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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 
 

de Liesbosch 12 X 

3439 LC  Nieuwegein 
 

Telefoon 030-6060203 

Telefax 030-6060036 
 

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

Het einde van een fantastisch 

seizoen en lustrum jaar met vele 

hoogtepunten voor Fraternitas!  
 

Als laatste werd vorige week het 

seizoen afgesloten met de vere-

nigingsdag met overdag circus-

activiteiten, georganiseerd voor 

de jongere leden. ‘s Avonds 

werd er voor de oudere leden 

een receptie gehouden alsmede 

een reünie met oud leden en een 

feest. 
 

Na dit drukke jaar zullen alle le-

den en vrijwilligers wel toe zijn 

aan een verdiende vakantie.  
 

Iedereen daarom een hele pretti-

ge vakantie gewenst en tot ziens 

in het nieuwe 

seizoen 2008-

2009.   
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VAN DE REDACTIE… 

en feestjaar. Wat een geweldig jaar! 

A

tie

st

fgelopen zaterdag (5 juli) eerst met de leden tot 12 jaar een circusdag vervolgens een recep-

 à la reünie, waar ik meiden heb gezien waar ik nog mee heb geturnd en ook mijn twee eer-

e assistenten, en tot slot een geweldig feest. In dit blad natuurlijk verslagen en veel foto’s 

over deze dag. Wilt u nog meer foto’s zien, surft u dan eens naar www.fraternitas.nl en kijk in het 

foto album. Hier staan ook een paar foto’s van het turngala. Ik zeg een paar want wat staan er veel 

foto’s op de dvd die je kon bestellen. Mijn complimenten voor de dvd’s. Wat een mooi camera 

werk en eindresultaat. Zo wordt het geheel ieder lustrum weer mooier. 

Nu bijna genieten van een (al zeg ik het zelf) wel verdiende vakantie en dan op naar het jongeren-

kamp! Zullen de weer goden ons dan weer zo goed gezind zijn? 

 

Prettige vakantie aan iedereen, 

Lenny 
 

 
 

WELKOM NIEUWE LEDEN Aantal leden miv 01-07-2008: 777  
 

Merel Aben 

Delora Alwart 

Mirjam van Arkel 

Evy Bleys 

Keetje Bos 

Mus Brouwer 

Erie de Cocq van Delwijnen 

Mounir Derks 

Julia Diederix 

Nora van Elten 

Bobby van Elten 

Lucy van den Elzen 

Wilcho Esajas 

Lena Frijns 

Roos van Haaren 

Zare van Haaren 
Fleur Hansen Keesjan 

Hogerkamp 

Maud Hollman 

Annemarie Huinink 

Kayla Isabella 

Sagar Kanhai 

Lois Koster 

Linde Leenhouts 

Pauline Lobbezoo 

Jasper Nouws 

Nina Matiouchuov 

Emma Meijerink 

 

 

 

Emma Middelkoop 

Frederique Mulder 

Diede van Oorschot 

Simon van Os 

Pien Ouderdijk 

Harold Prozee 

Robert van der Rijst  

Celeste van Ruissen 

Ava Schuman 

Maureen Spit 

Denzel Sweeb 

Dona van Triest 

Lux Vernooij 

Katinka de Vries 

Kelsey Westrik 

Lynn Zoomers 

Damian Zwiers 

 
 

TOELICHTING  FOTO’S  OMSLAG 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E

Laatste les Anneke 

Frat 115 jaar t-shirt tijdens een 
van de eerste wedstrijden!! 

Verenigingsdag 2008!!! 
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VANUIT HET BESTUUR 

 juli, weer een heerlijke verenigingsdag gehad.  

D

W

ste

5 e weergoden waren ons goed gezind (menigeen heeft deze dag een kleurtje “opgelopen”). 

e hebben de hele dag circusacts kunnen oefenen die resulteerden tot een geweldige voor-

lling.  

Aan het eind van de dag een reünie met aansluitend een groot feest. 

De afgelopen week zijn na de lesuren de bestelde dvd’s uitgedeeld. Ik hoop dat u allen nog eens 

heeft kunnen nagenieten van die fantastische dag. Het was voor de trainers en vele andere vrijwilli-

gers, die tijdens de voorstelling op de achtergrond aanwezig waren, ook een ontspannend moment 

om dit nog eens te kunnen beleven. 

Ook in het nieuwe seizoen zijn er naast de turn- en acro lessen weer leuke activiteiten. Het begint in 

september met het Frat-kamp. Houd u de agenda in het Frat-blad  in de gaten of kijk op onze websi-

te: www.fraternitas.nl en u bent weer helemaal op de hoogte. 

