan per lot € 2,- voor 
Frat is. Marit van Opstal heeft bewezen dat zij een goede verkoper is. Net als in 2006 had zij 
de meeste loten verkocht (130 stuks, dat waren er 10 meer dan in 2006). 
Natuurlijk gaat deze opbrengst naar de jubileumactiviteiten. 
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Activiteiten 
 
31 maart hebben de 12+ leden getraind in de turnhal in Woerden. 2e Paasdag hebben weer 
een aantal leden zich als vrijwilliger ingezet tijdens de Leidsche Rijn Marathon. (iets wat ook 
weer geld oplevert voor de kas van Frat) 
23 juni was de eerste verenigingsdag die gehouden werd in sporthal De Paperclip. De dag 
werd beëindigd met een barbecue voor de vrijwilligers van die dag. 
1 september werd het nieuwe seizoen ingeluid met een potje boerengolf. Veel vrijwilligers 
waren daarbij aanwezig. 29 september werden alle assistenten verwend tijdens de jaarlijkse 
assistentendag. In september en oktober waren heel veel leden druk met de verkoop van de 
loten van de Grote Club Actie of het regelen daarvan. 
6 oktober gingen de 12+ leden ’s middag uit hun dak op de airtumblingbaan en ’s avonds 
kwam de 25+ club bij elkaar in de Oranjekapel, waar zij schitterende kunstwerken hebben 
gemaakt. 
Van 16 t/m 18 november was het voor de leden vanaf 16 jaar feest tijdens het ouderenkamp. 
Dit jaar was dat in Ermelo. En eigenlijk mag je zoiets niet missen. 
24 november kwamen Sinterklaas en 6 pieten naar de school aan de Wevelaan, waar heel 
veel kinderen van Frat waren. En gelukkig heeft de Sint beloofd om in 2008 ook langs te 
komen. 
23 december gingen we met een record aantal leden (ca 90) naar de Univé Gym Gala in 
Amsterdam. Dit keer, heel luxe, met de bus. 
En dan waren er natuurlijk altijd weer de vaste activiteiten zoals het klaarmaken van het Frat-
blad en het bundelen daarvan. 
En hebben de Utrechtse verenigingen de handen ineen geslagen om een turnhal in Utrecht te 
realiseren. Het eerste gesprek met de wethouder van Sportzaken heeft al plaatsgevonden. 
Voor alle wedstrijdverslagen verwijs ik naar het verslag van Cisca den Uyl. 
 
 
Personalia 
 
Op donderdag 8 maart ontvingen wij bericht van het overlijden van Wim Mooijman. Wim is 79 
jaar geworden, waarvan 68 jaar lid van Fraternitas. 
19 augustus is op 86-jarige leeftijd overleden de heer Willem Zeddeman. Hij heeft jaren 
geholpen met het verzendklaar maken van het Frat-blad. 
Hilde en Ronald de Vries kregen op 15 september hun tweede dochter. Zij heet Roos. Haar 
trotse zus heet Floor. 
 
 
 
Ati van der Meer 
secretaris a.i. 
 
 
 



JAARVERSLAG TURNWEDSTRIJDEN 2007 
 
Het wedstrijdjaar 2007 is weer voorbij. Dus weer tijd voor het maken van een overzicht met 
alle uitslagen van alle voorronden in rayon, regio en finales in district en natuurlijk ook de 
landelijke wedstrijden. 
 
Net als vorig jaar is ook op onze site (www.fraternitas.nl) een link naar de uitslagen. Zo 
kunnen leden direct zien hoe ze het gedaan hebben. 
 
Ook dit jaar volgt hieronder weer een verslag van in principe alleen de nummers 1, 2, 3 en 
soms ook nummer 4 van het turnjaar 2007. 
 
Meisjes/dames 2e voorronde 4e divisie: 19 + 20 januari 2007 te Houten + Amersfoort 
In totaal 11 deelneemsters. Met een 4e plaats voor Mariëlle van der Meer bij de senioren nivo 
6. 
 
Meisjes/dames 2e voorronde 2e divisie: 27 januari 2007 te Amsterdam 
1 deelneemster in deze divisie: Annika van Kouterik, jeugd nivo 6. Met een 7e plaats goed 
voor doorstroming naar het districtskampioenschap op 11 maart 2007 en de 1e landelijke 
voorronde op 18 maart 2007. Mooie prestatie dus! 
 
Jongens/heren 2e  voorronde los hoog: 27 januari 2007 te Amersfoort 
3 deelnemers in los hoog: Fernand Cools, senior nivo 6 behaalde een 1e plaats. 
 
Meisjes/dames 1e voorronde 6e divisie: 3 februari 2007 te Breukelen 
29 deelneemsters in 5 verschillende leeftijdscategorieën: Annabel Breij werd net 4e bij opstap 
nivo 14. Bij de categorie pupil 1 nivo 12 werd Anne Spruit 1e en bij pupil 2 nivo 11 kreeg 
Anouk Wams de gouden medaille omgehangen. 
 
Meisjes/dames 1e voorronde 5e divisie: 17 februari 2007 te Utrecht 
16 deelneemsters in 5 verschillende leeftijdscategorieën: Juul Eijdems werd op maar 0,1  net 
4e in de categorie instap nivo 12. Bij de categorie pupil 1 nivo 11 werd Emma Lambert netjes 
2e. Bij de categorie jeugd nivo 9 werd Sofie Doorman 2e. 
 
Meisjes/dames 2e voorronde 5e divisie: 10 maart 2007 te Amersfoort 
Dit keer 14 deelnemers in 5 verschillende leeftijdscategorieën: Sofie Doorman werd dit keer 
3e bij jeugd nivo 9. Bij de categorie instap nivo 12 twee maal een Frat succes en wel een 1e 
plaats voor Sofie Wollaars en de 3e plaats voor Juul Eijdems. 
 
Meisjes/dames districtskampioenschap 2e divisie: 11 maart 2007 te Beverwijk 
Met een heel sterk veld aan jeugdige turnsters heeft Annika een mooi punten totaal gehaald: 
31.7 (14e van de 19 deelnemers). Plaats kan heel belangrijk zijn maar vooral het gevoel dat 
je mooie wedstrijdoefeningen hebt neergezet staat bovenaan. 
 
Meisjes/dames 1e voorronde 7e+8e divisie: 17 maart te Nederhorst den Berg 
25 deelneemsters in  4 leeftijdscategorieën en in 3 van de 4 categorieën succes behaald. 
Bij de categorie pupil 2 nivo 12 werd Mirjam Kalisvaart 1e. Tanne de Jong jeugd nivo 11 
helaas net 4e. Bij de junioren nivo 10 op de 1e plaats Alienke van Dieren en 2e werd Magali 
Harterink. Als laatste categorie de senioren nivo 10 een 1e plaats voor Jailen Douma en 2e 
werd Heleen Boesveld. 
 
Jongens/heren 1e voorronde los laag: 17 maart 2007 te Ochten 
5 deelnemers deden aan deze wedstrijd mee. Thomas van den Boezem behaalde een 1e 
plaats in de categorie junior 1 5e divisie NTS 10 en Steven Wijkmans werd 2e in dezelfde 
categorie. 
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Jannick Besamusca  behaalde in de categorie junior 2 5e divisie NTS 9 een 1e plaats. 
 
Meisjes/dames landelijke voorronde 2e divisie: 18 maart 2007 te Wieringerwerf 
Annika van Kouterik was wat meer gespannen dan anders voor deze wedstrijd. Dit kwam 
haar prestatie niet helemaal ten goede. Wat schoonheidsfoutjes hier en daar. Geëindigd op 
een 30e plaats met een puntentotaal van 29.4. 
 
Meisjes/dames districtskampioenschap  4e divisie: 24 maart 2007 te Beverwijk 
Mariëlle van der Meer mocht als enige senior nivo 6 door naar deze wedstrijd. Helaas twee 
maal bij de balk met een rol er vanaf en je keldert in het klassement. Jammer, want ze was 
heel dichtbij een podiumplaats. Maar ja, als als als……. 
 
