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VAN DE VOORZITTER…. 

 
 
 Als dit Fratblad verschijnt is het al weer 
december de maand van Sinterklaas 
en de Kerstman. Voor Frat staan de 
onderlinge wedstrijden op 12 december 
op het programma in sporthal Galgen-
waard, voor velen de leukste wedstrijd 
van het seizoen.  
Voor anderen vormden de springwed-
strijden in Woerden nu al een hoogte-
punt; er werden weer veel prijzen door 
Fraternitas teams gewonnen.  
Het Sinterklaasfeest, voor de meer dan 
100 jongste leden van de vereniging, 
werd op 28 november gehouden. Dit is 
voor alle kinderen weer goed (peperno-
ten) en plezierig (geen roe) verlopen. 
    
 
Iedereen prettige feestdagen gewenst 
en een gezond en sportief  2010. 
 

 
 

 

Pieter Vos 
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p de voorkant van het vorige blad had Eddy een leuke prijsvraag gezet. Weet u het nog, een 

hoogstandje op een kameel. Laura den Uijl wist mij te vertellen dat het Fernand Cools is. 

Heel goed gezien Laura. Binnenkort ontvang je iets leuks. 

Deze keer nog eens een foto prijsvraag: Wie o wie gaat er schuil achter de vermomming tij-

dens de 25 + avond??? Stuur je oplossing voor 10 januari 2010 naar kopij@fraternitas.nl  

Dit blad is rijkelijk gevuld met verslagen, van de springwedstrijden, de 12+ middag, ouderenkamp 

enz. Heel fijn dat ik deze keer alleen voor hier een stukje tekst hoef aan te leveren. Maar, ik kan nog 

steeds hulp gebruiken. Het Fratblad komt 5 keer per jaar uit en het werk kan vanachter de pc plaats-

vinden. Voel jij je geroepen ? (en ben je de basisschool ontgroeid) stuur dan eens een mailtje naar 

mij: lenny@fraternitas.nl  

Veel leesplezier en daarna fijne feestdagen allemaal. 

 

Lenny 
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Mecx Wildschut 

Benjamin de Wolf 

 
 

TOELICHTING  FOTO’S  OMSLAG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

Nieuwe prijsvraag: wie loopt hier 
voorop in deze polonaise?  
Mail je oplossing naar: 
kopij@fraternitas.nl 

Alle deelnemers van de springwed-
strijden van 7 november 2009. 

85 jaar Drumfanfare. Jubileum-
concert in de Marcuskerk. 

Cees Casteleijn..... lid van ver-
dienste!!! 

Groepsfoto ouderenkamp 2009 

David Wristers, Districtskam-
pioen, pupil, 2e divisie!!! 

mailto:kopij@fraternitas.nl�
mailto:lenny@fraternitas.nl�
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ieuws over de Turnhal in Utrecht. De plannen hiervoor worden steeds concreter en er zijn al 
bouwtekeningen voor de bouw in het sportpark Welgelegen. Diverse leden van Fraternitas 
nemen deel in overleg met de andere deelnemende verenigingen om alles zo goed mogelijk 
af te stemmen. Ook wordt er gesproken over de aanstelling van een verenigingsmanager die 

een rol gaat spelen in het afstemmen en opstarten van de activiteiten in de nieuwe hal en die voorlo-
pig gesubsidieerd wordt door de gemeente Utrecht. 
Meer over de turnhal op pagina 9. 
 
Met de verwerking van de contributies zijn er nog re-
gelmatig problemen te bespeuren helaas. Graag ver-
neemt het bestuur van de leden als er fouten ontstaan 
en ook als de contributie onverhoopt niet is afgeschre-
ven.  

 
Het bestuur wil hierbij ook graag weer alle vrijwilli-
gers bedanken voor hun enorme inzet voor de vereni-
ging dit jaar. Het bestuur wenst alle leden prettige 
feestdagen en een voorspoedig 2010.  
 
 
 
 

AGENDA 
 
December 2009 

10 december GEEN kledingverkoop !!! 
12 december Onderlinge wedstrijden Fraternitas in Sporthal Galgenwaard in Utrecht 
 
Kerstvakantie   21-12-2009 t/m 02-01-2010 

 
Januari 2010 

7 januari kledingverkoop van 19.00 - 20.00 uur in de Oranjekapel 
9 januari 2e voorronde turnen heren NTS hoog in Hooglanderveen 
12 januari kopij moet binnen zijn (kopij@fraternitas.nl) 
14 januari kledingverkoop van 19.00 - 20.00 uur in de Oranjekapel 
16 januari 1e voorronde 1e, 2e en 3e divisie 
23 januari  1e voorronde dames voorgeschreven oefenstof in Galgenwaard 
30 januari 2e voorronde 1e, 2e en 3e divisie; en 
 districtkampioenschap turnen heren NTS hoog in Beverwijk 
 
Februari 2010 

4 februari kledingverkoop van 19.00 - 20.00 uur in de Oranjekapel 
6 februari 1e voorronde dames keuze oefenstof en pupil 2 (niveau 8 en 9) 
11 februari kledingverkoop van 19.00 - 20.00 uur in de Oranjekapel 
 
 
Voorjaarsvakantie 22-02-2010 t/m 26-02-2010 

 

N 

http://www.fraternitas.nl/index.php?page=kleding-en-verkoop�
http://www.fraternitas.nl/index.php?page=kleding-en-verkoop�
http://www.fraternitas.nl/index.php?page=kleding-en-verkoop�
http://www.fraternitas.nl/index.php?page=kleding-en-verkoop�
http://www.fraternitas.nl/index.php?page=kleding-en-verkoop�


VAN DE DRUMFANFARE… 

4 
 

este Fratters, 
 
Wat wordt het nu spannend!!! Als ik dit stukje aan het schrijven ben, is het nog maar twee 

weken van ons vandaan……het jubileumconcert!! Over twee weken is het dan zover, drumfanfare 
Fraternitas bestaat 85 jaar!! De voorbereidingen zijn op dit moment in volle gang en de zenuwen 
nemen flink toe. Maar natuurlijk zijn wij niet alleen bezig met het jubileumconcert….. 
 