 

Dit was een zéér bewogen Frat-jaar. En ik heb het idee dat een ieder wel toe is aan een welverdien-

de vakantie, met heel mooi weer, zodat we er in september allemaal weer tegen aan kunnen. 

 

Brigyt Witteman 

 

 

TE KOOP:   FRAT 115 JAAR  T-SHIRT 
 

eeft u ook o.a. op 

de verenigingsdag 

ook dit leuke T-

shirt gezien? 

H 
 

 

Ze zijn er nog!  
 

 

 

 

 

Als u nog belangstelling heeft stuur dan een mailtje naar 

brigyt@fraternitas.nl   

 

Ze kosten €12,50 
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NIEUWS VAN DE TRAINERS 

nneke Louwerse is als student in Utrecht komen wonen en op zoek naar een turnvereniging 

om wat uren les te gaan geven. In mei 2004 kwam Anneke Louwerse onze trainerscommissie 

dan ook versterken op de Oude Kerkstraat met een kleuter- en kleine meisjesuur.  

Met veel enthousiasme en inzet ging zij daar aan de slag.  

 A
 

Help!!!  

De net twee jaar draaiende acrogroep kwam zonder leiding te zitten. Eerst wordt dan binnen de be-

staande trainersgroep gekeken of iemand bereid is en zin heeft om die uren over te nemen. Acro-

gym is niet zomaar even over te nemen; daar is wel specialisme voor vereist.  

Anneke wilde deze uitdaging aangaan. Begon aan de acrogymopleiding en slaagde daar natuurlijk 

voor. Daarnaast wilde ze ook 

de jury technische kant van 

het verhaal wel onder de 

knie krijgen en volgde de 

jurycursus voor acrogym. 

 

ing 

am. 

 

Na haar afstuderen werd het 

tijd om een baan te zoeken. 

Deze werd in Rotterdam ge-

vonden waardoor de lesuren 

vroeg op de woensdagmid-

dag overgedragen werden 

aan een andere trainster.

Daarna volgde de verhuiz

van Utrecht naar Rotterd

 

 

 

 

Nu in juli 2008 gaat Anneke met de acrogym lessen stoppen. Dit vinden wij als trainers maar ook 

de leden van de les natuurlijk heel erg jammer.  

Anneke krijgt de kans om te promoveren. 

Op het moment van schrijven/tikken is ze heerlijk aan het ge-

nieten van een twee maanden durende reis naar China. 

Gelukkig kunnen we ook melden dat we een vervangster heb-

ben gevonden om de acrogym uren over te nemen na de zo-

mervakantie.  

Tot de herfstvakantie zal Anneke samen met Mirjam den Uijl 

de lessen geven. 

Wij wensen Anneke heel veel succes met promoveren en na-

tuurlijk hartstikke bedankt voor je inzet en enthousiasme. 

Daarnaast willen we Mirjam van harte welkom heten bij onze 

trainersgroep. 

 

Cisca den Uyl  
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VACATURE  BESTUUR 
 

 

Wij zijn op zoek naar een 

PENNINGMEESTER 
 
Liefst met ingang van september a.s. 
Onze huidige penningmeester zal tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 2009 
aftreden. De nieuwe penningmeester kan dan in de periode van september tot april 
worden ingewerkt. 
 
Functie-inhoud: 

- verrichten van de betalingen 
- maken van de jaarrekeningen en de ramingen/begrotingen 
- samen met de andere bestuursleden het financiële beleid voeren 
- aanvragen van subsidies 

 
Functie-eisen: 

- affiniteit met financiële zaken hebben 
- tijd (over) hebben voor het verenigingsleven 

 
Het is mogelijk om op kosten van Fraternitas een cursus te volgen. 
 
Informatie: 
Voor informatie kun je contact opnemen met Ron Visser.  
Dit kan telefonisch op 030 262 00 20. Of via de mail naar ron@fraternitas.nl. 
 
Reageren? 
Dit kan via één van de bestuursleden of via één van de trainers. Adressen staan op de 
laatste pagina van dit blad. 
 
 

Tw ij fel niet  en laat  Fraternitas niet  zonder penningm eester kom en!! 
 

 

AGENDA 
 

Zomervakantie van 12-07-2008 t/m 31-08-2008 
 

Augustus 2008 
30 augustus openingsdag voor de vrijwilligers 
 

September 2008 
4 september  19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling! 
11 september     19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling!   
13 september   start voorverkoop loten Grote Club Actie! 
13-14 september jongerenkamp 
23 september kopij moet binnen zijn (kopij@fraternitas.nl) 
27 september assistentendag 
 

Oktober 2008 
2 oktober  19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling! 
4 oktober 25+ club (10 jarig bestaan) 
7 oktober Frat-blad verzendklaar maken 
9 oktober       19 - 20 uur kledingverkoop in de Oranjekapel, A’damsestraatweg 441a; alleen contante betaling! 
 

