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VAN DE VOORZITTER…. 
 

 

Lekker geschaatst? Ook zo veel pret 
gehad op het ijs en tijdens tochten door 
de natuur? 
 
2009. Een nieuw jaar (het is begin ja-
nuari als ik dit voorwoord schrijf). Wat 
zal dit jaar ons brengen?  
Het bestuur wenst alle leden en vrijwilli-
gers een gezond en sportief jaar met 
veel vermaak op de trainingen en suc-
ces en gezelligheid op de wedstrijden. 
 
Ook de vaste programma activiteiten 
voor de jongeren, de 12+ dag, de 25+-
avond en de verenigingsdag zullen dit 
jaar weer georganiseerd worden. 
 
Nu de sloten, kanalen en meren weer 
ontdaan zijn van de wintervloer (tijde-
lijk?) is het opnieuw de hoogste tijd 
voor plezier op de turnvloer. 

 
Pieter Vos 
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VAN DE REDACTIE… 

en nieuw jaar….. een nieuw begin.  

N

w

el

a het jubileumjaar, weer een frisse start. Voor de turners en turnsters is het wedstrijdseizoen 

eer begonnen en heeft de drumfanfare de nodige optredens achter de rug (zie de verslagen 

ders in dit blad). 

Wederom een druk seizoen, waarbij nu al bekend is dat er twee jongens zijn die zicht geselecteerd 

hebben voor de finale. Een finale met een bijzonder tintje: deze wordt gehouden op Texel. Meer 

hierover en wie er gaan op pagina 16 van dit blad. 

Daarnaast in dit blad een verslag van de laatste les van Marieke en natuurlijk de nodige wedstrijd-

verslagen. Ook de promotie van de “ZoKa”. Een zomerkamp, georganiseerd door de jeugdafdeling 

van de turnbond. Verder een verslag van het bezoek van een groot aantal leden aan het Univé Gym-

gala.  

Tot slot: de drumfanfare is op zoek naar nieuwe leden. Dus ben je muzikaal en wil je dat graag de-

len met anderen; neem een keer een kijkje tijdens een repetitie op de dinsdagavond. 

 

Veel leesplezier! 

Eddy 

 

PS 

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

mag van alles zijn wat met turnen, de drumfanfare of Fraternitas te maken heeft. Het wordt natuur-

lijk nog leuker als je er een foto bij doet. 

 
 

WELKOM NIEUWE LEDEN  
 
Aicha Azaoum 

Rozemarijn Balemans 

Merijn Berden 

Iris Hoefnagels 

Ilja Lammeretz 

Lisa Miltenburg 

Olivia Reijmerink 

Imme Roosje 

Ate Sagius 

Jolanda Schippers 

Lars van Straaten 

Pia van der Schaft 

Fleur Valkenburg 

Carola Verwijk 

Annique van Waarde 

Kaya Zaaijer 

Mila-May Zaaijer 

Tom van Zuijlen 

 
 

TOELICHTING  FOTO’S  OMSLAG 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 E

Een les voor de kerstvakantie  

De laatste les van Marieke 

Oude Fraternitas vlag 

Na lang wachten, toch de beloning: 
Op de foto met Epke Zonderland!!! 
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VAN HET BESTUUR 

r is nog geen witte rook zichtbaar als teken van de aanstelling opvolgers penningmeester en 

secretariaat. Voor de functie van penningmeester zijn we op dit moment (begin januari) nog 

in gesprek met een kandidaat met serieuze belangstelling. Voor de functie van secretaris heeft 

zich nog niemand gemeld. Heeft u belangstelling, kijk op de website van Fraternitas voor in-

formatie en vragen.  