Meisjes/dames acrogym districtswedstrijd MidWest: 24 maart 2007 te Wormer 
3 teams waarvan 2 trio’s en 1 duo hebben deelgenomen aan deze districtswedstrijd. Helaas 
zijn alle drie de teams niet in de prijzen gevallen. 
 
Meisjes/dames Club Team + individuele wedstrijden: 7 april  2007 te Amersfoort 
Team 1 bestond uit Elze van der Meer, Jonneke Kuperus, Mariëlle van der Meer, Winnie 
Meijer en Janne-Mieke Meijer. Team 1 eindigde als 4e met 0,833 achter de 3e plaats. Het 
tweede team eindigde als 12e. 
Leuke feitjes: Mariëlle van der Meer eindigde in de totalen van alle deelnemers op de 6e 
plaats van de 83 deelnemers. En Puk Bos behaalde samen met een turnster van Vogel 
IJsselstein de hoogste score op sprong met een 8.4!! 
Naast de teams hadden we ook een individuele turnster en wel Annika van Kouterik. 
De regels zijn strikt. Turn je nivo 6 dan mag je alleen individueel uitkomen in nivo 5. Dus niet 
in een team en ook 1 nivo hoger turnen dan normaal. Op zich dus al een prestatie. En dan 
ook nog eens van de 54 turnster 28e worden totaal. Helemaal goed. 
 
Meisjes/dames 2e voorronde 6e divisie: 14 april 2007 te Amersfoort 
22 deelneemsters in 5 categorieën met Anne Spruit op een 2e plaats in de categorie pupil 1 
nivo 12. Bij de pupillen 2 nivo 11 Anouk Wams net 4e.  
 
Meisjes/dames acrogym districtsfinale MidWest: 14 april 2007 te Beverwijk 
2 trio teams hebben deelgenomen aan deze districtsfinale. Het trio bestaande uit Fleur 
Doorman, Lot Meerman en Puck van der Velden is op een 3e plaats geëindigd met een score 
van 24,033. 
 
Meisjes/dames 2e voorronde 7e + 8e divisie: 21 april 2007 te Harmelen 
23 deelneemsters in 5 categorieën met Mirjam Kalisvaart op een 1e plaats in de categorie 
pupil 2 nivo 12. Alienke van Dieren op de 1e plaats bij de junioren nivo 10 en ook een 1e 
plaats voor Jailen Douma en een 2e plaats voor Heleen Boesveld beide in de categorie 
senioren nivo 10. Ook dit keer lukte het Tanne de Jong niet; ze werd weer 4e in de categorie 
jeugd nivo 11. 
 
Jongens/heren 2e voorronde los laag: 21 april 2007 te Ochten 
5 deelnemers in 3 leeftijdscategorieën. Steven en Thomas hebben stuivertje gewisseld. Dit 
keer werd Steven Wijkmans 1e en Thomas van den Boezem werd 2e in de categorie junior 1 
5e divisie NTS 10. 
Ingmar Defize werd 2e in de categorie junior 2 5e divisie NTS 9. 
 
Meisjes/dames  regiofinale 4e + 5e divisie: 12 mei 2007 te Amersfoort 
8 deelneemsters mochten naar deze regiofinale. Sofie Wollaars behaalde heel netjes een 4e 
plaats (helaas) in de categorie instap 12. 
 
Meisjes/dames districtskampioenschap 5e divisie: 2 juni 2007 te Beverwijk 
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Rebecca van Lunteren, Sofie Wollaars, Juul Eijdems en Eva Boeijinga mochten deel gaan 
nemen aan het districtskampioenschap. Voor de turnsters in de 5e divisie was dit de 1e keer 
dat het districtskampioenschap werd georganiseerd. Voor de deelneemsters een enorme 
ervaring: echte turnhal met hele mooie materialen. Weer een turnwedstrijdervaring rijker. 
 
Meisjes/dames finale 6e, 7e + 8e divisie: 9 juni 2007 te Amersfoort 
In totaal 8 deelneemsters in 5 leeftijdscategorieën. De regels qua uitdelen van medailles ligt 
vast. Bij een 1e plaats en een dubbele 2e plaats, vervalt de 3e plaats. Helaas was dit het 
geval bij Mirjam Kalisvaart. Maar voor ons officieus dus een 3e plaats voor haar. 
Jailen Douma behaalde in deze finale de 2e plaats en Heleen Boesveld werd 3e. 
 
Meisjes/dames/jongens/heren rayondag toestelfinales: 16 juni 2007 te Breukelen 
Alleen de toestelkampioenen worden hier vermeld want er zijn in totaal 12 1e prijzen, 13 2e 
prijzen en 10 3e prijzen gewonnen door onze Frat leden. 
Toestelkampioenen 1, 2 of 3 zijn geworden: 
 
1e prijs 
Annika van Kouterik 
sprong 
Sofie Wollaars balk 
Nienke van der Rijst 
sprong 
Nienke van der Rijst vloer 
Puck Janssen balk 
Mirjam Kalisvaart sprong 
Mirjam Kalisvaart balk 
Alienke van Dieren 
sprong 
Hanke van Geffen balk 
Heleen Boesveld sprong 
Jailen Douma brug 
Jailen Douma vloer 
 
 

 
2e prijs 
Amihan de Boer balk 
Noëlle Acton balk 
Mariëlle v. d. Meer sprong 
Juul Eijdems sprong 
Juul Eijdems balk 
Eva Boeijinga brug 
Puck Janssen sprong 
Kaylee de Heus brug 
Sofie Doorman brug 
Annabel Breij balk 
Loes Berkhof sprong 
Magali Harterink balk 
Heleen Boesveld balk 
 
 
 
 

 
3e prijs 
Amihan de Boer sprong 
Elze van der Meer brug 
Jonneke Kuperus sprong 
Jonneke Kuperus brug 
Laura den Uijl sprong 
Rebecca van Lunteren 
balk 
Rebecca van Lunteren 
vloer 
Juul Aalbers brug 
Alienke van Dieren vloer 
Iris Rovers brug 
Frederique Heman vloer 
 
 

Meisjes/dames acrogym NK: 16 juni 2007 te Beverwijk 
Helaas zijn van dit NK geen uitslagen meer bekend. 
 
Dames/heren 23+ wedstrijd: 17 juni 2007 te Amersfoort 
Net als de voorgaande jaren zijn er twee categorieën: 23+ en 35+. 
Klein detail is dat in 2005 twee 35+ fratleden (Cisca en Rien den Uijl) de dames- en heren-
beker van deze categorie mee naar huis mochten nemen. In 2006 deden twee fratleden dit 
nog eens dunnetjes: over Marinka Hendriks en Eddy van der Rijst. En nu in 2007….? 
De allerlaatste wedstrijd van Ati van der Meer. Na zoveel jaar de gang naar de sporthal als 
juf nu als moeder op de tribune. Bedankt voor al je inzet, aanwezigheid en motivatie! 
Eddy van der Rijst behaalde een 1e plaats op vloer en sprong (werd 3e totaal).  
Rien den Uijl behaalde een 1e plaats op brug en werd 2e op vloer en ringen. 
Uiteindelijk werd Rien 2e in het totaal klassement dus helaas géén 35+ heren beker dit jaar. 
De dames uitslagen op een rij voor de 23+ categorie: 
Annemieke Dunnink behaalde een 3e plaats op brug en balk. 
Suzanne de Hoog behaalde maar liefst 3 medailles; een 1e plaats op vloer en sprong. Een 2e 
plaats bij brug. Door deze score behaalde ze een 3e plaats totaal. 
Carlien den Uijl behaalde een 3e plaats op de brug. In totaal behaalde zij een 4e plaats. 
 
De dames uitslagen op een rij voor de 35+ categorie: 
Esther van der Voort behaalde een 2e plaats op vloer, sprong en balk. 
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Marinka Hendriks met een liesblessure en op de vloer een komisch tintje en een enorm 
doorzettingsvermogen doorgaan, we zullen doorgaan……..  
Een tweede plaats op de brug en een 1e plaats op de balk binnengehaald. 
En ja hoor, de 35+ beker van de dames is nog steeds in het bezit van (Frat), gewonnen door 
Marinka Hendriks. En in 2008…….??? 
 