Herfstvakantie 11-10-2008 t/m 19-10-2008 

5 



JUBILEUM FRAT 25+ 

 
 
 
 
 

25+ Club  
is  

1 0  jaar!!! 
 

Wij vieren dit in de Oranje Kapel Amsterdamsestraatweg 
441a te Utrecht 

 
Ben je 25 jaar of ouder en lid van Fraternitas? Dan ben je 

4 oktober 2008 van harte welkom 
 

Vanaf 17.30 uur staat een drankje klaar 
 

Aansluitend een koud/warm buffet. 
Kosten: €7,50 

 
Opgeven kan voor 1 september 2008 via 

els.spierings@planet.nl 
 

Tot 4 oktober 2008!! 
 
De 25+ commissie: 
Corrie Huberts 
Els Spierings 
Margreet van der Klij 
Joost van der Meer 
 

6 

mailto:els.spierings@planet.nl


DE VERENIGINGSDAG 2008… 

p vrijdagavond 20.30 uur begon het echte werk. Sara van het circus kwam uitleg geven aan 

alle vrijwilligers over de toestellen, wat je er allemaal mee kan doen en waar je op moet let-

ten. Ik zelf moest verzuimen maar Jack kwam zeer enthousiast thuis. En…we mochten een 

half uurtje later beginnen. Altijd fijn. 

 

O 
Om half negen op zaterdag ochtend stond 

iedereen dus klaar onder in de parkeerga-

rage bij de sporthal. Helaas was de zaal 

beheerder nergens te bekennen dus om 

08.31 hingen wij aan de telefoon. Wat er 

mis is gegaan weet ik niet, maar om 9.30 

uur kwam er eindelijk een zaalbeheerder, 

maar die was niet bekend met deze zaal 

waardoor we bijvoorbeeld geen stroom 

hadden buiten. 

Gelukkig waren de weer goden ons goed 

gezind. Circus buiten, kinderen op het veld 

(de kleedkamers waren niet op tijd open) 

een moeder die zonnebrand ging halen…. 

Het was een topdag!!  

Vergeet niet op www.fraternitas.nl te kijken naar alle foto’s die zijn gemaakt. 

Om half twaalf even in de schaduw eten en om twaalf uur een act instuderen, verkleden en schmin-

ken. 

 Om 13.30 uur precies begon de voorstel-

ling. Helaas hadden heel wat ouders last 

van de vele weg omleggingen waardoor 

een enkeling iets te laat bij de voorstel-

ling was. Maar………ook hier zijn heel 

veel foto’s van gemaakt. 

Om 14.30 kon iedereen tevreden naar 

huis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik wil bij deze alle ouders bedanken voor het 

nette opvouwen van de kleding en het snelle 

afbreken van het circus. Heerlijk als iedereen de 

handjes uit de mouwen steekt. Alle vrijwilli-

gers, namens de organisatie en alle kinderen, 

bedankt voor deze leuke dag! 

 

Lenny 

 

7 

http://www.fraternitas.nl/


DE VERENIGINGSDAG 2008 
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SAMENWERKING SPORT VEREENT & FRATERNITAS 

eizoen 2007 - 2008 is een bijzonder seizoen geworden voor de jongens- en herenselectie van Frat. 

H

do

le

Pupillen en trainers van de gecombineerde selectie van SV en Frat 

et oefenen voor het Fratgala en de wedstrijden zouden een uitdaging worden; 

or het uitvallen van één van de se-

ctie trainers, zou er nog maar op hal-

ve kracht verder getraind kunnen worden. 

 S
Tenminste, zo stond het er een jaar geleden 

vlak voor de vakantie voor. De zoektocht 

naar een andere trainer leverde niets op. 

Hoe verder? 

Ik heb toen contact gezocht met Henri, de 

heren selectie trainer van Sport Vereent 

(SV), hem ons probleem voorgelegd en ge-

vraagd wat hij er van zou vinden als Frat en 

SV wat meer gingen samenwerken. Na zijn 

positieve reactie is er door ons een plan uit-

gewerkt en voorgelegd aan onze besturen.  

Na het groene licht van beide besturen, zijn 

we aan de slag gegaan. 

We zijn nu bijna een jaar verder en ik kan 

zeggen dat het voor iedereen positief uitge-

vallen is. 

De jongens van Frat en SV kunnen goed 

met elkaar opschieten. Zowel sportief als 

onderling is er een hechte band ontstaan.  

Natuurlijk is het wel even wennen aan elkaar. Zowel de groep als de trainers.  

