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VAN DE VOORZITTER…. 
 

Alweer de laatste maand van het jaar. 

De blaadjes en de eerste sneeuw zijn 

reeds gevallen. Het seizoen komt 

goed op stoom.  

Op de onderlinge wedstrijden- voor 

de verandering niet in Galgenwaard 

maar in een gezellig zaaltje in Lunet-

ten- was goed te zien hoeveel actieve 

en sportieve leden Fraternitas heeft. 

Ook was de vooruitgang in sportief 

opzicht heel zichtbaar.   

Graag vanaf deze plaats weer een 

woord van dank aan alle vrijwilligers 

van Fraternitas die zich dit jaar heb-

ben ingezet voor de vereniging.  

 

Iedereen prettige feestdagen gewenst 

en de beste wensen voor 2009. 

 

Pieter Vos 
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VAN DE REDACTIE… 

n toen was het alweer december. Bijna 2009. Het afgelopen jaar was enorm. Wat hebben we 

veel beleefd bij Fraternitas. En wat is er veel aan het veranderen in Utrecht. Er komt echt een 

turnhal! Nu trainen we met de selecties nog regelmatig in Hooglanderveen of Beekbergen, 

maar over een paar jaar kan dat gewoon in Utrecht. 

Ik ben benieuwd wat 2009 voor ons in petto heeft. Nu nog even nalezen wat er eind 2008 bij Frat te 

doen was. 

Wilt u ook eens kopij aanleveren? Dat kan!! Gewoon even mailen naar kopij@fraternitas.nl. Het 

mag van alles zijn wat met turnen of Fraternitas te maken heeft. Het wordt natuurlijk nog leuker als 

je er een foto bij doet. Ik hoop dat iedereen nu in de pen klimt en het volgende blad zich vanzelf 

vult…….. 

 

Lenny 

 
 

WELKOM NIEUWE LEDEN  
 
Sophie Aal 

Annemoon Balemans 

Madelief Balemans 

Florien Bennema 

Elke Berden 

Antonie le Blanc 

Isabella de Brabander 

Floris Bukman 

Tom Coerver 

Floor van Dalen 

Finn Donders 

Renee Eversen 

Merel Fransen 

Britt van Geelen 

Floortje van Gendt 

Jule van Gendt 

 

Mette Geskus 

Isa Groenwegen 

Abel de Haan 

Floor van Haaren  

Arienne Hagoort 

Anneke Hansen 

Kasper van der Hidde 

Lapo den Hollander 

Lisa van Hoorn 

Djai de Klein 

Kim Kruidenier 

Quinty de Lang 

Arthur Langeler 

Manu noa van Leeuwen 

Deniz Kara 

Tuna Kara 

Roza Kiebert 

Joosje Kok 

Babs van Londen 

Maartje Markus 

Zenebech Mevenciana 

Dante Meijer 

Sabine Noorda 

Hursadiye Oluay 

Sara Otte 

Justin Peters 

Stef Poels 

Joost Poels 

Bo Poels 

Lisa van Rietbergen 

Chantal Rietdijk 

Jennemieke Rijken 

Sam van Rijn 

Raquel van Rijn 

Lot Rijnbergen 

Yennelly Rodriguet 

Joni Scheepers 

Maud Siebelink 

Pjotr Snoeks 

Charlotte van de Voort 

Lois Vonk 

Lieke Wassenberg 

Karin Wassenberg 

Mirjam Wassenberg 

Jip van de Wiel 

Dewi de Wijer 

Tess Zweers 

 
 

TOELICHTING  FOTO’S  OMSLAG 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 E

Groot aantal deelnemers  
onderlinge wedstrijden 2008  

Ingmar Defize tijdens onderlinge 
wedstrijden 2008 

Wachten op het volgende toestel 
tijdens onderlinge wedstrijden 
2008 Sinterklaasfeest Frat 2008 
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VAN HET BESTUUR 

e ontwikkelingen rond de Turnhal verdienen de aandacht (zie elders in dit blad). Het bestuur 

hecht er waarde aan alle leden zo goed mogelijk hierover te informeren. Een locatie is inmid-

dels bekend en er is een plan van eisen opgesteld namens vier Utrechtse Turnverenigingen.  