 E
 

Pieter Vos 

 

 

AGENDA 
 

 

JANUARI  2 0 0 9 
31 2e voorronde 4e divisie

 

FEBRUARI  2 0 0 9 
1 districtsfinale jongens/heren NTS hoog in Den Burg (Texel) 
5 kledingverkoop van 19.00 - 20.00 uur in de Oranjekapel 
7 1e voorronde 6e en 7e divisie verplichte oefeningen

7 en 8 1e landelijke ¼ finale wedstrijd jongens/heren 
12 kledingverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de Oranjekapel 
28 districtsfinale 4e divisie

 

VOORJAARSVAKANTI E 14-02-2009 T/ M 22-02-2009  
 

MAART 2 0 0 9 
5 kledingverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de Oranjekapel 
7 1e voorronde 5e divisie en keuze oefeningen 6e en 7e divisie 

7 en 8 districtsfinale 1e, 2e en 3e divisie
8 voorronde acrogym D-E
12 kledingverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de Oranjekapel 
17 kopij voor het Frat-blad insturen naar kopij@fraternitas.nl  
21 2e voorronde 6e en 7e divisie verplichte oefeningen
28 1e voorronde jongens/heren NTS laag
31 Frat-blad verzendklaar maken

 

APRI L 2 0 0 9 
2 kledingverkoop van 19.00 - 20.00 uur in de Oranjekapel 
4 2e voorronde 5e divisie en keuze oefeningen 6e en 7e divisie 
9 kledingverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de Oranjekapel 
10 
11 

Goede vrijdag, dus geen trainingen 
districtsfinale acrogym D-E 

13 2e Paasdag, dus geen trainingen 
13 Jaarbeurs Marathon Utrecht 
23 Jaarlijks Algemene Vergadering 

  
TULPVAKANTI E 26-04-2009 T/ M 05-05-2009  
 

MEI  2 0 0 9  
7 kledingverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de Oranjekapel 
9 regiofinale 5e divisie in Hooglanderveen
14 kledingverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de Oranjekapel 

16 en 17 open kampioenschappen acrogym
21 Hemelvaartsdag, dus geen les
23 regiofinale 6e divisie 
23 2e voorronde jongens/heren NTS laag
24 landelijke halve finale acrogym D - E

 

3 



VAN DE DRUMFANFARE… 

et is alweer zover…. het eerste Fratblad van dit jaar ligt voor uw neus. Als 

drumfanfare willen wij u dan ook een gelukkig en muzikaal 2009 

toewensen!  

 

H 
Drumfanfare Fraternitas heeft de decembermaand optimaal gevierd. Dit begon al 

met ons kerstoptreden tijdens 

Vreeswijk bij Kaarslicht. Zoals u al 

in het vorige Fratblad heeft kunnen lezen, begonnen 

wij deze avond in bejaardentehuis  

Huize Vreeswijk. Daar hebben wij een aantal 

kerstnummers laten horen. Dit was een groot succes! 

 

Vervolgens zijn wij het dorp in gegaan en hebben 

eveneens op de Handelskade gespeeld. Ook hier 

trokken we veel belangstelling van de bezoekers. 

De avond was heel sfeervol, géén straatverlichting 

maar overal kaarsjes. Dit kwam op Pieter, 

onze tamboer, over als een “feeërieke iluminatie”. 

Het was dan ook voor het eerst dit jaar dat onze 

tamboergroep samen met de blazers meedeed aan 

dit optreden.   

 

Koud was het deze avond wel, maar gelukkig 

waren er genoeg kramen met lekker warme 

chocolademelk en glühwein. Als laatste was er 

een samenzang met alle koren die deze avond ook 

opgetreden hadden. Dit vond plaats bij de Oude 

Sluis midden in het dorp. Na de samenzang werd 

deze gezellige avond afgesloten met mooi 

vuurwerk. Het was leuk om als drumfanfare aan 

dit evenement deel te nemen! 

 

Na dit kerstoptreden leek het ons wel leuk om ook met 

z’n allen eens iets aan kerst te doen en op deze manier is 

er een gezellige kerstgourmet gehouden. Alle aanhang 

was tijdens deze avond ook welkom!  

Deze avond vond plaats op 23 december in onze 

repetitieruimte. De avond begon om 18:00 uur. Het was 

wachten tot iedereen aanwezig was en om 19:30 uur 

gingen we aan tafel.  

 

Om iedereen van een stukje bakplaat te voorzien 

stonden er maarliefst 5 gourmetstellen op tafel. Iederee

heeft lekker zitten eten en gezellig met elkaar gepr

n 

aat.  
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VAN DE DRUMFANFARE… 

5 

Nadat iedereen toch wel vol zat van  

het eten hebben we de avond muzikaal 

afgesloten door nog even muziek te 

maken……ja, daar blijven we toch een 

muziekverening voor!  