Op 15 oktober, 
een donderdag-
avond, zijn wij 
met een aantal 
leden van de 
drumfanfare op 
bezoek geweest 
in het Volks-
buurtmuseum in 
Wijk C. Daar is 
op dit moment 
de tentoonstel-
ling “ Van 
Veerman tot 
Fanfare” te zien. 
Een tentoonstel-
ling over mu-
ziekverenigin-
gen van vroeger 
en verenigingen 
die nog steeds 
bestaan. Een he-
le hoop muzikanten van ons wisten daar nog een hele hoop van en hadden allemaal oude foto’s en 
krantenknipsels meegebracht. In het museum zijn vooral veel oude instrumenten en foto’s te bezich-
tigen. De tentoonstelling is nog tot 3 januari 2010 te bezichtigen, zeker leuk om een keer gezien te 
hebben.   
 
Op zaterdag 31 oktober was onze informatiestand te vinden op de braderie op het Smaragdplein in 
Utrecht. Bij deze stand konden mensen een instrument naar keuze uitproberen en zo lang mogelijk 
een toon aan houden. Ze konden kiezen uit een trompet, bariton of saxofoon. Degene die het langst 
de toon vasthield kreeg een platenbon toegestuurd. Ook was er de gelegenheid om eens een trom-
mel uit te proberen. Vele enthousiaste mensen bezochten onze stand. Ook was dit een actie om 
leden te werven. We hebben er in ieder geval één potentieel lid aan over gehouden die al muziek-
ervaring heeft. Dat is mooi meegenomen natuurlijk!! 
 
Zaterdag 14 november was het alweer zover. Drumfanfare Fraternitas mocht Sinterklaas weer van 
harte welkom heten in ons land . Het was een dag die begon met ontzettend slecht weer.  
Volgens de voorspelingen zou het de hele dag een beetje regenachtig en stormachtig blijven. 
Totdat wij op de TV zagen dat in Schiedam de zon doorkwam. Helaas was er bij ons nog geen zon-
nestraaltje te zien. Maar…….toen wij in Maarssen aankwamen brak de zon gelukkig ook bij ons 
door! Het is uiteindelijk geweldig weer geworden.  
 

B 
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Het was zoals gewoonlijk 
weer ontzettend druk bij 
gemeentehuis Goudes-
tein, waar Sinterklaas 
aankwam. Nadat Sinter-
klaas verwelkomd was 
door de Burgemeester 
van Maarssen, stapte hij 
in de koets voor zijn 
rondgang door Maarssen. 
Onze Sintmarsen sloegen 
wel aan bij de kinderen, 
ze zongen allemaal leuk 
mee. Tussendoor is Sin-
terklaas nog een aantal 
keer uitgestapt om de 
kinderen handjes te ge-
ven. Hij eindigde zijn rij-
toer op het Harmonie-
plein, waarna hij in de oude brandweerkazerne de kinderen allemaal te woord stond. Kortom, een 
leuke dag en een heel geslaagd optreden. Mede door het weer!!! 
 
Zaterdag 21 november stond ons tweede Sinterklaas optreden gepland. Sinterklaas bracht een be-
zoek aan winkelcentrum Muntplein, te Nieuwegein. Ditmaal werd de Sint wederom begeleid door 
Drumfanfare Fraternitas. Wij speelden op het winkelcentrum allerlei Sinterklaasliedjes die ook dit 
keer in de smaak vielen bij kinderen. Een hele hoop kinderen hadden zich verzameld op het Munt-
plein om de Sint een handje te geven, ook was er voor iedereen een kleinigheidje. Ook tijdens dit 
optreden was het hartstikke lekker weer, dus het was zeker weer geslaagd !! 
 
Onze Sinterklaas optredens zitten erop, maar ook aan de Kerst moet gewerkt worden. Dit jaar zullen 
wij weer van de partij zijn tijdens Vreeswijk bij Kaarslicht. Een heel leuk optreden dat elk jaar weer 
terug komt. Ditmaal zal het allemaal plaats vinden op woensdagavond 16 december. Een sprookjes-
achtige ervaring, doordat het hele dorp verlicht is met honderden kaarsjes. Overal is kerstmuziek te 
horen en er is een levensechte kerststal aanwezig. Ook de warme chocolademelk en de glühwein 
mogen natuurlijk niet ontbreken op deze avond. Kortom, zeker de moeite waard om een keer te ko-
men kijken! 
 
Maar ondanks alles ging alle prioriteit uit naar het jubileumconcert. De laatste weken was het alleen 
maar repeteren, repeteren en nog eens repeteren. Hele middagen hebben we er op zitten om op het 
jubileumconcert zo goed mogelijk voor de dag te komen. We repeteerden gemiddeld 2 à 3 keer in 
de week, want 85 jaar is natuurlijk niet niets! 
Echt een mijlpaal om even bij stil te staan. Het repertoire was heel afwisselend en actueel. Wat 
dacht u bijvoorbeeld van een ABBA-medley, geïnspireerd op de musical Mama Mia! Ook de mu-
ziek uit Tarzan de musical is voorbij gekomen. Een stuk waar wij als drumfanfare een hele tijd op 
gerepeteerd hebben, maar het is gelukt! Natuurlijk ook de vertrouwde marsen.  
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Inmiddels is het 
zondag 29 novem-
ber. Een dag na 
het jubileumcon-
cert. Eigenlijk had 
ik de kopij al inge-
leverd. Op de val-
reep heb ik van de 
redactie van het 
Fratblad de moge-
lijkheid gekregen 
om toch nog wat 
van ons concert in 
dit Fratblad te zet-
ten. Hartstikke 
leuk natuurlijk. 
We hebben een 

geweldig concert gegeven. Alle mensen die aanwezig waren, waren hartstikke enthousiast, we heb-
ben alleen maar positieve geluiden gehoord! Hier alvast een paar foto’s van deze feestelijke avond. 
In het volgende Fratblad volgt een uitgebreid verslag! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drumfanfare Fraternitas 85 jaar!! 
Iedereen ontzettend bedankt voor jullie inzet!!! 
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p 14 november hadden we 12+ activiteit in de gymzaal op de Bangkokdreef. Er waren heel 
veel mensen die mee gingen doen, waardoor het lekker druk was. 
Naast tumblingspringen gingen we ook minitramp en grote trampoline doen. 
Wij zullen wat vertellen over de minitramp   