Voorts is het bestuur in gesprek met verschillende kandidaten over de nieuwe en vacante bestuurs-

functies. Hopelijk kunnen we met name over de functie van de vacant komende positie van pen-

ningmeester binnenkort witte rook zien opstijgen (bij wijze van spreken natuurlijk). Belangstellen-

den voor een bestuursfunctie worden wel nog steeds uitgenodigd te reageren. 

 D

 

Het bestuur wenst alle leden prettige feestdagen en een voorspoedig 2008.  

 

OPROEP 
 

Hallo jongens of meisjes! 

Ik ben Vera en geef jongentjes les bij Fraternitas in de gymzaal aan de Notebomenlaan! 

Ik ben hard op zoek naar assistenten, dus lijkt het je leuk om mij te helpen in de les en ben je boven 

de 12 jaar mail dan naar vera@fraternitas.nl!  

 

Ook op de woensdag zijn we opzoek naar assistenten in de Oude Kerkstraat tussen 17.00-18.00 uur. 

Hier turnen allemaal meisjes van 6 en 7 jaar.  

Ben jij ouder en wil je wel helpen mail dan naar chantal@fraternitas.nl   

 

AGENDA 
 

 

 

 

20 december Univé Gym Gala in Almere 

 

KERSTVAKANTIE 20-12-2008 t/m 04-01-2009   

  

JANUARI  2009 

 8 januari kledingverkoop van 19.00 - 20.00 uur in de Oranjekapel 

10 januari voorronde 4e divisie 

13 januari kopij voor het Frat-blad insturen naar kopij@fraternitas.nl 

15 januari kledingverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de Oranjekapel 

17 januari 2e voorronde jongens/heren NTS hoog 

24 januari 2e voorronde 1e, 2e en 3e divisie in Hooglanderveen 

27 januari Frat-blad verzendklaar maken 

31 januari voorronde 4e divisie 

31 januari districtsfinale jongens/heren NTS hoog 

FEBRUARI  2009 

 1 februari Districtsfinale jongens/heren NTS hoog in Den Burg (Texel) 

 5 februari kledingverkoop van 19.00 - 20.00 uur in de Oranjekapel 

 7 februari 1e voorronde 6e en 7e divisie verplichte oefeningen 

7 en 8 februari landelijke wedstrijd jongens/heren 

12 februari kledingverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de Oranjekapel 

28 februari  districtsfinale 4
e
 divisie 

 

VOORJAARSVAKANTIE 14-02-2009 T/M 22-02-2009 
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VAN DE DRUMFANFARE… 

este lezer,  

 

Ook in dit Fratblad natuurlijk weer een stukje over de drum-

fanfare, want ook wij gaan gewoon door! 

 B
Of nog beter gezegd,het gaat juist ontzettend goed met ons! 

Na de zomervakantie zijn we allemaal weer met goede moed         

begonnen aan een nieuw muzikaal seizoen. We hebben de koppen 

bij elkaar gestoken en plannen gemaakt over het verdere verloop 

van de drumfanfare. Tevens hebben wij als drumfanfare een com-

pleet nieuw bestuur gekregen.   

Een tweede verandering is dat wij nu na vele jaren een eigen logo 

hebben! Dit logo is geïnspireerd op het bestaande logo van de 

gymvereniging maar wij, als muziekvereniging,  hebben er onze eigen invulling aangegeven. Ons 

nieuwe logo is hiernaast te zien: 

 

 

Als dit Fratblad verschijnt hebben wij de Sinterklaas optredens alweer achter de rug.  

Op 15 november was het alweer zover, Sinterklaas en zijn zwarte Pieten zetten weer voet aan wal in 

Nederland. Ook dit jaar heeft Drumfanfare Fraternitas de Goedheiligman muzikaal welkom geheten 

en begeleid door Maarssen- Dorp. Heel Maarssen was uitgelopen om de Sint en zijn Pieten te be-

groeten. Het was gezellig druk en het weer was prima. Kortom, geweldige omstandigheden voor 

een optreden! 