 

Voor alle foto’s van ons optreden en 

van de gourmetavond verwijs ik u 

graag door naar onze compleet 

vernieuwde website: www.frat.nl 

 

Na al het kerstgebeuren wordt het nu 

tijd om ons weer te gaan richten op de 

komende optredens. Deze zijn tijdens 

en rond Koninginnedag. Dit lijkt nu 

allemaal nog ver weg, maar vergis u 

niet…..het is zo 30 april! 

 

Mocht je nou ook de kriebels krijgen om muziek te maken, maar je kunt geen noot lezen?! 

Geen probleem!! Bij Drumfanfare Fraternitas wordt je dit allemaal geleerd en je leert het instrument 

van je keuze bespelen.  

 

Het kan ook zijn dat je twijfelt of het instrument wat jij bespeelt ook binnen onze bezetting past. 

Om daarachter te komen kun je gerust mailen  naar drumfanfare@fraternitas.nl 

 

Gym je misschien ook al bij 

Fraternitas? Mocht dit het geval 

zijn en je wilt ook graag muziek 

maken en lid worden van de 

drumfanfare, dan hoef je tot de 

zomervakantie maar één keer 

contributie te betalen. Het maken 

van muziek bij ons brengt dus tot 

de zomervakantie geen extra 

kosten met zich mee! 

Besluit je na de zomervakantie lid 

te blijven van de gymles en de 

drumfanfare, dan krijg je korting 

op de “tweede” contributie. 

 

Repetitieavond:elke 

dinsdagavond 

Tijd: 20:00-22:00 uur 

Adres: “De Morgenster” 

Molensteyn 42,  3454 PT De Meern 

 

Voor meer info: drumfanfare@fraternitas.nl of bel naar 06-43991479 

 

Tot de volgende keer, 

 

Frat-ine  



DE 25+ AVOND 2008… 

et is alweer even geleden, maar op 

zaterdag 4 oktober 2008 was het 

dan zover: de 10
de

 verjaardag van 

de 25+club. Tien jaar geleden is 

deze club in het leven geroepen voor 

iedereen die 25 jaar of langer lid is van 

Fraternitas. Omdat de leden die ongeveer 

60 jaar lid zijn van onze vereniging el-

kaar alleen nog op de jaarvergadering 

zagen, zou het leuk zijn elkaar vaker te 

treffen en dan gezellig herinneringen op-

halen. Nu deze groep mensen kleiner 

wordt is iedereen die zich bij onze vere-

niging verbonden voelt en 25 jaar of ou-

der is (dus niet 25 jaar lid is) van harte 

welkom op de 25+ avond. 

H 

Nu ben ik eerlijk, het was de tweede keer dat ik mijn gezicht daar liet zien. Maar het was reuze ge-

zellig en ik ben er volgend jaar zeker weer bij. 

 

Voor deze speciale dag was Gerard 

Arensman bereid gevonden zijn kookmuts

op te zetten en een heerlijk buffet te cre-

eren. Tussen de 3 gangen door werd er ge

zellig gekletst en de oude fotoalbums en 

attributen werden ter hand genomen. Ja, ik

kreeg geluid uit de oude pijpefluit en nee ik 

zeg niet dat het mooi klonk, een liedje za

er echt niet meer in b

 

-

 

t 

ij mij. 

 

p. 

 

Ook heb ik in fotoalbums de vader van 

Cisca gezocht. Frans moest zichzelf echt 

aanwijzen want ik zou hem nooit herkend 

hebben, zo jong nog en zo slank! Hij was

er zelf trots o

 

Als lid van de redactie was ik natuurlijk best 

geïnteresseerd in het Fratblad van heeeeeel 

lang geleden. Ik lachte me rot toen ik zag 

wie er adverteerde in de eerste uitgave van 

ons Fratblad: De Tampon!! En dat bij een 

Christelijke vereniging. Als je dan verder 

leest stond er bij: “voor al uw drukwerk”. Ja, 

de tampon die wij nu kennen bestond in die 

tijd nog helemaal niet.  