Jongens/heren finale NTS hoog: 23 juni 2007 te Amersfoort 
5 deelnemers in deze finale waar Steven Wijkmans en Ingmar Defize 1e geworden zijn en 
Fernand Cools als 2e geëindigd is en Jannick Besamusca 3e geworden is. Nu heb ik 4 
namen genoemd die allemaal in de prijzen zijn gevallen. Helaas is het Thomas van den 
Boezem net niet gelukt om op het erepodium te komen. Dus een 4e plaats. 
 
Meisjes/dames acrogym Open Kampioenschappen: 23 juni 2007 te Beverwijk 
23 duo koppels strijden  in de categorie E seniorendamespaar. Bij dit open kampioenschap 
heeft Frat 1 duo koppel en wel Nikki Dukker en Juul Aalbers. Met een score van 23.7 
eindigden ze op een 16 plaats. 
In de E junioren groep deden 11 trio’s mee. Frat had 1 trio met  Fleur Doorman, Lot 
Meerman en Puck van der Velden. Zij behaalden een score van 25,350; goed voor een 3e 
plaats! 
In de E senioren groep deden 7 trio’s mee. Frat had 1 trio met Martine van der Plas, 
Dominique Baars en Katja Zweerus. Zij behaalden een score van 24,950; goed voor een 5e 
plaats. 
 
Meisjes/dames springwedstrijden: 10 november 2007 te Woerden 
Dit jaar werden de springwedstrijden georganiseerd door Fraternitas. Een heel leuk gezicht 
om met heel veel leden/ploegen aanwezig te zijn. 
In totaal 13 ploegen in verschillende categorieën. 
Alleen de groepen met prijzen som ik hieronder op: 
Groep 1: categorie jeugd 7-9 jaar niveau E; Annabel Brey, Ella Louwenaar, Sam de Kruijf, 
Isabel Bossert, Leonie Bersee, Fleur van Ruijven, Lieke van Nieuwenhuisen, Sam van Hout 
en Marloes Coolen zijn 1e geworden op zowel de lange mat als de minitramp-kast. 
Groep 3: categorie jeugd 9-11 jaar niveau E; Anna van Miert, Lisan Peddemors, Livia Kolen, 
Elsa Coolen, Elke Boot, Lina den Daas, Merel van Buuren en Oda Beune zijn 2e geworden 
op de lange mat en 3e op de minitramp-kast. 
Groep 4: categorie junior niveau E; Emma Blom, Marijn van der Steen, Vera van Santen, 
Lisa Urlings, Ama Drammeh, Melde Witmond, Doris Redeker en Isabelle Oey zijn 3e 
geworden op de lange mat en de minitramp-landingsmat en 2e met minitramp-kast. 
Groep 5: categorie junior niveau E; Anne Erkelens, Marjolein Boon, Lotte vd Horst, Alex 
Nugteren, Sky Pinter en een meisje van de les van Annemiek zijn 1e geworden op de 
minitramp-landingsmat. 
Groep 6: categorie jeugd niveau D; Vera Siemers, Iris Klinkenberg, Sofie Wollaars, Kaylee 
de Hes, Pleun Schonewille en Nicky Mennens zijn 1e geworden op de minitramp-landingsmat 
en 2e op minitramp-kast. 
Groep 7: categorie jeugd niveau D; Lois Mennens, Breza Witmond, Sofie van Leeuwen, 
Shelley de Heus, Manon Witteman, Valerie Jullian-Dessayes, Liz van Hout en Nienke van 
der Rijst zijn 3e geworden op de lange mat en minitramp-kast. 
Groep 8: categorie jeugd niveau D; Fleur Doorman, Vera Leenaers, Nina Zaat, Aurora 
Sterck, Rosa Bleys, Lisah van Dam en Mijke Tonnon zijn 3e geworden op de minitramp-
landingsmat. 
Groep 9: categorie junior niveau D; Eva Overbeek, Sophie Sitters, Nienke de Bruyn, Jade 
Teunissen (met 2 turnsters van groep 10) zijn 3e geworden op lange mat, minitramp-
landingsmat en minitramp-kast. 
Groep 10: categorie junior niveau D; Merel ten Berg, Mylene Frankfort, Gisela Timmer, 
Hanke van Geffen, Bernice van Engelen, Magali Harterink, Luca Koppen en Loes Berkhof 
zijn 1e geworden op lange mat en 2e op zowel minitramp-landingsmat en minitramp-kast. 
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Groep 11: categorie senior niveau D; Zeynep Bastih, Natascha Baars, Janneke van Putten, 
Marinka Hendriks, Astrid van den Heuvel, Carlien en Marja den Uijl, Mariëlle en Elze van der 
Meer zijn op langemat en minitramp-landingsmat 1e geworden. 
Groep 13: categorie senior niveau D; Jailen Douma, Heleen Boesveld, Alienke van Dieren, 
Sofie Doorman, Eline Vlijm en Kerstin Capel (en bij minitramp-kast Carlien den Uijl) zijn op 
lange mat, minitramp-landingsmat en minitramp-kast 2e geworden. 
Groep 14: categorie jeugd 9-11 jaar niveau E; Marit van Opstal, Anne Merijn Eligh, Paulien 
vd Heuvel, Juul Aalbers, Dide Colak, Jet Gierveld, Anje de Moor en Nina van Eer zijn op 
minitramp-kast 2e geworden. 
 
Dames (wissel)bekerwedstrijden Fraternitas: 30 november 2007 te Utrecht (gymzaal 
Willibrordusstraat) 
In verband met het gala in april 2008 wordt er niet voor de gehele vereniging een onderlinge 
wedstrijd gehouden dit jaar. Alleen op het niveau van de wisselbekers werd in het klein op 
vrijdagavond voor de dames een onderlinge wedstrijd gehouden. 
De wisselbekers zijn als volgt uitgereikt: 
Jeugd beker: Annika van Kouterik nivo 6 
Junior beker: Josine Oude Lohuis  nivo 7 
Senior beker: Mariëlle van der Meer nivo 6 
 
Heren wisselbekerwedstrijd: uitslag van de  1e voorronde heren NTS hoog voor 
gebruikt. 
De wisselbekers zijn als volgt uitgereikt: 
Junior beker: Ingmar Defize nivo 8 
Senior beker: Fernand Cools nivo 4 
 
Jongens/heren 1e voorronde NTS hoog: 1 december 2007 te Amersfoort 
5 deelnemers in 4 leeftijdscategorieën waar Steven Wijkmans 4e geworden is in de categorie 
junior 1 NTS 8 en Ingmar Defize 1e geworden is in de categorie junior 2 NTS 8. 
 
Meisjes/dames 1e voorronde 4e divisie: 8 december 2007 te Amersfoort 
11 deelnemers in 3 leeftijdscategorieën waar Josine Oude Lohuis in de categorie junioren 
nivo 7 het dichtste bij het eremetaal gekomen is met een 4e plaats. 
 
Meisjes/dames 1e voorronde 1-2-3e divisie: 15 december 2007 te Amsterdam 
Voor Mariëlle van der Meer is dit het 1e jaar in de 3e divisie. Voor een senior dame een forse 
stap vooruit. Voor haar en ons als trainers een enorme uitdaging. Enorm veel weer geleerd 
qua houding en uitstraling om mee te nemen voor de volgende voorronde. Annika van 
Kouterik draait al wat langer in de 2e divisie mee. Toch blijft elke wedstrijd opnieuw weer 
spannend. Met een 6e plek haar visitekaartje afgegeven aan de ‘concurrentie’.  
Dit was de laatste wedstrijd van het jaar 2007. 
 
Het is weer een enorme lap tekst geworden. Maar ja, 31 wedstrijden op een rijtje zetten, 
zonder iemand tekort te doen, valt niet mee. Dit is het turnverslag van het jaar 2007. 
 