 

Een week later, zaterdag 22 november, was 

ons tweede Sinterklaas optreden. Dit keer was 

het op het winkelcentrum       Muntplein in 

Nieuwegein. Fraternitas zorgde voor een vro-

lijke noot tijdens het bezoek van de Sint aan 

dit winkelcentrum. Alle kinderen zongen en-

thousiast met onze liedjes mee.  

Koud was het wel deze middag, want het was 

een Sinterklaas optreden in de sneeuw!! 

 

 

 

Na alle Sintmarsen wordt dan toch echt tijd 

voor ons kerstrepertoire, want ook in de de-

cember maand staan wij niet stil. Ons eerste kerstoptreden is op 17 december tijdens Vreeswijk bij 

Kaarslicht. Dit is een jaarlijks terugkomend evenement en heel bekend in de regio. Tijdens Vrees-

wijk bij Kaarslicht is alle straatverlichting in het dorp uit en worden de straten verlicht met honder-

den kaarsjes. Ook is er een levensechte kerststal aanwezig. Dit alles zorgt voor een    gezellig en 

knus sfeertje. 

Aan het begin van deze avond zullen wij eerst een klein concertje geven in Huize Vreeswijk, een 

bejaardentehuis aan de Lekboulevard om ook de oudere mensen mee te laten delen in het kerstge-

voel. Vervolgens gaan wij het dorp in om daar op verschillende plaatsen onze kerstnummers ten ge-

hore te brengen en sluiten de avond af met een samenzang bij de Oude Sluis. 

 

Kortom, Drumfanfare Fraternitas staat niet stil! 
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VAN DE DRUMFANFARE… 
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Natuurlijk staan er ook in dit Fratblad weer 

de traditionele Wist- Je – Datjes. 

 

Want wist u bijvoorbeeld dat: 

 

...er een heel nieuw bestuur is opgestaan bij 

de Drumfanfare; 

...zij er met heel veel moed en goed vertrou-

wen tegenaan gaan; 

...we met Sinterklaas met een heel mooi 

clubje hebben gespeeld; 

...we een hele nieuwe flyer hebben ontwor-

pen; 

...deze flyer gewoon in het Fratblad bijge-

voegd zit; 

...Simon deze flyer heel goed kan slijten; 

...wij een tamboer hebben die zowel grote trom, als tamboerijn kan spelen; 

...wij helaas (hopelijk voorlopig) afscheid hebben moeten nemen van Dennis; 

...Willeke fantastisch eerste trompet heeft gespeeld in Nieuwegein; 

...Ada heel goed kan meeblazen met Sintmarsen; 

...wij een nieuw 13-jarig talent in de groep heb-

ben; 

…Drumfanfare Fraternitas zo ontzettend leuk en 

gezellig is ,dat wij zelfs drie generaties van één 

familie hebben?! 

 

 

 

 

Aan alles komt een eind, zo ook aan ons stukje 

Drumfanfare voor deze keer!  

 

Graag tot het volgende Fratblad, 

 

Frat-ine 
      V.l.n.r.: Willeke, Ate, Harold en Maurice 

 

 

Oh ja….toch nog even dit: 

Ben je na het lezen van dit stuk enthousiast geworden over Drumfanfare Fraternitas en lijkt het je 

leuk om muziek te maken? Twijfel dan niet en kom gerust een keertje langs tijdens onze repetitie-

avond. Wij repeteren elke dinsdagavond van 20.00-22.00 uur.  

Het adres is: 

“De Morgenster”  

Molensteyn 42 

3454 PT De Meern 

 

Muziekkennis is niet nodig. Ook krijg je gratis les en een muziekinstrument in bruikleen! 