Na het ijs en de bonbons (Ja, Gerard weet 

wel wat wij lekker vinden) konden er lootjes 

gekocht worden voor de verloting van de 

schilderijen die het jaar daarvoor gemaakt 

waren op de 25+avond. Als u nu denkt dat 

iedereen het schilderij zou willen hebben 
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DE 25+ AVOND 2008… 
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waar zij zelf aan gewerkt hebben, dan heeft u het mis. Een ieder herkende het echte kunstwerk en er 

werd zelfs geld geboden. Misschien kun-

nen de heren een doek kopen bij de Action 

en het schilderij nogmaals schilderen. 

 

Aan het eind van de avond nog gezamen-

lijk op de foto. De ouderen mochten op de 

stoelen gaan zitten, of de jongeren daar 

achter wilden gaan staan en de jonkies op 

de stoelen. Ik moet zeggen dat ik als enige 

dertiger het erg eenzaam had op de achter-

ste rij, dus bij deze een oproep aan het da-

mes uur van Rien en het herenuur van   

Eddy: kom allemaal! Het is op de eerste 

zaterdagavond van oktober. De gemiddel-

de leeftijd van de aanwezigen mag echt 

naar beneden. En ik weet zeker dat jullie bekenden tegenkomen.  

 

Tot slot wil ik de 25+commissie bedanken voor de organisatie van deze gezellige avond! 

Els, Margreet, Corrie en Joost ik hoop dat jullie voor oktober 2009 weer iets leuks weten te beden-

ken. 

 

Lenny 



HET UNIVE GYM GALA… 

l enkele jaren gaat de 12+club in december naar het Univé Gym Gala. Afgelopen december 

was daarop geen uitzondering. Met een volle bus vertrokken we 20 december naar Almere. 

Daar hebben ze een nieuwe sporthal gebouwd, geweldig mooi, zonder palen in de hal!  Voor-

deel van deze zaal was dat er parkeergelegenheid genoeg was, alleen geen plek voor de bus 

om te keren. 

 A
Anderhalf uur voor aanvang van de show 

stonden wij voor de deur. Dat lijkt vroeg, 

maar wij stonden nu droog en uit de 

wind. Een uur voor aanvang gaan de d

ren open en hebben wij eerste keus bij 

vinden van zitplaatsen. In de hal is al van 

alles te zien en te koop. Vele kinderen 

krijgen een UGG T-shirt. Ieder jeugd lid 

krijgt een Groene kerst muts met verlich-

ting. Verder kan je op de foto met de gro-

te knuffel van de KNGU zomerkampen, 

kan je de nieuwste turnkleding bewonde-

ren en natuurlijk is er voldoende koek, 

snoep en drinken te koop. 

eu-

het 

Een half uur voor aanvang start dan al het 

voorprogramma. Deze mensen mogen 

schijnbaar niet in het officiële programma, maar ze zijn echt niet minder goed. De dansers zijn leuk 

om naar te kijken, maar het touwspringen is echt geweldig om te zien. 

Als dan eindelijk het echte programma begint zijn de verwachtingen hoog opgelopen (zeker naar de 

show van vorig jaar. Toen waren er een aantal acts uit het buitenland waar vele deelnemers aan mee 

deden omdat het een demo was voor de gymnastrada)  

Dit jaar kregen we prachtige acro oefeningen te zien, het komische springnummer welke eerder op 

tv bij “Holland’s got talent” te zien was, synchroon trampoline springen, rhönrad turnen, ritmische 

gymnastiek en natuurlijk Nederlands turntrots: Epke Zonderland en Yuri van Gelder. Eén van de 

hoogte punten van de avond was het bouncing nummer. Twee heren tillen hier een flexibele balk 

een dame klimt erop, veert eenmaal (of twee) en laat dan spectaculaire spongen zien waarbij de 

landing weer netjes op de balk plaats vindt. (Op nieuwjaarsdag kon u op tv het circus uit Monaco 

zien, ook hier was dit nummer te zien met als hoogte punt een viervoudige salto voorover) 

Jammer was het dat de overgang van de nummers niet soepel verliep. Er was zelfs een hele vleugel 

kwijt waardoor de twee zussen Sanne en Lieke Wevers hun oefening zonder muziek moesten uit-

voeren, erg jammer. 

Na de show die ruim 2,5 uur had geduurd 

was het natuurlijk tijd voor handtekenin-

gen. De jeugd stormden op de turners af. 