Er waren genoeg train(st)ers aanwezig die dag dus konden ze met zijn tweeën vangen bij de mini-
tramp. we begonnen een beetje met inspringen en later mocht je zelf kiezen welke sprongen je ging 
doen. Het was een hele fijne trampoline waardoor je superhoog kon springen. 
 
Het begon al aardig op de springwedstrijden te lijken die we net achter de rug hadden! 
Na een tijdje begon het echter wel een beetje te vervelen vanwege de voorafgaande trainingen voor 
de springwedstrijden die bijna alleen maar bestonden uit.. je raadt het al.. springen. Maar met de af-
wisseling met de grote trampoline en de tumblingbaan was het een erg geslaagde middag! Daarvoor 
hadden we ook al selectietraining gehad bij Carlien dus de dag erna hadden we wel erg spierpijn.  
 
Groetjes 
Sofie en 
Mylene 
 
 
 
 
 
 
 
Op za-
terdag 14 
novem-
ber was de 12+ activiteit, Het was een turntraining met de tumblingbaan, de grote trampoline en een 
kleine trampoline. In een tijd van 2 uur met een pauze erin hebben we alle drie de onderdelen ge-
daan. Je was de hele tijd heerlijk aan het turnen en kon nieuwe dingen uitproberen. 
 
Op de grote trampoline werden wij geholpen door 2 sterke mannen, die ons gingen helpen met de 
salto achterover. Eerst was het meer een beetje in springen om te voelen en te kijken hoe hoog je 
kon komen. Daarna deden we met een beetje hulp de salto achterover.  
 
Bij de kleine trampoline hebben we eerst een rijtje sprongen gedaan die we ook op de springwed-
strijden hadden gedaan. Daarna konden we verschillende salto’s oefenen zoals spreidhoeksalto, 
hoeksalto of gewone salto. Je kon natuurlijk ook een andere sprong doen. Je mocht zelf kiezen wat 
je wilde doen. 
 
Op de tumblingbaan kon je ook salto’s oefenen, maar ook overslagen of arabieren flikflakken. Wat 
je eigenlijk maar wou. Je kan op de tumblingbaan goed oefenen wat je misschien later op de lange 
mat als oefening wil doen, het is eigenlijk gewoon een lange mat maar dan veert het heel erg mee. 
Het is dus heel erg handig om mee te oefenen. 
 
Kortom het was een hele leuke dag en we hebben veel leuke dingen gedaan. Als het volgend jaar 
weer is moet je ook zeker komen!  
 
Groetjes Jade 

O 
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n ons vorige blad stond een opsomming van al onze vrijwilligers. In dit blad zal ik drie commis-
sies onder de loep nemen. 

 

De trainers 
Dit zijn voor de meeste ouders en leden de bekendste vrijwilligers. Op dit moment hebben we 16 
trainers die wekelijks de lessen geven en dan nog de hoofdtrainster die zelf geen les meer geeft. De 
hoofdtrainster is Marja den Uijl. De trainers zijn: Cees Casteleijn (heren volleybal), Fernand Cools 
(jongens turnen), Jelle Duinbergen (club extra), Anne Erkelens (kleuters en meisjes turnen), Lenny 
de Heus (meisjes turnen, dames conditieles en kids-swing), Annemiek van der Ploeg (meisjes tur-
nen), Elsemiek van Raaij (meisjes turnen), Chantal Rietdijk (kleuters en meisjes turnen), Eddy van 
der Rijst (selectie jongens/heren en heren turnen), Hester van der Rijst (meisjes turnen), Bapke 
Roodenburg (meisjes turnen), Carlien den Uijl (meisjes turnen en selectie), Mirjam den Uijl (acro-
gym), Cisca den Uyl (meisjes turnen en selectie), Rien den Uyl (meisjes/damesselectie en dames 
turnen), Steven Wijkmans (jongens turnen). 
Omdat veel van de trainers nog studeren komt het nog al eens voor dat lessen van trainer wisselen. 
Maar gelukkig kunnen we het altijd nog oplossen dat er voor elke groep een trainer is. 
Wat doen de trainers nou nog meer dan in de zaal de lessen geven? Zij moeten natuurlijk de lessen 
voorbereiden en eventueel de leden indelen voor het juiste niveau van de wedstrijden. Als er een 
activiteit is (zoals o.a. sinterklaasfeest, 12+ activiteit, verenigingsdag, kampen en wedstrijden) dan 
is het de bedoeling dat de trainers aanwezig zijn. Verder zitten de meeste trainers nog in diverse an-
dere commissies. 
De hoofdtrainster zorgt dat dit allemaal goed verloopt en leidt de maandelijkse vergaderingen van 
de trainers. 
Kortom de trainers zijn natuurlijk onmisbaar voor de club. 
 