Het is ook mogelijk om contact op te nemen via drumfanfare@fraternitas.nl of te bellen naar  

06-43991479. 

mailto:drumfanfare@fraternitas.nl


DE ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 2008… 

aterdag 1 november  De onderlinge wedstrijden van Fraternitas. Niet zoals gewoonlijk in 

sporthal Galgenwaard, maar in sporthal Lunetten. Waarom???? 

ven w

Nou, dat is dus een foutje geweest van ons. Ieder jaar moeten wij voor het nieuwe jaar aange-

anneer wij een sporthal zouden willen huren. Dat betekent dat wij nu, in november 2008, de 

zaal voor december 2009 al aanvragen. Dan gaat er een commissie van de gemeente vergaderen en 

kijken of wij op de datum die wij aanvragen de zaal kunnen huren of dat er misschien nog iemand 

anders is die ook dan de sporthal in wil. Voor december 2008 hadden wij dus al in 2007 sporthal 

Galgenwaard aan moeten vragen, maar 

doordat wij aan het oefenen waren voor het 

turngala in april, zijn wij dat vergeten. Toen 

wij in april dachten aan de onderlinge wed-

strijden bleek Galgewaard alleen nog be-

schikbaar te zijn op zaterdagen die in va-

kanties vallen. Niet echt handig. Na heel 

lang zoeken zijn we in Lunetten uitgeko-

men. Een gezellig zaaltje maar helaas wel

met een paar nadelen. Zo is er daar geen 

vierkante verende vloer. Hierdoor heeft de 

leiding met matjes en planken moeten sle-

pen en was het voor de turnsters en turners 

niet een vergelijkbare situatie met andere 

wedstrijden. Eigenlijk waren er in deze 

sporthal bijna helemaal geen turntoestellen waardoor onze toestelploeg wel drie keer met een vol

vrachtwagen door Utrecht heeft moeten rijden om uit al onze zalen onze eigen toestellen te halen en 

weer terug te brengen. Voor de toestelploeg begonnen de onderlinge wedstrijden dus al op vrijdag 

avond (halen) en duurde tot zaterdagav

 Z

 

le 

ond half tien. 

 Lunetten. 

 bijna de hele parkeerplaats 

innen naar de 

e zaal was heel 

de kantine even iets drinken en 

n, Man-

nderdelen die ik heb gedaan zijn:brug,balk,vloer en 

et was heel verrassend voor mij. 1ste wedstrijd nu al een medaille! 

geschreven door Fieke van Dijk (8 jaar) (op de foto nog zonder medaille. red.)  

Voor volgend jaar hebben wij al weer een paar data geprikt.  

Dit gaat ons niet nog eens gebeuren.!!! 

Lenny 

eindelijk zo ver: mijn eerste wed-

strijd! 

Met de auto naar Sporthal

Na lang rijden zijn we er. 

Heel druk

was vol! 

We gingen naar b

kleedkamer omkleden. 

De zaal bekijken. D

groot en heel mooi. 

Naar 

eten. 

Tijd: ik ga naar mijn groepje. 

Ik zat in het groepje bij:Roby

dy, Elyanne,Kiki,Dieuwke,. 

het was heel leuk. Onze leider heette Eddy. De o

sprong. De vloer ging het beste, ik had een 9,2. 

Ik ben samen met Elyanne 1ste geworden. We hadden allebei 33,00. 

H
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DE ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 2008… 

Dit was de eerste keer. ik vond het 

heel leuk . papa en mama waren er 

ook. vier vriendinnen van mij de-

den ook mee. ik had het niet door 

dat ik zou winnen en ik was heel 

blij. nu ben ik hard aan het oefenen 

voor de volgende wedstrijd. 

  

eva meijer 

7 jaar  

 

 

Het was op 1 november weer een 

gezellige Fratdag! 

Heel veel jongens en meisjes heb-

ben hun kunnen laten zien. Handstanden, radslagen, koprollen, zwaaien aan de brug, zweefstanden 

op de balk. Iedereen deed zijn uiterste best. 

Op het kruis van matten lieten de grotere 

dames een oefening op muziek zien, erg 

leuk om naar te kijken. 