Sommige kinderen is het gelukt om een 

handtekening van Yuri op hun T-shirt te 

krijgen maar bij Epke was het wel erg 

druk. De meiden vanaf 14 jaar hadden een 

andere missie: op de foto met Epke. Het 

heeft een half uur geduurd, maar nog net 

voor vertrek van de bus is het gelukt.  

We kunnen weer terug kijken op een ge-

zellige 12+ activiteit. 

 

Lenny 
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AFSCHEID… 

fscheid nemen is niet leuk. Dat merk ik maar al te goed. Na twee jaar les te hebben gegeven 

aan meisjes 8-9 en 10-11 jaar aan de Burg. F. Andrealaan, moet ik stoppen. Het lukt me helaas 

niet meer om het lesgeven met mijn werk te combineren.  

 

 A
Iedere maandag ging ik eerder van 

het werk weg om naar de gymzaal 

te gaan. Snel de toestellen opzetten, 

zodat alles klaar stond als de mei-

den kwamen. Na even kletsen, gin-

gen we lekker turnen. Meestal hard 

oefenen op de toestellen en soms 

hadden we een ‘speelles’. Aan het 

einde van de gymles was er meestal 

tijd voor een spel en had ik even de 

tijd om bij te komen of met ouders 

te kletsen. Tijdens de gymlessen 

was het altijd erg gezellig en klets-

ten we over van alles en nog wat. 

Wel moest ik soms opletten dat het 

niet te gezellig werd, want de mei-

den kwamen natuurlijk om te tur-

nen. Al met al was het altijd een 

gezellige drukte en werd er ook hard geturnd. 

Jullie begrijpen dat het afscheid nemen van deze gymlessen niet gemakkelijk is. Gelukkig neemt 

Bapke de gymlessen over en krijgen de meiden dus een lieve, nieuwe juf. Ik kom vast nog wel eens 

kijken hoe het met iedereen gaat… 

 

Bedankt: Annabel, Samantha, Renée, Britt, Ariënne, Nienke, Suzanne, Kim, Roos, Rozemarijn, Ni-

na, Roos, Isabel-

le, Emma, Sas-

kia, Raquel, Jan

ne, Finya, Doris, 

Annika, Rom

Ricky, Tara, Eli-

ne, Heather, Jill, 

Anna, Chloé, 

Shannon, Mi-

chal, Isa, Mar

leen, Moira, O

via, Imme, Fr

ke, Shanna, An

ne, Marjolein

Hanke voor de 

leuke gymlessen 

-

y, 

-

li-

e-

-

 & 

 

en nog veel turn-

plezier! 

 

Marieke 

 

9 



VERVOLGVERHAAL:   HET MEISJE UIT TURNLAND,   deel 1 

 

a

v

h

O

rin zat op de houten planken van de grote rommelzolder en keek 

erveeld om zich heen. Het was zaterdag. Al haar vriendinnen waren 

et hele weekend weg waardoor ze niemand had om mee te spelen. 

p zulke vervelende dagen trok ze zich meestal terug op de bovenste 

verdieping van het huis. 

K 
Onder de schuine wanden van de geheimzinnige zolder met zijn donkere 

hoekjes, onbekende plekjes en bonte verzameling van allerlei spulletjes 

wist ze anders altijd wel iets te vinden om mee te spelen, maar vandaag 

leek het wel of niets haar kon boeien. 

De sjoelbak stond er, de doos met spelletjes, maar ze had nergens zin in. 

Karin liep wat rond, duwde een oude driewieler opzij, trok aan een om-

laaghangend gordijn, gooide het poppenhuis om waardoor alle meubeltjes op de zoldervloer vielen en moest 

gapen. 

Hopelijk zou het weekend snel voorbij gaan en kon ze weer naar school. 

Plotseling hoorde ze gekraak uit een verre donkere hoek van de zolder. Een oude grammofoon met ernaast 

een kartonnen doos werd vaag verlicht door zonlicht dat via het dakraam naar binnen viel. Opnieuw klonk 

geluid. Het zou vermoedelijk een muisje ofzo zijn vermoedde ze. Die zaten hier wel meer. 

Karin schoof de kartonnen doos aan de kant en tot haar verbazing viel haar oog ineens op een grote bruine 

hutkoffer.  Die had ze nooit eerder gezien. 