 

De redactie 
De redactie van dit blad bestaat uit Lenny de Heus en Eddy van der Rijst. Jawel, daar zijn de eerste 
trainers in een andere commissie. 
Lenny zorgt er voor dat het blad weer vol komt. Zij vraagt aan trainers en bestuur om over bepaalde 
zaken kopij in te leveren. Ook worden door haar wel ouders en leden gevraagd om een verslag te 
schrijven over activiteiten. Als zij dan alle kopij binnen heeft gaat zij daar een blad van vormen. 
Daarna zorgt Eddy er voor dat het klaar is voor het drukken. Hij stuurt het naar de drukker en dan 
zit het werk van de redactie er weer op. 
 
 

De bundelploeg 
Als de drukker het blad klaar heeft komt de bundelploeg in actie. De bundelploeg bestaat uit: Nel 
Grobben, Clasineke van Steensel van der AA, Corrie Huberts, Esther van der Voort, Marijke Kro-
neman en Marja Verhaar. 
Nel haalt het drukwerk bij de drukker en bij haar thuis komt de ploeg om het blad verzendklaar te 
maken. En tot slot brengt Nel de bladen naar TNT-post. 
 
Dit was het voor deze keer. In het volgende blad weer andere commissies. 
 

I 
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Ontwerp van de turnhal die in Utrecht komt. 

Hier trainen oa Jeffrey Wammes en Bart Deurloo: de turnhal van Flik Flak. Eén van de 
voorbeelden voor de hal in Utrecht. 

oals u nu al vaker heeft kunnen lezen in het Fratblad, wordt er in Utrecht hard gewerkt aan de 
komst van een turnhal. Fraternitas, DOO/K&V, LONGA en Sport Vereent hebben samen met 
de gemeente Utrecht de handen ineen geslagen en zijn hard bezig om de turnhal te realiseren.  

 
Locatie 

De turnhal wordt gebouwd op Sportpark Welgelegen. Op dit park is pas een groot multifunctioneel 
gebouw gerealiseerd, Nieuw Welgelegen. Achter dit gebouw zal de turnhal komen. Sportpark Wel-
gelegen ligt in Transwijk aan de Grebbenberglaan. Dit is vlakbij Holland Casino en de Jaarbeurs. 
Het is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt in de buurt van de A2.  
 
Ontwerp 

NLarchitects is gekozen als ontwerper van 
het gebouw. Zij zijn nu hard bezig met het 
maken van het definitief ontwerp. Het op-
pervlak van de  
turnhal zelf wordt ca. 25 x 40 m. Daar-
naast komt nog een zone met kleedka-
mers, een multifunctionele ruimte en een 
tribune. Deze zone is ongeveer 10 x 40m.  
Hiernaast een indruk van hoe het gebouw 
er uit zal komen te zien.  
Als je goed kijkt kun je zien dat het ge-
bouw aan de bovenkant breder uitloopt. 
Dit zorgt ervoor dat er echt daglicht naar 
binnen schijnt zonder dat er ruiten zijn. 
 
Inrichting 

In de turnhal is plaats voor heel veel toestellen.  
Uiteraard is er een landingskuil, dat is een kuil waar je veilig in kunt landen. Zo kun je moeilijke 
onderdelen veilig aanleren. Ook zullen er 4 balken komen, 2 bruggen voor de dames, 3 voor de he-
ren, een opblaasbare tumblingbaan, een gewone tumblingbaan, een grote trampoline, vanggordels 

en ga zo maar door. En het 
mooie is natuurlijk dat na af-
loop van de lessen de toestel-
len gewoon kunnen blijven 
staan. Niets meer opruimen! 
 
 
Planning 

Op dit moment wordt nog 
hard gewerkt aan het ontwerp. 
In de loop van 2010 zal wor-
den gestart met de bouw. 
Naar verwachting zal de turn-
hal in 2011 worden opgele-
verd, hopelijk aan het begin 
van seizoen 2011-2012. 

Z 
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Karin voelde hoe haar wangen zich rood kleurden. Ze wilde 
op achteloze toon vertellen over het naast haar bed over de 
stoelleuning bungelende turnpak, van wat er was gebeurd op 
de gymles en dat ze begon te vermoeden dat er geheimzinnige 

krachten in de stof huisden, maar inplaats daarvan mompelde ze 
slechts ‘Kwijt? Wat erg’. 
Grò-Jou schudde haar hoofd. ‘Niet gewoon erg…. héél erg. Le-
vensgevaarlijk. Degene die het vindt moet goed oppassen. In ieder 
geval nóóit en te nimmer aantrekken’. Karin staarde haar met grote 
ogen aan. ‘Gevaarlijk? Waarom dan?’. 
‘Het verhaal van Nym-Trù is nog niet klaar. De vloek die de spin 
over de kluwen draad had uitgesproken begon zijn werk te doen. 
Het turnpak begon haar leven steeds meer te beïnvloeden. Terwijl 
ze erg goed werd in turnen verslechterde haar karakter. Van ijverig, 
lief en eerlijk werd ze binnen korte tijd lui, onaardig en begon ze leugens te vertellen. Altijd had ze trouw haar 
huiswerk gemaakt, maar het pakje begon de baas over haar te spelen. Alles met het doel de beste turnster te wor-
den natuurlijk. In plaats van haar sommen te maken deed ze na schooltijd stiekem gymnastiekoefeningen. Op 
school jokte ze dan dat ze te ziek was geweest om iets te doen. En de leugens werden steeds erger’. 
‘Wat is er met haar gebeurd?’ vroeg Karin. Grò-Jou pakte haar hand. ‘Één keer in de zoveel tijd wordt Turnland 
geplaagd door een periode van flinke stormen met grote hagelstenen en knetterend onweer. Een poosje terug was 
het weer raak. Nét voor een grote gymwedstrijd waar de beste turnsters uit het hele land bijeen zouden komen. 
Iedereen traint dan extra hard om als beste uit de bus te komen, maar als het weer zo slecht is geldt er een verbod 
om buiten te zijn als dat niet echt noodzakelijk is. Voor de veiligheid zie je, want de stormen kunnen erg gevaar-
lijk zijn. We moeten ons dan binnen behelpen met wat lichte grondoefeningen. Nym-Trù zag haar kans schoon, 
want als de rest niet kon trainen zou ze in het voordeel zijn wanneer ze zelf wel haar oefeningen kon doornemen 
dacht ze. Tegen de anderen vertelde ze er nog even op uit te gaan om te kijken of de konijnehokken wel goed wa-
ren afgesloten, maar in werkelijkheid had ze het turnpakje onder haar kleren aangetrokken en zodra ze buiten was 
gooide ze haar blouse en rok aan de kant en liep naar de bok. De regen striemde in haar gezicht, maar het leek 
haar niet te deren. Ze nam een korte aanloop naar het toestel en veerde via de springplank omhoog. Toen gebeur-
de het. Op het moment dat Nym-Trù op het hoogste punt was kliefde een bliksemschicht door de hemel en klonk 
er een geweldige knal. De bliksem trof Nym-Trù vol op haar lichaam’. 
‘Wat erg’ fluisterde Karin. 
Grò-Jou knikte. ‘Ze had geluk. Het grootste gedeelte van de elektriciteit liep via het turntoestel weg en ze had 
slechts een paar flinke brandwonden opgelopen. Maar de schrik was genoeg om Nym-Trù te doen beseffen wat er 
had kunnen gebeuren. Tegelijk begreep ze dat het turnpak de oorzaak van alles was. Ze rukte het uit, smeet het 
een eind weg en beloofde zichzelf om het nooit en te nimmer meer te zullen aanraken. Vrijwel meteen veranderde 
ze weer in het oude vertrouwde aardige meisje’. 
‘En het turnpak?’ vroeg Karin. 