Naast het turnen van de meisjes en dames, 

het gros van onze vereniging, konden in de 

eerste ronde de jongentjes, heren en de 

kleuters ook bewonderd worden. Prachtig 

hoe een kleutertje van net 4 aan mij vraagt 

wie dan wel de jongste heer is die aan het 

turnen is. (ik had hem net verteld dat Eddy 

onze oudste heer was) Hij geloofde toch 

echt niet dat hij dat dan moest zijn. 

Tijdens de prijsuitreiking van de tweede 

ronde waren er ook twee demo’s.  

De acrogym, sinds kort onder leiding van Mirjam den Uijl, liet een echt hoogstandje zien. 

De kids-swing was maar half bemand, maar toch een leuk optreden waar goed te zien was hoe jong 

en jeugd prima samenwerken. 

 

De wisselbekers zijn dit jaar gewonnen door: 

Dames: 

Jeugd: Pauline Lobbezoo 

Junior:Annika van Kouterik 

Senior: Mariëlle van der 

Meer 

 

Heren: 

Jeugd: Daan Moens 

Junior: Steven Wijkmans 

Senior: Fernand Cools 

 

Jan de Jager Beker: 

Simon Osnabrugge 
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6E EN 7E DIVISIE SELECTIE… 

inds vorig jaar is er een nieuwe les bijgekomen bij Fraternitas. Namelijk de selectie voor divi-

sie 6 en 7. Elke zaterdag geeft Carlien training aan deze groep, en vaak ook met assistentie, dat 

is heel fijn. Marja komt vaak helpen en de laatste tijd is ook Janneke vaak op deze les te vin-

den.  

 S
Er zijn 2 verschillende lessen, voor verschillende leeftijden. De laatste groep traint van 11:30 uur 

tot 13:00 uur. Ik zit ook bij deze les en hij is voor kinderen vanaf ongeveer 12 jaar.  

Ik vind het heel fijn dat deze les er is, voor als je wel iets meer en harder wil trainen dan bij de re-

creatie, maar als de selectie net weer iets te veel of te hoog wordt. Deze les is daar de perfecte mid-

denweg tussen. 

Ik merk heel erg dat ik bij deze les veel bijleer. Ik train ook nog op dinsdag en vrijdag, dat is altijd 

heel gezellig en we leren er ook veel, maar op zaterdag is het toch altijd net even wat harder wer-

ken. Ik merk dan ook wel dat het al iets meer in de buurt begint te komen van selectie. We hebben 

een uitgebreide warming-up, en kunnen goed per toestel trainen, omdat we maar twee toestellen per 

les doen, waar je je dan goed op kan concentreren. Bij de afgelopen onderlinge wedstrijden merkte 

ik al dat ik veel dingen beter kan en heb bijgeleerd, sinds ik bij deze les zit. Ik vind het ook heel 

leuk dat we met deze les elke twee maanden naar een turnhal in Hooglanderveen gaan. Daar kunnen 

we dan heel veel dingen goed oefenen doordat daar o.a. een verende, vierkante vloer is en een val-

kuil. 

Ook vind ik Carlien een hele leuke en goede trainster. Vaak heeft ze goede tips waardoor dingen net 

iets beter lukken, of leuke ideeën voor nieuwe onderdelen. Ze kan ook heel goed vangen. Carlien is 

heel aardig, maar zorgt er wel voor dat we niet de hele les aan het kletsen zijn, maar ook goed trai-

nen. 

Naast het harde trainen is het natuurlijk altijd ook wel gezellig. We zitten met een hele leuke groep 

meiden op deze les, en ik heb het in ieder geval heel erg naar mijn zin. 

 

Groetjes, Sofie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beide lessen van de 6e en 7e divisie in hun nieuwe turnpakje. 
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EEN TURNHAL IN UTRECHT… 

tand van zaken eind november 2008…. 

in d

 

De locatie van de turnhal gaat Nieuw Welgelegen worden. Er is een flyer bij de buurtbewoners 

e bus gedaan, waarop staat vermeld dat er een turnhal gebouwd gaat worden. Het gaat dus toch 

echt gebeuren in Utrecht. 