 
Cisca den Uijl 



JAARVERSLAG  VAN DE  DRUMFANFARE  2007 
 
Zoals u van ons gewend bent, volgt er ook dit jaar weer een jaarverslag van het wel en wee rond 
de drumfanfare. 
2007 was voor ons weer een lekker muzikaal jaartje. 
Dat betekent dus veel  optredens en gezelligheid. 
Ons eerste optreden van het jaar 2007 was in de 
carnavalssfeer. 
Wij mochten, net als het jaar ervoor, de optocht in het 
centrum van Utrecht, begeleiden. Altijd weer een leuk 
spektakel. Ook de weergoden werkten lekker mee!! Het 
was goed weer, waardoor het nog gezelliger werd. 

Op 18 april brachten we 
een serenade aan Ate en 
Bea Sagius . 
Deze waren op deze dag 40 jaar getrouwd. Ate is een van onze 
vrijwilligers. 
Ons bezoek was voor hen een volkomen verrassing.  
 
Drie dagen later waren we weer samen in onze repetitie 
werkplaats in De Meern. 

ag genieten. 

 verzorgingshuis Maria Dommer. 

Ditmaal om ons goed voor te bereiden op de komende optredens rond Koninginnedag. Deze 
repetitiedagen worden altijd als zeer gezellig ervaren. 
We maken samen muziek, eten gezamenlijk, nuttigen een drankje, en hebben vooral veel plezier 
met elkaar.  
Het eerste echte optreden voor Koninginnedag begon voor ons op 28 
april. 
In Maarssenbroek verzorgden wij, samen met een aantal andere 
corpsen, de lampionnenoptocht. 
Dit evenement is altijd een gezellige drukte waarvoor alle kinderen uit 
Maarssenbroek op af komen. 
Niet alleen om te kijken, maar ook om mee te lopen met hun lampion. 
 
Op maandag 30 april stonden de meeste wekkers van ons al weer 
vroeg. 
Rond half 9 werden we verwacht in Maarssen dorp, waar we zouden beginnen met een rondgang 
door het dorp. 
Daarvandaan liepen we, gevolgd door veel kinderen met ouders, richting het gemeentehuis van 
Maarssen. Daar werden we verwelkomd door de burgemeester. 
Vanuit Goudestijn reden we naar onze volgende locatie. In het verzorgingshuis van het Leger des 
Heils, waar wij voor de mensen een klein optreden verzorgden. 
Na afloop van het mini-concert werden we bedankt met koffie, thee en de overheerlijke oranje 
gebakjes.  

Na deze versnapering hadden we weer genoeg energie om naar Oud 
Zuilen te gaan, waar we nog een rondgang verzorgden. 
Na dit optreden mochten we even naar huis. Even een paar uur 
pauze, op deze drukke dag. Zo kunnen wij ook nog met onze 
gezinnen en partners van een Koninginned
Niet te lang want om 7 uur werden we verwacht voor het volgende 
optreden. 
Wederom in Maarssen dorp. We begonnen de avond met een 

optreden in
Nadat we een minuut of 20 gespeeld hadden en onze thee, koffie en oranje bitter hebben 
genuttigd, vertrokken we weer. 
We gingen verder met een lampionnenoptocht, gevolgd door een optreden op het knollenveld, van 
het gemeentehuis “Goudestein”. 
Na een lange dag konden we na het gezamenlijk spelen van het Wilhelmus weer richting huis en 
bed. 
Onze blazers hadden weinig tijd om bij te komen. 
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Voor hen stond alweer het volgende optreden klaar. 
Ditmaal om op 4 mei, de Dodenherdenking te begeleiden in het verzorgingshuis Maria Dommer, te 
Maarssen. 
Op 29 mei stond het volgende optreden weer vast. We hebben in de Rivierenwijk gelopen voor de 
anjercollecte. 
Wij luisteren de collecte altijd even op met een leuk stuk muziek. Met dank aan onze vrijwilligers, 
die voor ons de collectebussen vasthielden en ermee rondgingen. 
Op donderdag 7 juni was er in Hoograven weer de intocht van de avond4daagse. 
En van de avond4daagse in Hoograven liepen we verder naar de intocht van de avond4daagse in 
De Bilt. 
Dit was op 21 juni. Hier mochten we tevens voorop lopen omdat de gymvereniging Fraternitas de 
Bilt, hun 90-jarig bestaan vierde. 
Leuk om te doen, maar Erwin Krol had ons wel wat beter weer mogen geven. 
Het KNMI zit toch in de buurt!!!!!!! 
Op 9 november was het ook weer een koude dag. Die avond hebben wij in 
Overvecht, de optocht voor St. Maarten gelopen. Ondanks dat het erg koud 
was, hebben we dapper doorgestapt. Ook de kinderen van Overvecht hadden 
hun best gedaan om met een mooie lampion te lopen. 
Ruim een week  later, op zaterdag 17 november, kwam onze Spaanse 
kindervriend weer in de lage landen. 
Wij hebben hem, in Maarssen bij “Goudestijn”, binnen mogen halen. Hij kwam 
daar met zijn bootje aan, waar vele kinderen hem stonden op te wachten. 

Daarna volgde er een optocht door Maarssen, waar de Sint alle tijd 
nam om alle handjes en tekeningen van de kinderen te mogen 
ontvangen. 
De zwarte pieten deelde veel lekkers uit in vorm van pepernoten. 

20 

licht”. 

n bovendien was  er 

arm gehouden 

07 een lekker druk jaar qua muzikale 

w bestuur, bestaande uit Kees, 

wel mooier. 

De Frats saxende reporter. 

Op 19 december mochten de blazers van frat lekker in de kou 
staan blazen bij het evenement “Vreeswijk bij Kaars

Altijd even spectaculair vanwege alle lampjes die iedereen in het dorp heeft aangebracht  op en 
aan de huizen. 
Alle straatverlichting is op dat moment uit, waardoor het een erg gezellige sfeer geeft. Samen met 
andere orkesten en diverse koren wordt Vreeswijk dan een kakofonie van kerstmuziekgeluiden. 
Alleen door de vrieskou gebeurde het gewoon dat instrumenten vastvroren. 
Een paar dagen later, op zondag 23 December, gaven de blazers een kerstoptreden rondom de 
Burg.Reigerstraat. 
Hier was het weer ons gelukkig beter gezind. 
Een lekker winterzonnetje zorgde ervoor dat we lekker konden spelen zonder angst te hebben dat 

de instrumenten vast gingen vriezen e
veel publiek.  
We werden door de organisatie ook lekker w
met koffie, thee, warme choco en glühwein. 
Iets wat er bij menig blazer echt wel in gaat. 
Al met al was 20
gebeurtenissen. 
 
Intern kregen we ook een nieu
Dick, Danny, Ate en Monique. 
Wij hopen het jaar 2008 net zo mooi te maken als 2007, en 
wellicht nog 
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FINANCIEN 2007 
 
 

EXPLOITATIEREKENING       

      

 Begroting Exploitatie Exploitatie Begroting Raming 

Lasten 2007 2007 2006 2008 2009 
 € € € € € 
TC vergoedingen 27.500 29.010 28.506 29.000 35.000 

TC Reis- en verblijfkosten 1.000 2.625 2.447 2.000 1.500 

TC Trainingen/Cursussen 500 935 1.301 1.500 1.000 

TC Algemene kosten 750 778 928 750 750 

Zaalhuur 29.000 25.174 29.251 31.000 27.500 

Huur vergaderruimte 1.700 1.811 1.724 1.750 1.800 

Feesten 500 3.303 1.456 1.000 1.000 

Kampen 4.000 2.057 7.065 7.000 2.000 

Jongerenactiviteiten 1.000 740 191 1.000 750 

Assistentendag 500 116 310 500 500 

Presentjes 1.000 867 989 1.000 750 

Administratiekosten derden 2.500 2.509 3.207 2.750 3.750 

Toestellen 1.000 653 457 750 750 

Wedstrijden 5.000 2.604 6.851 5.000 5.000 

Kosten uitvoering 0 0 0 5.000 0 

Fratblad 3.000 3.627 2.884 3.000 3.000 

Drukwerk algemeen 750 1.581 196 500 750 

Abonnementen/Contributies 7.500 7.396 7.996 8.000 7.500 

Afschrijving dubieuze 
debiteuren 500 0 -228 500 0 

Afschrijvingen 3.500 6.567 4.877 5.000 6.500 

Overige algemene kosten 2.250 2.261 2.610 2.250 2.500 

Bankkosten e.d. 1.000 424 850 1.000 750 

Resultaat -800 -11.121 191 -11.100 -11.050 

 93.650 83.917 104.059 99.150 92.000 

      