 ‘De stof had door het natuurgeweld geen noemenswaardige schade 
opgelopen. Op het moment dat men het wilde oprapen kwam er een 
windvlaag die het turnpak oppakte en hoog de lucht injoeg waar het 
werd gegrepen door de kriskras waaiende stormwinden. We hebben 
het nog achtervolgd, maar zijn helaas het spoor bijster geraakt. Na-
dien hebben we het hele land op zijn kop gezet om het pakje te vin-
den, maar zonder resultaat’. Grò-Jou keek Karin diep in de ogen. ‘We 
vermoeden nu dat het via de poort naar jouw land is geblazen’. 
Karin wilde uitschreeuwen dat ze het had gevonden, maar moest in-
eens denken aan de bondswedstrijd van het komend weekend waarbij 
ze de hulp van het turnpak goed zou kunnen gebruiken. Tot haar ei-
gen verbazing hoorde ze zichzelf jokken. ‘Ik heb het nergens gezien 
hoor’.  
Ze zou gewoon wel zorgen dat ze niet buiten ging turnen als het on-
weerde, dan was er geen enkel risico… toch? 

(wordt vervolgd) 

K 

Tekst: Wim de Bree   Illustraties: Jan de Jee 
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Bas, 3e bij Instap 1e divisie 

Fernand, 3e bij Senior 3e divisie Jasper, 2e bij Junior II 3e divisie 

u ik dit stukje schrijf zit ik nog rustig in het koude Nederland, maar waarschijnlijk als dit blaadje uitkomt 

zit ik al in het warme, chaotische en kleurrijke India! 
 

Voor de zomervakantie heb ik namelijk te horen gekregen dat ik 

vanuit mijn studie aan de TU Delft genomineerd ben om voor een semes-

ter naar India (Ahmedabad) te gaan, om daar Indiaas erfgoed te gaan stu-

deren. Behoorlijk verrast door deze uitkomst, heb ik deze kans natuurlijk 

met beide handen aangepakt! Een geweldige uitdaging, waarmee ik mijn 

horizon kan verbreden! En om de sleur eens te doorbreken met iets 

nieuws. Mijn leven bestaat nu uit studeren in Delft, het training geven bij 

Frat in Utrecht, het op en neer reizen tussen Delft, Rotterdam en Utrecht 

en dan ook nog een druk sociaal leven. Ik wil helemaal niet zeggen dat dit 

een saai leven is, absoluut niet zelfs, want ik doe het allemaal met heel 

veel plezier! Maar ik ben me wel bewust dat er meer is dan dit! En dat wil 

ik dan ook graag proberen en ontdekken  
 

Dit betekent dus dat ik alles hier in Nederland voor ruim 6 maanden achterlaat. Gelukkig heb ik Chantal en Mir-

jam bereid gevonden om mijn lessen op maandag en zaterdag over te nemen. Heel erg bedankt!  
 

Verder wil ik de meiden van de selecties alvast heel veel succes wensen met hun wedstrijden! Het zal een span-

nend seizoen worden door de nieuwe oefenstof en voor de preselectie leden hun eerste wedstrijden. Maar jullie 

laten gewoon zien wat je kunt en hebt geleerd, en meer dan je best kan je niet doen! Ik ben sowieso al trots op 

jullie!! 
 

Vind je het leuk om mijn belevenissen te volgen, kijk dan zo af en toe eens op: 

http://www.carliendenuijl.waarbenjij.nu/ 
 

Tot over 6 maanden!! 

Groetjes, Carlien 
 

OP DE VALREEP..... 
 

p zaterdag 28 november hebben de jongens en heren van 

de selectie al hun eerste wedstrijden gehad. Deze wed-

strijd is de eerste van twee om je te selecteren voor de 

regiofinale op 30 januari in Beverwijk. En met prima re-

sultaten. Met een derde plaats voor Fernand Cools (Senior, 3e divi-

sie) en Bas van der Rijst (Instap, 1e divisie), een tweede plaats 

voor Jasper Pos (Junior II, 3e divisie) en een eerste plaats voor Da-

vid Wristers (Pupil, 2e divisie), hebben we al vier finaleplaatsen. 