 S
 

Eén van de Utrechtse turnverenigingen ‘Gym & Move’ heeft aangegeven niet meer actief betrokken 

te willen zijn bij de ontwikkelingen omtrent de turnhal. Dat betekent dat er nog vier verenigingen 

over zijn gebleven, zijnde DOO/K&V, Fraternitas, Longa en Sport Vereent.  

Er zijn inmiddels twee commissie in het leven geroepen: een lesroostercommissie, die gaat inventa-

riseren wat de beste opties zijn om tot een goede invulling van de hal te komen en een bestuurlijke 

commissie, die uitzoekt wat de opties zijn voor een goede bestuurlijke organisatie tussen de vereni-

gingen. Peter Bus van de KNGU is hierbij betrokken. 

 

Inmiddels is duidelijk dat het helaas geen wedstrijdhal zal worden. De verenigingen zijn het erover 

eens dat er wel een tribune moet komen, zodat (kleinere) wedstrijden in de turnhal gehouden kun-

nen worden.  

 

Er zijn ideeën om een website op te zetten waarop de ontwikkelingen omtrent de turnhal gevolgd 

kunnen worden. Zodra deze in de lucht gaat zal er op onze eigen site een link komen naar de site 

over de turnhal. Maar ook via het Frat-blad houden wij jullie op de hoogte. 

 

Ati van der Meer 

 

UNIVE GYM GALA… 
 

 

Op 20 december staat de volgende 12+ activiteit weer op het programma. Het is ondertussen traditie 

om naar het Univé Gym Gala te gaan, dus dat doen we dit jaar weer. Het Gala is een groot turn-

spektakel: trampoline springen, acrogym, ritmische gymnastiek, dansen, tumbling en ga zo maar 

door. Ook zijn er veel bekende turn(st)ers zijn, zoals Suzanne Harmes, Yuri van Gelder en Jeffrey 

Wammes. Dit jaar zijn er ook veel internationale turn(st)ers uitgenodigd, onder andere uit Amerika. 

Het beloofd dus weer een gave show te worden. 

We hebben er zin in! 

 

Groetjes, 

De 12+ commissie: Annemiek en Marieke 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

Tijdens de onderlinge wedstrijden op 1 november zijn de volgende spullen blijven liggen: 

 

# T-shirt met lange mouwen (met tekst "Vingino Beauty Jeans") 

# drinkbeker van Mega Mindy 

 

Bel hierover met het secretariaat:Ati van der Meer 030 243 87 58. 
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SPRINGWEDSTRIJDEN 2008… 

aterdag 8 november, ja u leest het goed, slechts 1 week na de onderlinge wedstrijden, reisden 

er weer vele Fratters af naar Woerden voor de jaarlijkse springwedstrijden. We willen nog wel 

eens zeggen, de gezelligste wedstrijden van het jaar. Of dat echt zo is moet een ieder zelf be-

slissen maar de reden dat dit gezegd wordt is het feit dat dit de enige wedstrijden zijn waar je met 

een groep deelneemt. Als groep krijg je een cijfer. 

 Z
Normaal 

gesproken 

zijn we 

vanaf sep-

tember al

tijd hard 

aan het oe-

fenen op d

groeps ge-

beuren. Je 

moet nam

lijk goed 

volgen op

elkaar, je

kan niet 

wachten tot 

-

it 

e-

 

 

n twee bekers! 

de persoon  

 
Frat 1 jeugd 7-9 jaar niveau E: Kiki, Elyanne, Robyn, Dieuwke, Mandy en Belainesh wonne

 

voor jou klaar is met zijn oefening. Dit jaar zat dat er niet in.     

Slechts één week hadden we om de oefening een keer door te nemen.  

Maar liefst 9 groepen vertegenwoordigden onze vereniging. Elke groep bestond uit minimaal 6 en 

maximaal 9 leden. 