Ook de sportieve resultaten mogen er zijn; niet alleen zijn er diverse podium plaatsen behaald op de diverse 

wedstrijden ook hebben we deelgenomen als gezamenlijke groep tijdens het Fratgala van 19 april. Komend 

seizoen gaan we natuurlijk verder met de samenwerking. 

Niet alleen verder trainen voor de wedstrijden, want we willen met een aantal jongens ook landelijke wed-

strijden gaan volgen, ook zullen we hard oefenen voor de jubileumuitvoering van SV: op 8 november is er 

een uitvoering vanwege het 75 jarige jubileum van SV. 
 

Jongens & heren: dank voor jullie inzet en geniet van de welverdiende vakantie! (denk aan je huiswerk ;-)    
 

Eddy van der Rijst 

 

 

DE VERENIGINGSDAG 2008 

 

aterdag 5 juli was het zo ver, de verenigingsdag. Voor de meeste vrijwilligers begon het feest vrijdag-

avond al. We kregen van Sarah uitleg over de verschillende circusonderdelen en hoe de dag zou verlo-

pen.  

Zaterdag ochtend om 8:30 uur begonnen we met het klaarzetten van het circuit, dat bestond uit 9 on-

derdelen. Omdat het zulk mooi weer zou worden deden we dit buiten. Om 9:00 uur kwamen de kinderen en 

om 9:30 uur begonnen de kinderen met het oefenen. Er waren veel verschillende onderdelen. Trapeze, touw-

tje springen, met ladders, jongleren, balanceren over een koord en nog veel meer. De kinderen hadden er 

ontzettend veel plezier in. Om 11:30 uur hadden de kinderen een korte pauze. De meeste zochten hierbij de 

schaduw op omdat het toch wel erg warm aan het worden was. ’s Middags mochten de kinderen een onder-

deel kiezen waar ze graag mee wilde optreden. De rest van de middag werd er dus hard geoefend voor de 

voorstelling. Om 13:30 uur kwamen alle ouders kijken en gaven de kinderen een spettert optreden. Het zag 

er geweldig uit! Na de laatste bedankjes en een applaus voor Sarah en Bas ging iedereen weer naar huis. Het 

was een geweldige, zonnige dag en volgend jaar weer! 

 Z

 

Groeten,  

Bapke Roodenburg 
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23 + WEDSTRIJDEN 25 MEI 2008 

én keer per jaar mogen de 23-plussers in actie komen op de 23+ wedstrijd in Amersfoort. 

E

w

ni

r zijn op deze wedstrijd een aantal categorieën: wedstrijd deelnemers (nog steeds actief op 

edstrijden), actieve deelnemers (trainen ongeveer 1 keer per week, geen wedstrijden meer), 

et-actieve deelnemers (trainen niet meer) en de 35+ categorie.  

Deze wedstrijd is voor zowel heren als dames. Ook dit jaar deden er weer een aantal van het dames 

en heren uur van Fraternitas mee: Carlien en Suzanne in de wedstrijdcategorie, Eline, Annemieke, 

Margot en Maaike bij de actieve deelnemers, Eddy bij de heren categorie 35+ en Marja en Marinka 

bij de dames in de 35+ categorie.  

 E

De wedstrijden verliepen weer in een ontspannen en gezellige sfeer. 

Iedereen deed zijn best en liet zien wat hij/zij nog kon! Van hoog ni-

veau tot laag, alles was mogelijk! 

En ook hier hebben we een aantal mooie prijzen in de wacht gesleept: 

Derde prijs voor Eddy op brug. 

Een tweede prijs voor Maaike op vloer, Eddy op rek en vloer, Marja op 

sprong en Marinka op brug. 

Eerste prijzen voor Carlien op sprong, Annemieke op balk, Eddy op 

sprong, Marja op vloer en brug, Marinka op vloer en balk. 

En, daarbij was Marinka ook nog eens de beste 35+er EN ook nog eens 

beste turnster van de 

dag!! Zij ging dus met 2 

mooie (eigenlijk le-

lijk…) enorme bekers 

naar huis!  

Marinka met haar 2 behaalde bekers 

We zijn trots op je, Marinka!! 

 

Gefeliciteerd allemaal en Rien bedankt voor je inzet 

tijdens de trainingen voor deze wedstrijd!  

 

Carlien 
Een gedeelde eerste plaats voor Marja en Marinka op vloer 

 
 

 

 

DE REUNIE….. 

 

 

en paar maanden geleden ben ik eens gaan zoeken naar oud-leden. Al kijkend in mijn fotoal-

bums en naar video’s van uitvoeringen kom je weer op allerlei namen. En toen ben ik via 

schoolbank.nl en via Hyves gaan zoeken. Zo heb ik er heel veel gevonden, maar niet iedereen 

had zin om te komen en niet iedereen kon op 5 juli. Maar gelukkig heb ik heel veel oude be-

kenden kunnen begroeten. 