Op 9 januari is er nog een herkansing voor Adam, Mick, Daniël en 

Daan. 

Helaas zal het Steven 

niet lukken zich te 

plaatsen. Hij heeft 

een aanrijding gehad 

en is met een gebro-

ken sleutelbeen tijde-

lijk uitgeschakeld. 

Steven; beter-

schap!!!! 

N 

O 
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Veel vermaak tijdens halligalli 

Hilde geeft de koeien wat te eten... 

Treintje rijden op de fiets.... 

Slaat Esther een Hole-in-one?  

it jaar was het weer tijd voor een ouderenkamp. 
Alle leden vanaf 16 jaar mochten mee, dit keer lag ons kamphuis in Haarle. 
Op vrijdagavond 6 november vertrokken we met auto’s vanaf de Bangkokdreef en daar begon 

gelijk het kamp. 
In de tas die we pas in de auto mochten bekijken zaten 
pakjes drinken, reistabletten, dropjes en een envelop 
met het eerste spel: Gotsha. Bij dit spel is het de bedoe-
ling dat je iemand een opdracht laat uitvoeren, als die-
gene dat voor je doet is hij of zij uitgeschakeld en moet 
zijn opdracht aan jou geven net zolang tot dat er 1 per-
soon over is. Leuk hoor, je doet dus echt niets meer 
voor iemand zonder erbij na te denken. 
De koffie en thee stonden voor ons klaar dankzij de 
goede zorgen van Gerard. 
Na een leuk kennismakingsspel was het tijd voor klet-
sen en allerlei spelletjes. 
Nu weten we allemaal hoe leuk het is om te kaarten, halligalli en pimpampet te spelen. 
Gelukkig mochten we uitslapen op zaterdag, maar om 10.15 moesten we weer klaar staan om naar 
een Koeien Hotel te gaan. 

Nooit geweten dat dit bestond, maar we weten nu 
dat er ook koeien zijn die op een waterbed slapen 
en zelf mogen weten wanneer ze gemolken wor-
den. 
Sommigen van ons wilde eigenlijk wel een kalfje 
meenemen maar dat mocht helaas niet. 
Na de lunch moesten we weer snel spullen verza-
melen voor de volgende rit. 
Regenpak en hoeden mee en met de auto’s naar 
een activiteiten terrein. Er was daar van alles te 
doen, wij moesten op de mountainbike werd ons 
verteld. 
Oeps, geen goede kleren daarvoor aan maar ge-
lukkig viel het mee en gingen we op een familie-

fiets.  
Een mooie tocht 
door een stukje 
Drenthe, met hier 
en daar een op-
stopping of een 
verkeerde afslag. 
Er werden ook 
nog een paar 
Gotsha opdrach-
ten gedaan en na 
een tocht van 
ruim een uur was 
iedereen moe van het harde trappen (Nou niet iedereen hoor, je kon 
goed smokkelen).  

D 



OUDERENKAMP 2009…. 

13 

Kosse doet hard z'n best... maar.... 

..... de beste stuurlui staan aan wal!!! 

Eenmaal thuis lekker even wat drinken en natuurlijk kwamen alle spelletjes weer op tafel, heel ge-
zellig maar van korte duur want we moesten ons met zaklantaarn, verdeeld in acht groepen. buiten 
melden bij Hilde. Wat gingen we doen…….Midgetgolf in het donker! 
Wel eens gedaan? Heel leuk als je wat extra lichtjes bij je hebt om het gaatje te kunnen vinden. 
Eenmaal weer binnen stond het buffet klaar. Een heerlijk ouderwets stamppot buffet met boeren-
kool, zuurkool, hutspot, andijviestamppot en erwtensoep. Heerlijk Gerard!!! 
De rest van de avond is er veel gekletst, gelachen en zijn er heel veel spelletjes gedaan. 
Zondagochtend na het ontbijt met een gekookt eitje zijn we naar het zwembad gegaan in Raalte. 

Iedereen ging mee en het zwembad was op-
eens wel erg vol. Met z’n allen in de rij voor 

de glijbaan en natuurlijk ook bij de duikplank. 
We zijn tenslotte een turnvereniging dus alle sprongen 
werden weer eens uit de kast getrokken. Dat viel soms 
niet mee en er liepen wel wat mensen met een rode 
rug. 
Sommigen maakte sprongen die ze nog nooit gedaan 
hadden, maar ja als je met zoveel bent wil je het toch 
ook eens proberen. 
Om 13.15 uur moesten we er weer uit en weer terug naar het huis. 
Daar had Gerard de tafels gedekt en de lunch bestond uit alle restjes die er nog waren. 
Ook waren er weer de tra-
ditionele tosti’s van Eddy. 
Nu zat het weekend er toch 
bijna op, alles opruimen 
nog even een groepsfoto en 
toen weer op weg naar 
Utrecht.  
 
Het was weer een heel ge-
zellig weekend. 
Joost, Hilde, Marielle, Ge-
rard en Kosse bedankt en 
ik ben benieuwd waar we 
over 2 jaar zitten. 
 
Hester 
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Frat 5: Robin, Eva, Gina, Eydis, Bo, Chaja en Sam 

 

aterdagochtend vertrok ik met 2 zenuwachtige meiden naar Woerden. In de auto namen ze de 
volgorde van de sprongen nog even door. Stiekem hoopten ze toch wel dat ze een prijs zouden 
winnen…… 
Het was een lange dag over verschillende rondes. Het groepje waarin Bo en Eydis zaten, heet-

te Frat 5. Ze deden mee in ronde 2, 3 en 5. Tussendoor moesten ze best lang wachten. In ronde 2 
was de trampoline aan de beurt. Ze strekten zich keurig uit voor de jury en begonnen aan hun spron-
gen. Het ging niet helemaal vlekkeloos, maar het tempo zat er goed in! In ronde 3 mochten ze op de 
lange mat. Ze deden het prima en ze probeerden goed op elkaar te letten met tegelijk de koprol te 
doen. 