Het metalen hangslot was niet afgesloten waardoor het niet moeilijk was om de koffer te openen. Uit het pie-

pen van de scharnieren was op te maken dat de deksel lang gesloten was geweest. Ondanks de muffe geur die 

haar tegemoet kwam graaide Karin nieuwsgierig in de inhoud. De kist bleek een verzameling ouderwetse 

kleding te bevatten. Ze zuchtte teleurgesteld. Geen geheime schat of iets dergelijks. De bovenste streepjes-

jurk kwam haar bekend voor. Die droeg haar grootmoeder op een vergeelde foto in het familiealbum. Waar-

schijnlijk zaten er dus oude kleren van haar oma in de kist. ‘Allemaal toneelkleren’ dacht ze en nam zich 

voor volgende week haar vriendinnen uit te nodigen voor een verkleedfeestje.  

Plotseling trok ze een zwart-wit geblokt turnpakje uit de stapel. ‘Zou oma ook op turnen hebben gezeten?’ 

fluisterde Karin. Daar had ze nooit iets van gehoord. 

Ze dacht aan de vereniging waarvan zijzelf lid was en één keer per week naartoe ging om te trainen. Turnen 

deed ze altijd met veel plezier en inzet, maar ze was niet half zo goed als de meeste meisjes uit de groep. Met 

jaloerse blikken keek ze altijd toe als die hun oefeningen op de brug of de balk draaiden. Kon zij ook maar 

zo turnen! Maar hoe ze haar best ook deed, ze wist dat er niet meer in zat. Sommigen hebben nou eenmaal 

minder aanleg dan anderen. 

Karin ging voor een stoffige passpiegel staan en drukte het kledingstuk tegen zich aan. Het leek precies de 

goede maat te zijn. Zou ze…  

Snel verwisselde Karin haar kleding voor het turnpakje. De stof viel strak langs haar lichaam. Het leek wel of 

het gympak speciaal voor haar was gemaakt zo goed paste het. En hoewel het een ik-weet-niet-hoe-oud mo-

del moest zijn zag het er toch niet ouderwets uit. 

Toen nam ze een besluit. Ze zou het volgende week meenemen naar de gymclub. Benieuwd wat de anderen 

ervan zouden zeggen. 

Die avond lag Karin in bed. Het turnpak had ze over de schommelstoel naast 

haar bed gehangen. Het licht van de maan scheen precies langs de op een 

kier staande gordijnen naar binnen en verlichtte een gedeelte van de geblokte 

stof. Karin dacht aan de opmerking van haar moeder die had gezegd niet te 

weten waar het pakje vandaan kwam. Het kledingstuk zag er niet uit alsof 

het al zo oud was als de andere jurken in de hutkoffer. En oma had nooit op 

gymnastiek gezeten dus het was een raadsel van wie het geweest kon zijn en 

hoe het tussen de andere kleren verzeild was geraakt. 

Karin was vastbesloten het gympak volgende week mee te nemen naar de 

gymclub. Doezelig draaide ze zich om en viel vrijwel ogenblikkelijk in 

slaap. Daardoor merkte ze niet dat het turnpak van de leuning op de zitting 

gleed en de schommelstoel krakend begon te bewegen. 

Tekst: Wim de Bree   Illustraties: Jan de Jee 

(wordt vervolgd)
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OP KAMP BIJ DE TURNBOND… 
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OP KAMP BIJ DE TURNBOND… 
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1E VOORRONDE DIVISIE 4… 

p zaterdag 10 januari stonden wij allemaal klaar in ons nieuwe selectiepakje om mee te doen 

aan de eerste voorronde van divisie 4. Amihan mocht als eerste haar kunsten vertonen. Dit 

deed zij met veel succes, ze werd ondanks de strenge jury 8ste. De rest deed mee in de 4e 

ronde. Na allemaal een keer van de balk te zijn gevallen, vervolgden we de wedstrijd verder 

met veel succes. Er was veel publiek voor ons en dat deed ons goed! We sloten alle vier af met een 

super nette brugoefening. Het resultaat mag er wezen! Met hele mooie eindscores en een bronzen 

medaille kunnen we er weer flink tegenaan op de training!! 

O 

 

Kerstin, Amihan, Puk, Mara & Elze. 

  

 

 

De regionale turnwed-

strijd op zaterdag 10 janua-

ri. 