 E
De grootste angst is dan dat je mensen niet zal herkennen. De meeste leden gaan weg als ze nog 

kind zijn en komen nu als volwassen vrouw weer binnen. Maar gelukkig is dat allemaal goed ge-

komen. 

 

Het was een gezellige reünie waar heel veel herinneringen werden opgehaald. 

 

Ati van der Meer 
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DE FEESTAVOND… 

a een zonnige ochtend en middag met 160 kinderen voor het circus, waren ‘s avonds de leden 

vanaf 12 jaar aan de beurt. Om 18.30 uur begon de reünie. Samen met Hester bij de deur ge-

zeten om iedereen welkom te heten en de beloofde consumptiebonnen uit te delen. 

 

N 
Om 20.00 uur mochten wij dan eindelijk ook los. Op de vrolijke tonen van de “Coversingers” 

kwam de stemming er al snel in. Kijk maar eens op: www.coversingers.punt.nl , dan snapt iedereen 

waar wij zo enthousiast over zijn. Die meiden weten hoe ze een publiek mee kunnen krijgen, zelfs 

Eddy heeft op de dansvloer gestaan. Ik zeg niet dat hij dat vrijwillig heeft gedaan, maar toch.  

Op het lied van de film Dirty Dancing de mannen tegenover de vrouwen. Helaas is de tekst van de 

mannen veel bekender dan die van de dames dus moesten wij ons gewonnen geven.  

Tijdens de pauze van Tamara en Karin (de Coversingers) even lekker buiten op het terras uitwaaien 

en bijkletsen. Helaas hadden 

maar weinig meiden en jongens 

van rond de 12 jaar zich opgege-

ven waardoor het voor deze leden 

niet erg gezellig was. Ouders 

werden gebeld en de meiden 

werden uitgezwaaid.  

Tijdens de tweede zangronde 

weer met de voetjes van de vloer 

en liedjes uitzoeken voor de ka-

raoke. Dit bleek lastiger dan ik 

dacht. In de tweede pauze was 

het dan zover: samen met Hilde 

en Hester zouden wij inzetten 

met “alle duiven op de dam”. 

Maar verder dan shalalala, sha-

lalali, kwamen wij met zijn drie-

en niet. Gelukkig zijn er altijd 

mensen die het wel enigszins weten dus hebben we snel Michel erbij getrokken. Wat me dan altijd 

weer opvalt, is dat iedereen het eng vindt om de microfoon vast te pakken, maar als ze hem eenm

hebben, zingen ze zo drie nummers achter elkaar en moet je de microfoon gewoon afgaan pakken. 

Het was reuze gezellig maar toch ook 

weer erg fijn om de stemmen van de 

professionals t

aal 

e horen.  

imd 

Tot 24.00 uur ging de tent uit zijn 

dak. Daarna moest er weer opgeru

worden.  

 

Over vijf jaar gaan we in de herhaling 

tot die tijd zullen we het moeten doen 

met de herinnering aan 5 juli 2008! 

 

Lenny 

 

 

 

  

11 

http://www.coversingers.punt.nl/


RAYONDAG, 7 JUNI 2008… 

oor de toestelfinale (De rayondag) van 7 juni was het eerst nog onduidelijk wáár die nou zou 

zijn, want er werd gezegd dat het in Galgenwaard zou zijn, maar was het niet gewoon in 

GymXL in Hooglanderveen? 

Het bleek in GymXL te zijn- 

zoals ook de twee voorwedstrijden 

- en dat vond ik helemaal niet erg. 

Ik had namelijk toestelfinale op 

balk en brug, en op de balk moet ik 

niet té zenuwachtig zijn, want dan 

val ik er vanaf. En deze zaal is op-

gesteld alsof het een gewone trai-

ning is, en ben ik nauwelijks ze-

nuwachtig. Ook hadden we het 

voordeel dat er onder de balk dikke 

matten liggen, waardoor de balk 

weer iets minder hoog is. 

 V

En... jahoor, ik bleef zitten met de 

koprol op de balk! Uiteindelijk 

bleek zelfs dat ik toestelkampioen 

was geworden! Bijna iedereen van 

Fraternitas won één of twee medailles, soms stond alleen Fraternitas op het podium! 

Een wedstrijd waarop we zeer goed hebben gescoord, en het was ook nog heel gezellig! 

 

groetjes,  

Mylene Frankfort 

 

 

We moesten al vroeg naar Hooglanderveen. Mama moest namelijk Liz begeleiden. Ik was de twee-

de ronde aan de beurt. 

Ik moest de sprong 

doen. Een zweefrol. 

Het ging een beetje 

goed. Ik moest best wel 

lang wachten. Ik moest 

wachten tot dat mijn 

groepje bij alle toestel-

len waren geweest. 