Na ronde 3 was 
de prijsuitrei-
king van de eer-
ste 3 rondes. 
Helaas had Frat 
5 niets gewon-
nen, maar ver-
schillende ande-
re groepjes van 
Fraternitas ge-
lukkig wel!  
Het viel wel op 
dat de andere 
groepjes waar  
 
 

de meiden van Frat 5 het tegen moesten opnemen, er wel erg professioneel en een stuk ouder uitza-
gen. Dat was Bo ook opgevallen. Ze vond het niet helemaal eerlijk. Gelukkig vond ze het evengoed 
leuk om mee te doen. 
Na lang wachten was het in ronde 5 tijd voor de trampoline met de kast. De meiden sprongen goed 
achter elkaar door. Daarna moesten ze nog een ronde wachten op de uitslag.  
Jammer, weer niets gewonnen. 
Ik vond het erg leuk om te zien hoe goed het ging, ondanks dat ze maar een paar keer samen geoe-
fend hadden. De meiden hadden het heel gezellig met elkaar! 
Ik  heb genoten. 
 
Marije van Sta-
veren 
(moeder van Bo 
Visser) 
 
 
 
 
 

Z 
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Frat 1: Linde, Mandy, Leah, Nina, Belainesh en Isis 

Frat 3: Van voor naar achter 

Tasha, Lot, Souhaila, Aphrodite, Evie, Gina en Renee. 

Ik vond het leuk omdat het heel 
erg spannend was bij de prijsuit-
reiking, omdat we eerst Frat 7 
hoorden en iedereen van ons 
groepje ging naar voren maar 
daarna werden we wel eerste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mijn groepje was het best in de minitra-
pellien en dat ging heel goed en daar om 
waare we blij met de eerste plaats en 
iedereen mocht hem mee naar huis en 
daarna gaan we hem verloten en dat was 
spanend 
Groetjes: Belainesh 
 
 
 

 
 
Ik vond het heel leuk en 
we hadden de 1e plaats. 
Robin en Gina hadden 
niks gewonnen dat vond 
ik jammer. 
 
Van Leah 
 
 
 
 
 
Voor de uitslagen en veel 
meer foto’s, kijk op 
www.fraternitas.nl  

http://www.fraternitas.nl/�


UITSLAG GROTE CLUB ACTIE 2009… 

16 

op opbrengst Grote Clubactie 2009. 
De lotenverkoop door Fraternitas is fantastisch gegaan, veel dank aan jullie allemaal!!  
Er is voor meer dan €10.000 aan loten verkocht. De opbrengst voor Fraternitas is bijna € 7.000.  
 

Ieder jaar springen er weer een paar verkopers bovenuit, en die winnen dan ook mooie prijzen. Dit jaar zijn 
dat:  
Fe Claranda 87 loten Prijs: 4 Kaartjes voor de Efteling. 
Lisa Marie van der Heijde 62 loten Prijs: Een CD-bon van 25 Euro 
Desiree Bunschoten 61 loten Prijs: Een CD-bon van 15 Euro 
David Wristers 61 loten Prijs: Een CD bon van 15 Euro 
Gefeliciteerd en super bedankt voor jullie inzet.  
 

Naast alle verkopers zijn er nog een paar vrijwilligers geweest die de administratie van alle verkochte loten 
hebben gedaan. Dat is een enorme klus, dus een extra bedankje voor Irene Meertens, Clasineke van Steensel, 
Corine van den Boer, Eddy van der Rijst en Nel Grobben. 
 

Het zal nog moeilijk worden het volgend jaar weer beter te doen, maar Fraternitas gaat vast de uitdaging 
weer aan.  
 

Paul Konijnendijk 
 
 
Hieronder een overzicht van de 1e tot de 50e prijs. Voor het complete overzicht, kijk op www.clubactie.nl 
 

1e prijs:  € 100.000,- belastingvrij 1710045 

2e prijs: € 10.000,- belastingvrij 0615457 

3e prijs: 16-daagse rondreis door Europa voor 2 personen t.w.v. € 2.500,- 2603758 

4e-8e prijs: Een week met 4 personen in een luxe appartement van Emma Apartments in Zell am See t.w.v. € 1.500,- 
0025926   0903141   1606667   3083144   3292937   

9e-11e prijs: 4-daagse citytrip naar een hoofdstad in Europa voor 2 personen t.w.v. € 750,- 
1676504   3418392   3708795   

12e-21e prijs: Luxe kofferset van Gabol t.w.v. € 320,- 
0127439   0161251   0636447   1345610   1349016 
1495704   1541264   3113820   3242561   3268842 

22e-31e prijs: WelnessClubs lidmaatschap van 3 maanden voor 2 personen t.w.v. € 300,- 
0177065   0240371   0654360   0763175   0772543 
0781319   0886194   2500777   2873776   3230339 

32e-49e prijs: Arrangement bij Snowworld; hotelovernachting incl. ontbijt en 8 uur pistetoegang incl. materiaalhuur voor 2 
personen t.w.v. € 245,- 
0159506   0168596   0170791   0596528   0830191 
0940137   0981157   1289581   1393652   1442922 
1728994   2505547   2733648   2950989   3192980 
3240342   3371675   3589317 

8 extra prijzen: Canvas Campingholiday t.w.v. € 250,- 
0212497   0411479   0437700   1075655   1239494 
1460388   1583777   3575072 

Prijzen op eindcijfers: 
Laatste zes cijfers goed: € 450,- 667704 

Laatste vijf cijfers goed: € 400,- 55289 

Laatste vier cijfers goed: Midweek- of weekendverblijf bij 
Landal GreenParks t.w.v. circa € 350,-                                 

  
6079 

Laatste twee cijfers goed: € 5,-            93 
 

Prijzen innen 
Lot via eenmalige machtiging 
Als u uw lot hebt betaald via een eenmalige machtiging, hoeft u niets te doen. Binnen zes weken ontvangt u uw prijs thuis of, in geval van een 
geldprijs, op uw bankrekening. 
 