      

 Begroting Exploitatie Exploitatie Begroting Raming 

Baten 2007 2007 2006 2008 2009 
 € € € € € 
Contributies 75.000 65.141 74.063 77.250 70.000 

Donaties 500 503 475 500 500 

Adverteerders 650 340 640 650 1.000 

Wedstrijden inschrijfgeld 0 779 0 0 2.000 

Deelnemersgeld kampen 0 1.110 4.249 4.250 2.000 

Subsidie gemeente 7.000 10.167 15.843 7.000 7.000 

Grote Club Actie 6.500 4.815 5.785 6.000 6.000 

Opbrengst verkoop kleding 1.500 126 1.260 1.500 1.000 

Rente 2.000 501 1.454 1.500 500 

Overige baten 500 435 290 500 2.000 

 93.650 83.917 104.059 99.150 92.000 

      

Het bestuur stelt de vergadering voor het resultaat ten laste te brengen van het 
vermogen. 
      

 
 
 



22 
 

 

BALANS      
      

 
31-12-

2007 
31-12-

2006  
31-12-

2007 
31-12-

2006 
 € €  € € 
Materiële vaste 
activa 17.386 14.195 Vermogen 63.457 63.266 

Voorraad kleding 7.797 8.163
Reserve Grote Club 
Actie 12.237 12.237 

Overlopende 
activa 5.498 6.896 Overige passiva 7.446 20.873 
Liquide middelen 41.338 67.313 Resultaat boekjaar -11.121 191 
 72.019 96.567  72.019 96.567 

      
 
 
 
BEGROTING DRUMFANFARE 
 
Begroting Drumfanfare Fraternitas Utrecht  €  € € € 
Lasten   2006  2007 2007 2008 

   werkelijk  werkelijk begroot begroot 

Aanschaf muziekwerken  0,00   250,00 250,00 
Aanschaf/onderh/instrumenten  1980,00  1162,93 1500,00 1850,00 
Aanschaf/onderh/kleding  1185,62  308,75 350,00 325,00 
Abonnement/bond/buma  413,92  409,78 450,00 450,00 
Porti  19,90      
Algemene kosten  221,86  371,62 350,00 400,00 
Kosten optredens  453,03  348,19 350,00 350,00 
        

Totaalbedrag   4274,33  2601,27 3250,00 3625,00 

           
           
Baten  2006  2007 2007 2008 

   werkelijk  werkelijk begroot begroot 

Optredens  3170,00  2845,00 2250,00 2275,00 
Anjercollecte  83,40  113,57  112,50 
Anjercollecte bonus        
Slagharen (entreekaarten)        
Rente        
Schade instrumenten verzekering        
Gift bestuur voor defecte cv in hal        
Bijdrage bestuur DF80 (eten)        
Restant subsidie Gemeente DF80        

Bijdrage bestuur voor Sportzaal hal Cor  1250,00  1250,00 1250,00 1250,00 

Totaalbedrag   4503,40  4208,57 3500,00 3637,50 

            

       
 
Mocht U vragen hebben, neem dan contact op met het bestuur voor aanvang van de jaarvergadering.  
De vragen kunnen direct beantwoord worden en op de jaarvergadering zal hiervan -indien van belang - 
melding gemaakt worden. 
 
 
Maart 2008 
Bestuur Fraternitas Utrecht 



DISTRICTSFINALE HEREN NTS HOOG    26-01-2008   BEVERWIJK 

ndanks dat Ingmar Defize als eerste geselecteerd was voor de districtsfinale, blijft het spannend op 

de dag zelf. 

A

Ingmar b

lle voorgaande scores staan weer op nul, dus de kansen zijn voor iedereen hetzelfde. 

egon de wedstrijd goed met zijn ringen. Met 10.95 een mooie score. 

 

O 
Na zijn sprong (klein stapje en 11.65) het toestel waar de laatste trainingen de meeste aandacht aan besteed 

was; de brug. 

De aanpassing in zijn serie (nu maar met één loze zwaai) ging goed en werd beloond met 11.50. 

 

De rekstok zou geen probleem worden. Drie kleine stops en een pasje met de afsprong. Verder een mooie 

oefening, maar slechts 9.90 punten. 

Erg zwaar gestraft… (gelukkig staat alles op video, Fernand nog bedankt!), zodat we het nog eens na kunnen 

kijken). De opgebouwde voorsprong was ineens weer verdwenen. 

 

Op naar de vloer. Een prima oefening, met bewondering van diverse andere trainers. De waardering met 

11.00 punten; een prima beoordeling en de “schade” van de rekstok weer enigszins ingehaald. 

 

Tot slot voltige. Niet alleen het venijn in de staart van de wedstrijd, maar ook in de oefening. Flank – flank – 

afsprong was de bedoeling om die achter elkaar te laten zien. Helaas ging het al mis voordat de 1
e flank afge-

rond was: zijn rechter been ging niet hoog genoeg, waardoor zijn linkerbeen al helemaal niet over het paard 

kon… een stop dus en natuurlijk de vraag: werd deze flank wel geteld? De tweede flank ging verder goed en 

de oefening werd beloond met een 

9.50. En totaal dus van 64.50. Vol-

doende of niet? 

 

Tijdens de prijsuitreiking had nummer 

drie al 63.50 punten….. niet voor Ing-

mar….het werd spannend!! 

Nummer twee 64.20 punten…. hadden 

we ons verteld of….? 

Gelukkig niet Ingmar wint goud met 

64.50!!! 

Een spannende dag en een spannend 

seizoen afgerond met dit mooie resul-

taat. 

 

Ingmar van harte!!! 

 

Eddy van der Rijst 

 

 

 

OP DE VALREEP….. 
 

p zaterdag 15 maart 2008 was de eerste voorronde NTS laag in Ochten. 

Voor Frat twee jongens die aan deze wedstrijd deelnamen: Daniël Hordijk en Bas van der Rijst. 

We waren het anders gewend, maar deze dag verliep niet alleen snel, maar ook nog eens met een 

mooie einduitslag.  

Daniël (Instap I, 5
e divisie, NTS 13) werd 6e van de in totaal 15 deelnemers. En Bas (Benjamin, 3e divisie, 

NTS 13) is zelfs 5e geworden in een deelnemersveld van 25 deelnemers.  

O 
Jongens, van harte gefeliciteerd met dit geweldige resultaat!!  

Op naar 24 mei voor de volgende voorronde en wie weet wel een finale plaats in juni!! 
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1E VOORWEDSTRIJD KEUZE OEFENSTOF DIVISIE 5, 6, 7 

p de vrijdag voor een wedstrijd begint voor de meeste trainers de ‘wedstrijd’  al. Alle wed-

strijdnummers printen, vloermuziekjes op cd’tjes branden, wedstrijdindeling bekijken, spul-

len klaar leggen enz. Ook bij mij ging dat zo. Alle nummers nog eens controleren. Voor de 

zekerheid nog plusjes en minnetjes uitprinten. Ook voor de zekerheid maar de oefenstof, stel 

dat iemand van de zenuwen zijn oefeningen vergeet….Nog een keer met alle gebrande cd’tjes langs 

alle cd-spelers door het huis, om te controleren of ze het wel doen. Gelukkig doen ze het overal. 

Maar toch voor de zekerheid een extra cd met alle nummer branden. Want dat is de grootste nacht-

merrie voor alle trainers: als de muziek het maar doet op de dag zelf!!! 