De meeste van al deze leden waren in de voorgaande jaren al wel eens mee geweest naar de 

springwedstrijden maar voor de jongste leden was het allemaal nieuw. 

Als eerste aan de 

beurt op de lange 

mat. Ze konden 

niet even afkijken 

hoe andere groe-

pen het deden. 

Misschien was dat 

maar goed ook. Ze 

deden het fantas-

tisch en wonnen 

met een 9,16 de 

eerste prijs op dit 

toestel. 

In totaal won Fra-

ternitas 17 Bekers! 

Niet slecht voor 

een weekje oefe-

nen.  

 

 

 

 

Lenny 
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1E VOORRONDE DIVISIE 1, 2 EN 3… 

e eerste voorronde van dit seizoen.  

D

te

Meer a

it keer waren dat de turnsters van de 1
e
, 2

e
 en 3

e
 divisie. Dit zijn Pauline Lobbezoo in de ca-

gorie jeugd NTS 6, Annika van Kouterik in de categorie junior NTS 5 en Mariëlle van der 

ls senior NTS 5. 

D 
Helaas heeft Annika tijdens de laatste training in de turnhal in Hooglanderveen haar enkel gebles-

seerd. Zij moest daardoor de eerste voorronde laten schieten. Hopelijk kan zij de volgende voorron-

de op 24 januari wel weer mee doen. Annika beterschap. 

Pauline en Mariëlle 

waren allebei inge-

deeld in de 2
e
 ronde. 

Beiden begonnen bij 

balk. Niet het meest 

gunstige toestel om 

mee te beginnen, 

maar daar heb je nou

eenmaal geen keus 

 

in.  

 Mariëlle eindigde als 22

aar op naar de 2
e
 voorronde. Zet ‘m op. 

ti 

ia de website van Frater-

Het was een mooie 

wedstrijd, met veel 

mooie en spectaculai-

re oefeningen. Je 

kwam als publiek 

ogen te kort. Zeker 

een aanrader om een 

keer naar toe te gaan. 

 

g 

(sprong 7.50, brug 6.116, balk 6.55 en 

Zowel Pauline als 

Mariëlle waren niet

echt tevreden na het doen van de vier toestellen. Pauline behaalde de 12
e
 plaats (sprong 8.25, bru

7.70, balk 6.5 en vloer 6.60) en
e 

vloer 7.9). 
 

Nu m
 

A

 
 

GROTE CLUBACTIE 2008 
 

e uitslag is inmiddels te vinden v

nitas of via www.clubactie.nl.   

De winnaar van de lotenverkoop bij Fraternitas is ook b

kend: 

e-

met 135(!) verkochte loten heeft David Wristers 

ewonnen. 

 

 D
g
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SINTERKLAAS BIJ FRAT … 

anneer u dit leest is Sinterklaas al 

lang weer terug naar het warme 

Spanje. Maar op 22 november 

was hij natuurlijk weer even bij Fraterni-

tas op bezoek. 

 W
Sinterklaas was niet alleen maar had ook 

dit jaar weer zes zwarte pieten mee ge-

nomen. Het was reuze gezellig.  

Voor het drinken gingen alle kinderen 

iets instuderen om aan Sinterklaas te la-

ten zien. 

Bij juf Carlien gingen de kleuters over 

de punt van een boot lopen en pakjes 

door geven. 

s. 

 

 even om de cadeautjes 

eeft 

! 

 

Lenny 

Bij juf Mirjam werd een heuse rap inge-

studeerd met bewegingen.  

En bij juf Lenny natuurlijk een dansje. 

In de gymzalen werd er aan zwarte pieten gym gedaan. In een wandrek klimmen en een cadeautjes 

in een schoorsteen gooien, via een 

trampoline op een nog hoger dak 

springen enzovoort. 

 

Na het drinken heel hard zingen en 

natuurlijk hoorde Sinterklaas ons 

en kwam hij even lang

Sinterklaas had alle tekeningen be-

keken en voor iedere leeftijd een 

winnaar uitgekozen die een extra 

cadeautje kregen. 