Ik vond de regionale wed-

strijd heel leuk. De hele 

middag was het erg span-

nend. Er deden heel 

veel meisjes mee op mijn 

niveau: jeugd 8,sommige al 

voor het tweede jaar. Ik 

weet nog niet hoeveelste ik 

ben geworden, dat horen we 

vast woensdag. Ik heb bij 

alle onderdelen erg mijn 

best gedaan. Vooral mijn 

balkoefening en de sprong 

gingen heel goed. Het 

was eerste keer dat ik mijn 

nieuwe vloeroefening op 

mijn eigen muziek op een 

verende vloer mocht doen. Ik verheug me op de volgende wedstrijd eind januari. Bij de prijsuitrei-

king maakte de organisatie nog een leuke opmerking over onze nieuwe selectiepakjes.  

 

Puck Janssen 

 

 

 

De wedstrijd was erg leuk ook al moest je wel veel stil zitten. Ik was van te voren best zenuwachtig 

want ik had nog nooit mijn oefeningen op een wedstrijd gedaan. De balk ging best goed, ik was er 

geen een keer  vanaf gevallen alleen wel een paar wankelingen. De brug ging ook goed en ik had 

voor het eerst de kiep gedaan en hij lukte ook. De vloer ging goed maar met de sprong had ik alleen 

wel me benen krom.  Verder was het heel leuk en ik weet niks meer te vertellen 

 

Groetjes, Manon 
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UIT DE LES VAN DE JEUGDSELECTIE… 

allo ik ben Nienke en zit op de selectie bij Cisca en Rien. 

W

di

le

e trainen op woensdag en vrijdag avond van 17:00 tot 18:30. We beginnen met de inlei-

ng, daarna krijgen we sprongen voor gezegd en moeten die doen, dan rekken en de toestel-

n op zetten. Als we dat gedaan hebben worden we op woensdag in 3 groepen en op vrijdag 

in 2 groepen verdeeld. 

H 
Op woensdag hebben we de brug en sprong soms ook balk, 

En op vrijdag de vloer en de balk. We zijn met 14 meiden. Het is een gezellige groep. 

3 meisjes oefenen niveau 11, 

5 op niveau 10 en 6 op niveau 9. Niveau 11 en 10 zijn verplichtte oefenstof (bij niveau 10 doe je je 

vloeroefening op muziek) en niveau 9 vrije oefenstof. Mijn lievelingstoestel is de brug en het moei-

lijkste vind ik de vloer. 

 

Groetjes Nienke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJSVRAAG 
 

 

lders in dit blad kan je lezen wat voor een bedrijf “de Tampon” vroeger was. 

Heb je dit gelezen, mail mij dan wat voor een bedrijf dit was.  

Stuur je antwoord voor 1 maart naar kopij@fraternitas.nl en maak kans op een leuk prijsje. 

 

 E
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EEN LES VOOR KERST… 

ie er bij mij op les zit, weet dat bij mij iedere les dezelfde toestellen worden neergezet. Ik 

heb namelijk altijd 20 tot 25 meisjes in de zaal. Als je maar 1 uur in de week kan turnen, 

moet je niet de helft van de tijd staan te wachten totdat het toestel weer vrij is en je iets kan 

doen.  

W 
Nee, bij mij staat de hele zaal vol met 

twee sprongsituaties, 3 lange of kortere 

matten, twee balken met kast voor de af-

sprong en een brug met extra lage ligger. 

Dan blijft er weinig ruimte over om te 

variëren. 

 

Maar, op de laatste les voor de zomerva-

kantie en de laatste vrijdag voor kerst 

gaan we iets anders doen.  

Ringen! Het hoogte punt voor sommige 

kinderen. Natuurlijk niet de hele les, dus 

er staat nog wat materiaal naast. Bij-

voorbeeld een echt verhoogt vlak, dus 

niet de valmat op een enkele laag ban-

ken, maar de valmat op de turnkasten.  

Dit jaar was ik begin december naar een 

bijscholing geweest. Hier vertelden ze mij dat kinderen het zo ontzettend leuk vinden om aan een 

spijkerbroek te hangen. Eigenlijk wist ik dit best, maar ik had er nooit aangedacht om dit in de zaal 

te gebruiken.  

Nu dus wel.  