Iedereen in de tweede 

ronde van Fraternitas 

heeft een prijs gewon-

nen behalve ik. Dat 

vond ik niet erg. Ge-

lukkig bracht Ati mij 

naar oma. Anders moes 

ik nog langer wachten.  

 

Mandy de Heus. 
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DISTRICTSFINALE DIVISIE 5, 14 JUNI 2008… 

k vond de districtfinale leuk. Ik vond het leuk dat ik zo ver ben gekomen. Op de voorrondes 

won ik de tweede prijs, daardoor mocht ik naar de regiofinale. Toen was ik zestiende. Er moch-

ten er achttien door. Ik zou dus niet een prijs winnen. Als eerste moest ik naar de sprong. Ik 

moest de handstand platval springen. Dit ging best goed. Toen moest ik naar de brug. Dat ging 

ook wel goed, alleen toen ik van de hoge ligger afsprong had ik mijn handen aan de grond. En toen 

moest ik naar de balk. Ik vond 

het jammer dat ik bijna viel, 

maar gelukkig net niet. En als 

laatste de mat. Helaas kreeg ik 

bij de mat het laagste cijfer van 

iedereen. Ik werd 26
ste

 van de 

34. Dat vind ik helemaal niet 

slecht.  

I 

Ik was op de wedstrijd alleen 

met mijn moeder als juf. Maar 

het was heel gezellig met een 

meisje van Longa. In de laatste 

ronde waren er nog een paar 

grote dames van Frat aan de 

beurt, maar die heb ik niet ge-

zien. 

 

Kaylee de Heus. 

 

Uitslagen: 

Bij Instap NTS 12: 

Kaylee de Heus een 29
e
 plaats met een totaal van 30,85 

 

 

 

Bij senior NTS 7:  

Carlien den Uijl een 2
e
  plaats met 

een totaal van 33,80 . 

Suzanne de Hoogh een 27
e
 plaats 

met een totaal van 30,95 

 

 

 

Bij Pupil 2 NTS 10: 

Manon Witteman een 27
e
 plaats 

met een totaal van 28,75  
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 REGIOFINALE DIVISIE 7, 28 JUNI 2008 

mdat ik derde was geworden op de tweede voorronde van de Rayon-vechtstreek niveau 9, 

mocht ik naar de regiofinale op 28 juni. 

Evenals Loes (derde op de eerste voorronde), Heleen en Jailen. 

Ik vond het leuk dat ik de finale had gehaald - nooit verwacht - maar had verder geen hoge 

verwachtingen. Omdat dit de besten uit de regio 

Utrecht zouden zijn, achtte ik de kans klein 

hoog te eindigen. 

O 

De mat was inderdaad een hoog niveau, evenals 

balk. Maar de brug vond ik wel weer meevallen, 

daarbij kwamen wij redelijk in de richting. He-

laas was ik aan het einde van de dag al redelijk 

vermoeid, waardoor de laatste twee toestellen 

niet meer zo goed gingen. Zoals verwacht ein-

digde ik niet hoog, maar kan ik me wel 31ste 

van regio Utrecht noemen.  

Voor de prijsuitreiking kregen we van Anne-

miek (namens alle train(st)ers) een mooie witte 

roos. Daarmee - én de vlag die we moesten dra-

gen - stonden we bij de prijsuitreiking. We zijn 

helaas allemaal niet in de prijzen gevallen, maar hebben wel ons best gedaan! Op naar volgend jaar! 

 

 

Lenny  

 

groetjes, Mylene Franfort 

 

Uitslagen: 

Bij Senior NTS 9: 

Loes Berkhof  een 22e plaats met een totaal van 28,55  

Jailen Douma een 27e plaats met een totaal van 27,75 

Heleen Boesveld een 28e plaats met een totaal van 27,55 

Mylene Frankfort een 31e plaats met een totaal van 27,05 

 

Bij Jeugd NTS 11: 

Fleur Doorman een 22e plaats met een totaal van 29,95 

Anne Merijn Eligh een 28e plaats met een totaal van 28,70 

 

In de ochtend mochten Fleur en 

Anne Merijn laten zien wat zij kon-

den. Het ging erg goed tot we bij de 

balk aankwamen. Helaas viel Anne

Merijn er twee keer af en hurkte ze 

op in plaats van door, dat scheelt je 

heel wat punten. Ook Fleur lukte 

het niet om deze keer net zo’n 

mooie oefening te turnen als bij de 

voorronde. Maar 22e en 28e van de

38 deelnemers vind ik al een presta-

tie op zich. 
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GROTE CLUBACTIE 2008  

e zomervakantie staat nu voor de deur, maar wanneer die voorbij is, is het weer tijd voor de... 
  