Wij lieten onze ingestudeerde oe-

feningen zien en zongen nog een 

lied. 

 

 

 

 

Toen was het alweer tijd, Sinterklaas 

moest weer naar het volgende feest. 

De zwarte pieten hadden iets meer tijd 

en bleven nog

uit te delen.  

 

Iedereen die zich weer ingezet h

om Sinterklaas te kunnen ontvangen, 

bedankt
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FRATKLEDING 

 

at wordt er voor kleding verwacht? 

V

zi

heeft. 

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 

 

 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 contante 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 bereikt kan worden. 

 
 

13 

http://www.tematurn.nl/
http://www.fraternitas.nl/
mailto:info@fraternitas.nl


CONTRIBUTIE 

 

Dit is de enige echte contributieregeling per 01-04-2008 
 
Alle bedragen geven de contributiebetaling per kwartaal weer. Hierin zit niet alleen de 
zaalhuur en de vergoeding voor de leiding, maar ook o.a. de bondscontributie en het beta-
lingsverkeer. 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 ge-
bracht 
 
 
Standaard lessen: 
1 uur  les in de week:  €  32,00 
1 ¼ uur les in de week:   €  40,00 
1 ½ uur les in de week:  €  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: 
b.v. 1 uur turnen en 1 ½ uur acro: 
betreffende contributies optellen minus € 12,00  korting 
per kwartaal. 
Dus:  €32 (1 uur) + €48 (1 ½ uur) = €80 - €12= €68. 
 
 
 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   (13) €   72,00 
Jeugdselectie + gewone les  (13) €   92,00 
 

Selectie   (14) €   92,00 
Selectie + gewone les   (14) (+1 uur) € 112,00 
Selectie + gewone les   (14) (+1 ¼ uur) € 120,00 
 
 

6/7 divisie + gewone les  (+1 uur) €   62,00 
6/7 divisie + gewone les  (+1 ¼ uur) €   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 m.b.t. de contributie:  
Miranda Klinkenberg. (miranda@fraternitas.nl  of  030-2735325) 

 
 
 

 

OPZEGGEN OP LES IS NIET MOGELIJK 
 

ALLEEN SCHRIFTELIJK, MINSTENS ÉÉN MAAND VOORUIT 
 

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

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

 

 
Opsturen naar onderstaand adres: of via e-mail: 
Ria van Raaij  ledenadministratie@fraternitas.nl 
Zijlsterraklaan 44 
3544 SV  Utrecht 
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LESROOSTER     ingangsdatum 1 november 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)  
Maandag 
17.00-18.00 uur jongens 6-10 jaar 30 Vera Zanting 
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 Chantal Rietdijk 
17.00 - 18.00 uur meisjes 6 - 7 jaar 44 Chantal Rietdijk 
18.00 - 19.00 uur acrogym meisjes/jongens 54 Mirjam den Uijl 
19.00 - 20.30 uur acrogym gevorderden 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 030-2438758 
    Voor digitale post secretaris@fraternitas.nl 

 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.casteleijn@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 

Chantal Rietdijk  chantal@fraternitas.nl 

Eddy van der Rijst  eddy@fraternitas.nl 

Hester van der Rijst Wiericke hester@fraternitas.nl 

Bapke Roodenburg  bapke@fraternitas.nl 

Carlien den Uijl  carlien@fraternitas.nl 

Mirjam den Uijl mirjam@fraternitas.nl  

Rien den Uyl  rien@fraternitas.nl 

Vera Zanting vera@fraternitas.nl 

 
 

CONTACTPERSONEN: 

Drumfanfare 

Jantine Kroneman Digitaal:   drumfanfare@fraternitas.nl 
 

 

Ledenadministratie 

ledenadministratie@fraternitas.nlRia van Raaij   

 

Fratblad 

Redactie Frat-blad  Leistraat 7 3572 RD Utrecht 030-2734921 

   Digitaal:  kopij@fraternitas.nl 

Internet:   http://www.fraternitas.nl 
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