Thuis uit de kast van mijn man 2 

spijkerbroeken getrokken en in 

de zaal met een extra touwtje aan 

de ringen bevestigd. 

 

Van jong tot oud heeft in de spij-

kerbroeken gehangen. En dan 

maar vast houden zodat de grond 

niet werd aangeraakt voordat de 

buurvrouw aan de andere spij-

kerbroek op de grond stond.  

 

 

Verder hebben we natuurlijk de 

trapezestok in de ringen gehan-

gen om te schommelen en voor 

de grotere meiden steunen en 

duikelen op de zwaaiende stok.  

 

 

Het waren weer gezellige uren zo vlak voor de kerst. 

 

 

Lenny 
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VAN DE JONGENS / HERENSELECTIE…… 

a de start met de intensieve samenwerking met SportVereent, is het voor de pupillen en trai-

ners van de jongens / herenselectie allemaal vanzelfsprekend. Niet alleen de trainingen (op 

maandag bij SportVereent en op woensdag en vrijdag bij Fraternitas) maar ook de deelname 

aan elkaars uitvoeringen zijn de gewoonste zaak van de wereld. Door het wekelijkse overleg wat ik 

heb met Henri (de selectietrainer bij SportVereent) zijn we continue op de hoogte van de voortgang 

van de pupillen. 

N 

 

Wedstrijden 

De afgelopen periode hebben, op twee 

heren na, alle selectieleden regiowed-

strijden gehad. Deze wedstrijden waren 

een selectie voor de rayonwedstrijden 

van 1 februari op Texel. Tijdens de eer-

ste wedstrijd had David zich al geselec-

teerd. Tijdens de tweede wedstrijd waren 

er misschien nog kansen voor de andere 

pupillen. Voor Nino, Marnix en Bas was 

een finale plaats iets te hoog gegrepen. 

Daniël en Mick konden door ziekte he-

laas niet meedoen aan deze tweede wed-

strijd. Nog wel een mogelijkheid voor 

Boyd en Fernand. ’s Ochtends helaas het 

bericht van het thuisfront van Fernand. Hij lag te rillen in zijn bed: geveld door de griep. Erg verve-

lend omdat hij grote kans maakte op een finaleplaats. Voor Boyd zou het nog een zware dobber 

worden. Tijdens de eerste wedstrijd was hij 15
e
 geworden…. en waarschijnlijk gaan alleen de eerste 

10 door. De tweede wedstrijd verliep geweldig. Op een aantal toestellen iets moeilijkere onderdelen 

gedaan en de uitvoering was stukken beter. Kortom: prima scores die beloond werd met een 6
e
 

plaats: Geweldig. Dus niet alleen David, maar ook Boyd naar de finale!  Voor Fernand volgt er nog 

wel een andere wedstrijd op 7 februari: dan doet hij mee aan de eerste landelijke kwartfinale. 

 

Toestellen 

Zo af en toe heb je wel eens geluk. Bij 

toeval kwam Marc, een van de heren van 

het seniorenuur, in gesprek met een oude 

bekende. Toen deze hoorde dat Marc aan 

het turnen was, kreeg hij de vraag of er 

mogelijk interesse was in een grote tram-

poline. Deze vraag kwam bij mij en heb 

er niet lang over na hoeven te denken. Na 

wat telefoontjes en een bezoekje was de 

deal rond: wij de trampoline en ik een 

keer bij de school waar de trampoline 

vandaan kwam lang gaan voor een dagje 

air-tumbling.  

De trampoline staat er inmiddels en wordt 

al druk gebruik van gemaakt. De air-

tumbling dag volgt in april. Vincent en Marc: namens alle jongens en heren dank voor alles.  

 

Eddy van der Rijst 
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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 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 Reissport 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. 
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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 euro (1 uur) + 48 euro (1 ½ uur) =80 euro -12 
euro =68 euro. 
 
 
 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 januari 2009 

 

Burgemeester Fockema Andrealaan 9  
Maandag:    lesnummer 
17.00 - 18.00 uur meisjes 8 - 9 jaar 20 Tijdelijk (Bapke Roodenburg) 
18.00 - 19.00 uur meisjes 10 - 11 jaar 21 Tijdelijk (Bapke Roodenburg) 
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: 
20.00 - 21.30 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  
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 

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 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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