O

 

Zaterdagochtend, 26 januari 2008, vroeg begint het dan allemaal echt. Ik kan gelukkig meerijden 

met Lenny en ons jurylid Trudy. Dat scheelt me toch weer een uur eerder opstaan!  

In de eerste ronde beginnen we met de jeugd categorie 

op niveau 11. Paulien, Rosa, Fleur, Lisa en Melde mo-

gen het spits af bijten deze ochtend. En dat doen ze, on-

danks de stiekem toch aanwezige zenuwen, hartstikke 

goed! Fleur had een prachtige balk oefening en viel er 

als enige niet af met de rol! Paulien had de mooiste 

overslag over de kast! Rosa landde keurig netjes met 

rechte benen met de overslag op de vloer! Lisa had de 

beste brug oefening! En Melde eindigde met een knappe 

prestatie het hoogste van al deze Frat meiden. Met mooie 

gemiddelde eindplaatsen, waren wij zeer tevreden! Goed 

gedaan meiden! 
Rosa, Paulien, Annemiek, Melde en Lisa 

 

In de 2
e
 ronde was de beurt aan Jade op jeugd niveau 10 sa-

men met de senioren van het damesuur: Eva, Esther, Suzan- ne 

en ook ikzelf, allen op niveau 7. Voor de laatst genoemde 

meiden was het alweer een tijdje geleden dat ze mee hadden ge-

daan met een serieuze voorwedstrijd. Best spannend dus 

weer! Gelukkig was onze trainer Rien er helemaal klaar 

voor! En dat is al een belangrijk begin! Het ging ook hele-

maal niet zo slecht met ons bejaarden clubje!! Helaas vielen we 

er allemaal af bij de balk. Maar ook hier mag iedereen heel te-

vreden zijn! Ik mocht nog een 3
e
 plaats in ontvangst nemen. 

Maar ook Eva, Esther en Suzanne hadden mooie cijfers ge-

draaid! 

Suzanne, Esther, Carlien, Eva en Rien 

Jade ging ook heel goed! Helaas draaide zij een flinke blaar aan 

de brug bij het inturnen. Maar als een echte bikkel ging ze 

toch door en draaide ze nog een prima brugoefening! Knap 

hoor! 
 

 

 

In de 3
e
 ronde mocht Sofie aan de slag bij de junioren in niveau 8 en Mirjam bij jeugd niveau 9. So-

fie ging heel goed. Aan de brug liet ze voor het eerst een hoeksalto zien en op de vloer een hurksal-

to! Helaas was het net niet goed genoeg voor een podiumplaats. Maar met een prima 4
e
 plaats mag 

je echt heel erg tevreden zijn!! Ook bij Mirjam ging het heel goed. Zij is 3 niveaus omhoog gegaan 

dit jaar, dus dat is al een prestatie op zich! Ze had een hele mooie balk oefening geturnd. En met 

wat extra oefenen op de brug moet bij de volgende voorwedstrijd de kip vast wel lukken!! 

 

24 
 



1E VOORWEDSTRIJD KEUZE OEFENSTOF DIVISIE 5, 6, 7 

25 
 

In de 4
e
 en laatste ronde waren alle junioren en senioren in niveau 9 aan de beurt. Bij de senioren 

waren dit Jailen, Heleen, Mylene, Loes en Eline. Bij de junioren Hanke, Merel, Luca, Magali, Gise-

la en Alienke. Dit waren er heel wat. Ook voor hen was het heel spannend. Want allen zijn dit jaar 

een niveau omhoog gegaan. Er moesten dus nieuwe oefeningen worden samengesteld en de eisen 

waren allemaal net wat hoger. Verder had ik de eis gesteld dat ze de overslag over de pegasus met 

plank moesten springen in plaats van met trampoline. En ja hoor, dat hebben ze ook allemaal ge-

daan! Een hele knappe prestatie waar jullie trots op mogen zijn!! Ook deze meiden hebben prima 

oefeningen laten zien. Bij een aantal lukte de pendelborstwaartsom aan de brug, de overslag-radslag 

serie op de vloer en de handstand op de balk voor het eerst! Annemiek en ik waren dan ook meer 

dan tevreden over de prestaties!!!  

 

Helaas werd mijn grootste nachtmerrie die dag waar: de vloermuziekjes deden het bij een aantal 

meiden niet. Wat was ik blij dat ik nog een extra cd had gebrand (die het gelukkig wel deed!). Af-

gezien van dit minpuntje was het een hele gezellige dag, die Loes zelfs mocht afsluiten met een 

mooie 3
e
 plaats en Alienke zelfs met een 1

e
 plaats!!  

 

 
3e plaats voor Loes 1e plaats voor Alienke    

Aan allen: ga zo door en op naar de volgende voorwedstrijd, wij zijn trots op jullie!! 

 

Carlien den Uijl 

 

 
 

WIST U DAT…. 
 

 

• Wij op zaterdag 5 april allemaal al gaan oefenen in de Galgewaard? 

• U op zaterdag 19 april dan eindelijk het eindresultaat mag bewonderen? 

• U dan op een echt turngala komt? 

• Dit niet betekend dat u ook in een galajurk wordt verwacht? 

• Als u een kussentje meeneemt u nog lekkerder zit? 

• De leiding alle vrijwilligers die meehelpen om het turngala aan te kleden heel erg dankbaar 

zijn? 

• Wij zeker weten dat het turngala geweldig wordt? 

• Ik in herhaling val? 

• Ik het nogmaals kan vertellen? 

• U ook allemaal welkom bent op de JAV? 



RECEPTIE À LA REÜNIE..  

 

 
 
 
T.a.v. secretariaat 
Postbus 9742 
3506 GS  UTRECHT 

 

Receptie à la Reünie  

 
Fraternitas Utrecht bestaat 115 jaar en daarom organiseren wij een 
Receptie à la Reünie. 
 
Voor wie: 

- voor alle oudleden, 
- vrijwilligers 
- donateurs 
- genodigden 
 
Wanneer:  

Zaterdag 5 juli 2008 
 

Hoe laat: 

18.30 tot 20.00 uur 
 
Waar:  

Sporthal De Paperclip  
Parkzichtlaan 203 
3544 MN  UTRECHT 
 
 
Aansluitend is er een feestavond, waar u ook van harte welkom bent. 
Kosten voor de feestavond: € 7,50 (incl. 1 consumptiebon). 
U kunt zich opgeven via reunie@fraternitas.nl (of per post); wilt u ook even 
aangeven of u op de feestavond wilt komen. 
Via www.fraternitas.nl kunt u de verdere informatie vinden. 
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WORD VRIEND VAN FRATERNITAS..  

 

ymnastiekvereniging Fraternitas bestaat dit jaar 115 jaar! 

E

g

en heel oude, maar tegelijkertijd ook springlevende vereniging: met ongeveer 700 leden de 

rootste gymnastiekvereniging van Utrecht. 

Dat Fraternitas betrouwbaar en aantrekkelijk is, is daarmee wel bewezen. 

 G
 

Het jubileum wordt op 19 april gevierd met een groots Turngala in sporthal Galgenwaard, waaraan 

heel veel leden en vrijwilligers meedoen. Er worden zeker 1600 toeschouwers verwacht. 

Om de kosten van dit evenement te dekken zoeken wij personen of bedrijven die Vriend van Fra-

ternitas willen worden en dit onderstrepen met een donatie van €115,- of een veelvoud daarvan. Als 

dank ontvangt u twee vrijkaarten om het turngala te bezoeken en zullen wij uw naam publiceren in 

ons clubblad en tijdens het turngala. 

 

Om te laten weten dat uw Vriend van Fraternitas wordt kunt u onderstaande strook invullen en aan 

ons opsturen. Ook kunt u ons dit via email of telefonisch laten weten. 