GROTE CLUBACTIE 2008 
  
Natuurlijk gaan jullie allemaal weer zo veel mogelijk loten verkopen want: 

• van elk lot dat jij verkoopt voor € 2,50 krijgt Fraternitas € 2,= 

• daarmee koopt Fat nieuwe toestellen of organiseert leuke activiteiten 

• en als je meer dan 10 loten verkoopt krijg je zelf ook nog een deel van de opbrengst of misschien 
zelfs 

• de hoofdprijs voor beste lotenverkoper van 2008; een dagje met je z'n vieren naar een attractiepark 

Op de lessen worden de verkoperspakketten uitgedeeld met een instructiebrief. Die instructiebrief moet je 
goed bewaren want daar staat precies in wanneer en wat je allemaal moet doen. In het verkoperspakket 
zit een intekenlijst waarop je het bestelde aantal loten kunt noteren. Vergeet alsjeblieft niet om je eigen 
naam, de naam van je trainer, de zaal waar je gym hebt en op welke dag daarop te schrijven.  
Vanaf zaterdag 13 september (niet eerder want dan mag Fraternitas voortaan niet meer meedoen aan de 
Grote Club Actie) mag je beginnen met het verkopen van de loten. 
 

  

JIJ DOET TOCH OOK MEE?     FRAT REKENT OP JOU! 
 

 

TE KOOP  AANGEBODEN       &      TE KOOP GEVRAAGD 

 
door Cayra Stuivenberg 
turnpakje maat S (15 euro) 
telefoon - 030 243 98 26 
 
door Michel den Uyl 
turnsinglet maat 152 (10 euro) 
telefoon 030 244 77 53 
 
door Diny van Oostveen 
turnpakje maat 140 (15 euro) 
trainingspak maat 164 (25 euro) 
aankoop van turnpakje en trainingspak samen 30 euro 
telefoon 06 406 18 313 
 
door Oda Beune 
turnpakje maat 152 (15 euro) 
telefoon 030 251 02 35 
 
door Puck Janssen 
turnpakjes maat 128 en 140 (10 euro per stuk) 
telefoon 06 53 22 66 16 
 
door Corshir Saadeldin 
turnhemd maat S 
witte broek maat 158 
trainingspak maat 164 
telefoon 06 30182808 
 

door Josee Tusveld 
turnpakje maat 128/140 (groep 2) 
telefoon 06 23 20 73 07 
 
door Carolien 
2 x turnpakje maat 140 
telefoon 06 46791806 
 
door Daniël Hordijk  
trainingspak maat 140 
tel. 030 272 3091 
 
 
door Dominique Verleisdonk 
turnpakje maat 128 
telefoon 06 10193851 
 
 
door Lisah 
turnpakje maat 152/164 
telefoon 030 273 34 37 
 
 

 

 D
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PUZZELPAGINA 

n het vorige blad geen puzzel, dus ook geen prijswinnaar. Deze keer wel drie puzzels! 

Succes. 

 

 

Welk woord verschijnt er onder de pijl? 

I 
     ↓        

                 1 DIT HEB JE IN JE BED 

               2 LIEVER MOE DAN…. 

                  3 ZOMERVAKANTIE LAND 

                  4 BADPAK   

                  5 LUX TOETJE  

                   6 ITALIAANS GERECHT 

                    7 ZOMERVAKANTIE LAND 

                  8 ZOMERVAKANTIE LAND 

                     9 FRANS ONTBIJT  

 

 

De eerste letter van ieder woord staat in het midden. (en is dus steeds hetzelfde) 

Welk woord komt in de buitenste cirkel te staan? (nr 1 begint bij de pijl en ga met de klok mee) 

 
1 TEGENOVERGESTELDE VAN MINDER 
2 ZANGER VAN "LOLLYPOP"  
3 GEEN BOERENJONGEN MAAR BOEREN..
4 OUDERWEDSE JONGENSNAAM 
5 GEEN KILOMETER MAAR EEN … 
6 MEISJES NAAM   
7 LICHAAMSDEEL   
8 POPULAIRE KLEDING IS DE …. 
9 ZON EN ….   
     

 

 

 

 

 

 
Lees de letters om en om, er ontstaat een zin.  

Stuur deze zin als oplossing voor  

1 september naar kopij@fraternitas.nl  

                                                                       → 
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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  telefoon 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 bereikbaar bent. 
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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. Bij de eerste betaling na de inschrijving wordt tevens eenmalig € 7,= inschrijfgeld in 

rekening gebracht 
 

 

Leden 
Junior.....  t/m 13 jaar:  €  32,00 
Senior 14  t/m ... jaar:  €  40,00 
Acrogym (55):    €  48,00 
 

U-pas 
U-pas leden kunnen in aanmerking komen voor een 
reductie van 50% op de totale contributie (vanaf 17 jaar) 
Tot 17 jaar zelfs 100% reductie. Stuur daartoe (elk jaar) 
een kopie van uw pas naar de ledenadministratie. 
 