 

Irene Meertens   irene@fraternitas.nl 

Oude Kerkstraat 25 

3572  TH Utrecht    030-2718068 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

IK WORD VRIEND VAN  FRATERNITAS 

 

 
Naam bedrijf/persoon: 
 
Naam contactpersoon bedrijf: 
 
Adres bedrijf/persoon: 
 
 
Emailadres en/of telefoon: 
 
Ik doneer ……..  x    115 euro   = ………….. euro  en stort dat  op  
 
rekeningnr   36307  t.n.v. C.V.L.O. Fraternitas Utrecht 
 
o.v.v.  Vriend van Fraternitas 
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VOORWEDSTRIJD VERPLICHTE OEFENSTOF DIVISIE 5,6,7 

p 8 maart 2008 was het dan eindelijk zover: Wedstrijden voor de meisjes uit divisie 5,6 en 7 

verplichte oefenstof. Heel veel deelnemers van Fraternitas. 

In de eerste ronde waren er vijf verschillende categorieën aan de beurt. Frat had bij 4 daar-

van leden:  

Opstap nivo 13: Emma Beun, Mandy de Heus, Isis Meeuwissen, Elyanne Oey en Robijn Oversier. 

O 
Instap nivo 13: Sacha Hazelzet en Paulien Hazelzet 

Instap nivo 12: Annebel Breij, Kaylee de Heus en Nicky Mennens 

Pupil 2 nivo 10: Shelley de Heus, Puck Janssen, Lisa van der Maten, Anne Spruit, Laura den Uijl en 

Manon Witteman. 

Vele ouders, opa’s en oma’s heb ik op de tribune gezien. Maar van de oefeningen kan ik niet veel 

vertellen. Er was dan ook zoveel tegelijk te zien. Een paar bijzonderheden: Ik heb Laura zien vallen 

van de hoge legger van de brug (gelukkig was haar oefening ten einde en heeft zij zich prima her-

steld voordat de balk aan de beurt was). Ook heb ik Manon met haar voeten over de hoge ligger 

zien hangen (ze probeerde een salto af te maken, maar besloot de ligger niet los te laten).Verder kan 

ik alleen maar zeggen dat iedereen heel goed zijn best heeft gedaan. Ook de ouders in het publiek. 

Er zijn waarschijnlijk mooie foto’s gemaakt en Jack moest 

drie dochters tegelijk in de gaten houden om alles voor 

moeders op film te zetten….en dat is hem gelukt. 

Bij de prijsuitreiking bleek Kaylee een tweede prijs in ont-

vangst te mogen nemen. Goed gedaan meid. 

Robijn had plaats nummer vier en ook Manon zat net naast 

de medailles. Voor de verdere uitslagen verwijs ik u naar 

www.fraternitas.nl  

In de tweede ronde was het de beurt aan de meisjes pupil 2 

nivo 11. 8 Meisjes van Fraternitas deden mee: Nina Zaat, 

Liz van Hout, Mandy van der Berg, Lois Mennens, 

Dymphna Distel, Juul Aalbers, Livia Koolen en Lisan Ped-

. 

 zit, 

, 

al was Nina de beste van Frat en eindigde op een 

wtje moest geven, maar dat mag 

 

. Ik heb niets gezien maar op 

en 7
e
 plaats eindigen van de 23 is volgens mij een goede prestatie.  

. 

teindelijk geen finale plaats heeft weten te bemachtigen, volgend 

uwe kansen.                    

Lenny 

demors. 

Er werd ook hier goed geturnd. Op de balk was het een 

strijd om na de koprol op je hurken op de balk te eindigen

Sommigen rolde er gewoon naast, maar als je op je billen met twee voeten voor je op de balk

dan wil je er natuurlijk niet meer vanaf vallen. Het heeft Dymphna ongeveer 15 seconde gekost, 

maar het is haar gelukt. Op de vloer moesten deze meiden een overslag laten zien, blijft moeilijk. 

De brug oefening had iedereen al een jaar eerder geturnd (bij nivo 12 plust iedereen naar nivo 11

dan kan je het alleen ophurken overslaan) dus dat was geen probleem. Bij de sprong een overslag 

met plank over een kast. Klasse!!! Met 30,05 tota

12
e
 plaats. 

In ronde 3 de meisjes Pupil 1 nivo 12: Aurora Sterck, Lisah van Dam, Pleun Schonewille, Mijke 

Tonnon, Shanna van Steensel van der Aa, Jet Gierveld, Sophie van Houwelingen en Tasha Paula. 

De oefeningen zaten er goed in. Jammer dat de leiding soms een du

de pret niet drukken. Met 32,40 belande Aurora op een 11
e
 plaats. 

Inmiddels was het ongeveer 16.30 uur. De vierde ronde begon iets later dan geplant. Eva Boeijinga

was de laatste die van Frat ging turnen onder toeziend oog van Cisca

e

 

Jammer genoeg is dit de enige voorronde waar deze meiden dit jaar aan mee konden doen aange-

zien de tweede voorronde plaats vindt op dezelfde dag als onze generale repetitie voor het turngala

Dus meiden voor iedereen die ui

jaar nie
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FRATKLEDING 

 

at wordt er voor kleding verwacht? 

V

zi

he

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

ch goed in kunnen bewegen en schoeisel dat niet buiten is gedragen en een stroeve zool 

eft. 
 

W 
Leden die aan wedstrijden mee doen moeten de volgende kleding hebben: 

Meisjes/dames:     jongens/heren: 

Donkerblauw turnpakje*    Donkerblauwe turnhemd* 

Witte sokken (zonder enige kleur)   Witte sokken (zonder enige kleur) 

Witte turnschoentjes     Witte turnschoenen 

 Witte korte broek*/witte turnpantalon 
 

Doe je mee aan de rayon- en regiowedstrijden en ben je in de leeftijdsgroep jeugd, junior of senior 

dan is het dragen van ons trainingspak* tijdens de op- en afmars en tijdens de prijsuitreiking ver-

plicht (dit geldt dus niet voor de onderlinge wedstrijd). 
 

* deze kleding is uitsluitend te koop bij onze eigen verkoop.  

Deze verkoop is (in principe) elke eerste en tweede donderdag van de maand.  

Van 19.00 tot 20.00 uur in de Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg 441a, dit is tegenover de ingang 

van het Julianapark. De exacte data staan in de agenda. 
 

Er kan in de Oranjekapel niet gepind worden, alleen kontante betaling is mogelijk! 

 

Artikel prijs  

Maten 116 t/m 164 

Prijs  

Maten S t/m L 

Turnpakje meisjes € 35,00 € 38,00 

Acrogym pakje € 41,00 € 43,50 

Legging model A (kort) € 17,00 € 18,50 

Legging model B (boven knie) 

wordt op verzoek besteld 

€ 19,00 € 20,50 

legging model C (onder knie) 

wordt op verzoek besteld

€ 21,00 € 24,50 

Turnhemdje jongens € 30,50 € 33,00 

Witte korte broek € 12,00 € 13,00 

Trainingspak € 55,50 € 60,00 

Rugtas € 11,00 

Sporttas € 15,00 
 

De turnleertjes van Reisport kunnen besteld worden bij Handelshuis Oost, Volendam: 0299-363450 

Art. nr 531    3-gaats rekleertje met rolletjes en klittenbandsluiting. 

Art. nr 532    ringenleertjes met klittenbandsluiting.  
 

De witte turnpantalon en Iwa turnschoentjes zijn te bestellen bij Tematurn 

Ambachtsweg 14 

3542 DG Utrecht 

030 - 247 50 20 E-mail: info@tematurn.nl 

Web: www.tematurn.nl 
 

 

 

Op onze site www.fraternitas.nl kan turnkleding worden aangeboden en gevraagd. Dus heb je 
turnkleding te koop of ben je op zoek naar turnkleding van Frat, stuur dan een berichtje naar 
info@fraternitas.nl. Zet er duidelijk bij waar het om gaat en hoe je bereikt kan worden. 
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CONTRIBUTIE 

 

Dit is de enige echte contributieregeling per 01-04-2008 
 

Alle bedragen geven de contributiebetaling per kwartaal weer. Deze bedragen zijn afgeleid van 

jaarcontributie. 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. 
 

Leden  Selectie lessen: 
Junior  tm 13jaar:  € 32,00  Pre-selectie + gewone les (16) € 52,00 
Senior   14  tm .jaar:  € 40,00 
Acrogym (55) € 48,00 Jeugdselectie (tm 13 jr) (13) € 72,00 
  Jeugdselectie (va 14 jr) (13) € 72,00 
  Jeugdselectie + gewone les  (tm 13 jr) (13) € 92,00 
  Jeugdselectie + gewone les  (va 14 jr) (13) € 100,00  
U-pas               
U-pas leden kunnen in aanmerking komen voor Selectie (tm 13 jr) (14) € 92,00   
een reductie van 50% op de totale contributie.   Selectie (va 14 jr) (14) € 92,00   
Stuur daartoe (elk jaar) een kopie van uw pas Selectie + gewone les (tm 13 jr) (14) € 112,00  
naar de ledenadministratie.  Selectie + gewone les (va 14 jr) (14) € 120,00 
 
Meerdere lessen:   Jongens selectie (tm 9 jr) (50) € 72,00  
Gewone les + b.v. acrogym (55): Jongens selectie (10 jr  tm 13 jr)  € 92,00  
2e contributie die bij de leeftijd hoort 
min € 12,00  korting  Heren selectie (va 14 jr tm…)  € 120,00  
Dus 
Junior  € 68,00 
Senior € 76,00  6e / 7e divisie tm 13 jaar + gewone les  € 62,00  
  6e en 7e divisie vanaf 14 jaar + gewone les  € 70,00  
 

 

Vindt de betaling middels automatische 

incasso plaats, ontvangt u een 
Het kost de vereniging veel tijd om de accepten te maken en te verwer-
ken. Dit is allemaal handwerk. Denk daarom aan u vereniging en mach-
tig Frat!! Dit scheelt ons niet alleen tijd (en geld), maar u dus ook!! 

korting 

van € 2,50 per betaling.  

 
 
 

Voor vragen mbt de contributie:  
Miranda Klinkenberg. (miranda@fraternitas.nl  of  030-2735325) 

 
 

 
 

OPZEGGEN OP LES IS NIET MOGELIJK 
 

ALLEEN SCHRIFTELIJK, MINSTENS ÉÉN MAAND VOORUIT 
 

(dus uiterlijk 31 mei opzeggen voor het kwartaal dat begint op 1 juli, 
31 augustus voor het kwartaal dat begint op 1 oktober,  

30 november voor het kwartaal dat begint op 1 januari en  
28 februari voor het kwartaal dat begint op 1 april) 

 

 
Opsturen naar onderstaand adres: of via e-mail: 
Ria van Raaij  ledenadministratie@fraternitas.nl 
Zijlsterraklaan 44 
3544 SV  Utrecht 
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LESROOSTER     ingangsdatum 01 januari 2008 

 

Burgemeester Fockema Andrealaan 9  
Maandag:    lesnummer 
17.00 - 18.00 uur meisjes 8 - 9 jaar 20 Marieke Drost 
18.00 - 19.00 uur meisjes 10 - 11 jaar 21 Marieke Drost 
19.00 - 20.15 uur meisjes 12 - … jaar 26 Hester van der Rijst 
Burgemeester Fockema Andrealaan 7 
Maandag:  
17.00 - 18.00 uur kleuters 3 - 5 jaar 22 Carlien den Uijl  
18.00 - 19.00 uur meisjes  6 - 7 jaar 23 Carlien den Uijl  
Notebomenlaan 137 (school De Notenboom)  
Woensdag  
15.00 - 16.00 uur Club-Extra 4 - 6 jaar 36 Jelle Duinsbergen 
16.00 - 17.00 uur Club-Extra 7 - 9 jaar 37 Jelle Duinsbergen 
Marco Pololaan 485 
Dinsdag: 
20.30 - 22.00 uur heren (volleybal) 25 - … jaar 71 Cees Casteleijn 
Prof. Bavickstraat   (eindpunt buslijn 3) 
Maandag: 
18.30 - 20.00 uur sel. jongens/(adsp.) heren NTS laag 50 Sport Vereent ism Eddy van der Rijst 
19.30 - 21.00 uur sel. jongens/(adsp.) heren NTS hoog 50 Sport Vereent ism Eddy van der Rijst 
Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat) 
Dinsdag: 
17.15 - 18.15 uur meisjes 8 - 12 jaar 40 Elsemiek van Raaij 
18.15 - 19.30 uur meisjes 12 - 13 jaar 41 Annemiek van der Ploeg 
19.30 - 20.45 uur meisjes 14 - … jaar 42 Annemiek van der Ploeg 
Woensdag: 
16.00 - 17.00 uur kleuters 3 - 5 jaar 47 Lenny de Heus (tijdelijk) 
17.00 - 18.00 uur meisjes 6 - 7 jaar 44 Lenny de Heus (tijdelijk) 
18.00 - 19.30 uur acrogym va 6 jr / nieuwe leden  55 Anneke Louwerse 
18.30 - 20.00 uur acrogym va 6 jaar 55 Anneke Louwerse 
Donderdag:  
16.30 - 17.30 uur meisjes 6 - 8 jaar 45 Lenny de Heus 
17.30 - 18.30 uur meisjes 9 - 11 jaar 46 Lenny de Heus 
Vrijdag:  
16.30 - 17.30 uur meisjes 6 - 7 jaar 48 Bapke Roodenburg 
17.30 - 18.30 uur meisjes 8 - 9 jaar 49 Bapke Roodenburg 
18.30 - 19.30 uur meisjes 10 - 11 jaar 56 Bapke Roodenburg 
Nolenslaan 33 (groen hek) 
Maandag: 
18.00 - 19.00 uur Kids-swing 5 – 12 jaar 81 Lenny de Heus 
19.30 - 20.30 uur conditietraining dames   vanaf 25 jaar 70 Lenny de Heus 
Vrijdag: 
16.00 - 17.00 uur meisjes 6 - 7 jaar 63 Lenny de Heus 
17.00 - 18.00 uur meisjes 8 - 9 jaar 60 Lenny de Heus 
18.00 - 19.00 uur meisjes 10 - 11 jaar 61 Lenny de Heus  
19.00 - 20.15 uur meisjes va 12 jaar 62 Lenny de Heus 
Molensteyn 42 in De Meern 
Dinsdag: 
19.30 - 22.00 uur Drumfanfare 12 -    jaar 72 Cor Schmöhl / Wim Wensel 
Bangkokdreef 2 
Woensdag: 
20.30 - 21.45 uur (adsp.) heren 14 - … jaar 53 Eddy van der Rijst 
Vrijdag: 
18.00 - 20.30 uur sel. jongens/(adsp.) heren 50 Eddy van der Rijst  
Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17) 
Maandag: 
17.30 - 18.30 uur jongens    6 - 13 jaar 51 Fernand Cools 
Dinsdag: 
16.00 - 17.00 uur kleuters 3 - 5 jaar 10 Cisca den Uyl 
17.00 - 18.00 uur meisjes 6 - 9 jaar 11 Cisca den Uyl 
18.00 - 19.00 uur meisjes 9 - 11 jaar   12 Cisca den Uyl 
19.00 - 20.15 uur meisjes 12 - … jaar 9 Cisca den Uyl 
Woensdag: 
17.00 - 18.30 uur jeugdselectie  13 Rien den Uyl 
18.30 - 20.30 uur selectie  14 Rien den Uyl 
20.30 - 21.45 uur dames 17 - … jaar 15 Rien den Uyl 
Vrijdag: 
17.00 - 18.30 uur jeugdselectie  13 Cisca den Uyl 
18.30 - 20.30 uur selectie  14 Cisca den Uyl 
Zaterdag: 
09.00 - 10.00 uur pré-selectie  16 Carlien den Uyl 
10.00 - 11.30 uur 6/7 div. selectie verplicht 17 Carlien den Uyl 
11.30 - 13.00 uur 6/7 div. selectie keuze 18 Carlien den Uyl 
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