Meerdere lessen: 
gewone les + bijvoorbeeld acrogym (55): 
2*contributie die bij de leeftijd hoort min € 12,00 korting. 
Dus:         junior:    €  68,00 
                 Senior:  €  76,00 
 
 Vindt de betaling middels automatische 

incasso plaats, ontvangt u een  korting 

van € 2,50 per betaling.  

Selectie lessen: 
Pre-selectie + gewone les  (16) €   52,00 
 

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 
 

Selectie  (tm 13 jr) (14) €   92,00 
Selectie  (va 14 jr) (14) €   92,00 
Selectie + gewone les  (tm 13 jr) (14) € 112,00 
Selectie + gewone les  (va 14 jr) (14) € 120,00 
 
 

6e / 7e divisie tm 13 jaar + gewone les  €   62,00 
6e en 7e divisie va 14 jaar + gewone les €   70,00 
 
Jongens selectie (tm 9 jr) (50) €   72,00 
Jongens selectie (10 tm 13 jr) (50) €   92,00 
Heren selectie (va 14 jr) (50) € 120,00 
 
Tussen haakjes is het lesnummer weergegeven zoals het in het lesrooster 
achter de leeftijd staat. 
 

 

 

 

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 1 september 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 43 nnb 
17.00 - 18.00 uur meisjes 6 - 7 jaar 44 nnb 
18.00 - 19.30 uur acrogym va 6 jr / nieuwe leden  55 Mirjam den Uijl 
18.30 - 20.00 uur acrogym va 6 jaar 55 Mirjam den Uijl 
Donderdag:  
16.00- 17.00 uur kleuters 3 – 5 jaar 47 Lenny de Heus 
17.00 - 18.00 uur meisjes 6 - 8 jaar 45 Lenny de Heus 
18.00 - 19.00 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 Uijl 
10.00 - 11.30 uur 6/7 div. selectie verplicht 17 Carlien den Uijl 
11.30 - 13.00 uur 6/7 div. selectie keuze 18 Carlien den Uijl 
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ADRESSEN LIJST 

BESTUUR  
 

 Voorzitter 

Pieter Vos  pieter@fraternitas.nl  
Secretaris a.i. (postadres)

 
 

Ati van der Meer  Postbus 9742 3506 GS Utrecht  
 secretaris@fraternitas.nl    Voor digitale post 

 1
e
 Penningmeester  

Ron Visser  ron@fraternitas.nl  
2

e
 Penningmeester

 
 

Miranda Klinkenberg miranda@fraternitas.nl 
 Leden

 
 

Joop van Raaij  joop@fraternitas.nl 

Hilde de Vries-Lit  hilde@fraternitas.nl  
Brigyt Witteman  brigyt@fraternitas.nl 

 

 

 

TRAINERS COMMISSIE 
 

Voorzitter 

Cisca den Uyl  cisca@fraternitas.nl 
 

Leden 

Cees Casteleijn  cees@fraternitas.nl 

Fernand Cools  fernand@fraternitas.nl 

Marieke Drost  marieke@fraternitas.nl 

Jelle Duinsbergen  jelle@fraternitas.nl 

Lenny de Heus  lenny@fraternitas.nl 

Annemiek van der Ploeg annemiek@fraternitas.nl 

Elsemiek van Raaij  elsemiek@fraternitas.nl 

Eddy van der Rijst  eddy@fraternitas.nl 

Hester van der Rijst hester@fraternitas.nl 

Bapke Roodenburg  bapke@fraternitas.nl 

Carlien den Uijl  carlien@fraternitas.nl 

Rien den Uyl  rien@fraternitas.nl 
 

CONTACTPERSONEN: 

Drumfanfare 

Kees Loen drumfanfare@fraternitas.nl 
 

 

Ledenadministratie 

ledenadministratie@fraternitas.nlRia van Raaij   

 

Fratblad 

Redactie Frat-blad  kopij@fraternitas.nl 

   Internet:   http://www.fraternitas.nl 
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Er is weer ruimte om te adverteren…. 
 

DAT KAN GROOT 
 
Maar ook iets kleiner…. 

 
 

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

 

 

 

 

 
 

APOTHEEK   D.G.   BOSWIJK 
 

C. van Steensel vd Aa     Apotheker 
 

 

 

 

 
Open: - Homeopathie 

- Voor al uw vragen over geneesmiddelen 

- Wij bezorgen bij u thuis 

  

ma t/m vrij.  

08:00 - 17:30 uur  

 
 

 

 

 

 

 

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