Lot via contante betaling 
Bewaar zelf een kopie van uw winnende lot. Stuur het originele lot, volledig ingevuld, naar:  
Nationale Grote Clubactie 
Postbus 90100 
5000 LA  TILBURG 
Binnen zes weken ontvangt u uw prijs thuis of, in geval van een geldprijs, op uw bankrekening. 

 
 

Iedereen, die loten heeft gekocht, bedankt! Maar ook alle leden die loten 
hebben verkocht, heel erg bedankt. 

T 
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at wordt er voor kleding verwacht? 
Voor de trainingen zijn geen speciale eisen. Het moet wel sportkleding zijn waar de leden 
zich goed in kunnen bewegen en schoeisel dat niet buiten is gedragen en een stroeve zool 

heeft. 
 
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 € 50,00 € 50,00 
Rugtas € 11,00 
Sporttas € 15,00 
 
De turnleertjes van Reisport kunnen besteld worden bij Handelshuis Oost, Volendam: 0299-363450 
Art. nr 507 3-gaats rekleertje met rolletjes en klittenbandsluiting. 
Art. nr 506 2 gaats ringleertjes met klittenbandsluiting.  
Art. nr 510 2-gaats brugleertjes voor dames, met klittebandsluiting 
 
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 bericht je naar 
info@fraternitas.nl. Zet  er duidelij k bij  waar het  om  gaat  en hoe je bereikt  kan worden. Na 2 
m aanden wordt  j e oproep weer verwijderd. Of eerder als j e dat  zelf aangeeft .  

W 
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Vindt de betaling middels automatische 

incasso plaats, ontvangt u een korting 
van € 2,50 per betaling.  

 

Dit is de enige echte contributieregeling per 01-07-2009 
 
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:  €  32,80 
1 ¼ uur les in de week:   €  41,00          
1 ½ uur les in de week:  €  49,20 
Conditie les/ Volleybal  €  41,00 
 
 

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: 
De contributie voor meerdere lessen is op te vragen bij 
onze 2e penningmeester Miranda Klinkenberg. 
 
 
 
 
 

Selectie lessen: 
Pre-selectie (16) + gewone les  €   53,60 
 
B-selectie   (13) €   74,40 
 

A-selectie  t/m 11 jaar  (14) €   95,20 
A-selectie vanaf 12 jaar   (14)  €   98,20 
 
 

C-selectie voorgeschreven (17)+ gewone les €   64,00 
C-selectie keuze (18) + gewone les  €   72,20 
 
Jongens selectie (tm 9 jr) (50) €   74,40 
Jongens selectie (10 tm 13 jr) (50) €   95,20 
Heren selectie (va 14 jr) (50) € 124,20 
 
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 
 

 
 

 

mailto:miranda@fraternitas.nl�
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Burgemeester Fockema Andrealaan 9  
Maandag:    lesnummer 
17.00 - 18.00 uur meisjes 8 - 9 jaar 20 Chantal Rietdijk 
18.00 - 19.00 uur meisjes 10 - 11 jaar 21 Chantal Rietdijk 
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 Anne Erkelens  
18.00 - 19.00 uur meisjes  6 - 7 jaar 23 Anne Erkelens  
Notebomenlaan 137 (school De Notenboom)  
Maandag 
17.00-18.00 uur jongens 6-10 jaar 30 Steven Wijkmans 
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 Volleybal (heren) 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 7 - 11 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 recreanten 6 - …jaar 54 Mirjam den Uijl 
19.00 - 20.30 uur acrogym selectie  55 Mirjam den Uijl 
Donderdag:  
16.00 - 17.00 uur meisjes 5 - 6 jaar 47 Lenny de Heus 
17.00 - 18.00 uur meisjes 7 - 8 jaar 45 Lenny de Heus 
18.00 - 19.00 uur meisjes 9 - 11 jaar 46 Lenny de Heus 
Vrijdag:  
16.15 - 17.15 uur meisjes 6 - 7 jaar 48 Bapke Roodenburg 
17.15 - 18.15 uur meisjes 8 - 9 jaar 49 Bapke Roodenburg 
18.15 - 19.15 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 Conditieles (dames)   vanaf 35 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 12 - …  jaar 62 Lenny de Heus 

Dinsdag: 
Molensteyn 42 in De Meern 

19.30 - 22.00 uur Drumfanfare 12 -    jaar 72 Cor Schmöhl  

Woensdag: 
Bangkokdreef 2 

20.00 - 21.30 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 B selectie  13 Rien den Uyl 
18.30 - 20.30 uur A selectie  14 Rien den Uyl 
20.30 - 21.45 uur dames turnen 17 - … jaar 15 Rien den Uyl 
Vrijdag: 
17.00 - 18.30 uur B selectie  13 Cisca den Uyl 
18.30 - 20.30 uur A selectie  14 Cisca den Uyl 
20.30 - 21.45 uur dames turnen 17 - … jaar 19 Rien den Uyl 
Zaterdag: 
09.00 - 10.00 uur pré-selectie  16 tijdelijk Mirjam den Uijl 
10.00 - 11.30 uur C selectie voorgeschreven 17 tijdelijk Mirjam den Uijl 
11.30 - 13.00 uur C selectie keuze  18 tijdelijk Mirjam den Uijl 
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BESTUUR 
 

Voorzitter 

Pieter Vos  pieter@fraternitas.nl 

Secretaris a.i. (postadres) 

Ati van der Meer  Postbus 9742 3506 GS Utrecht 06-39332582 

   Voor digitale post secretaris@fraternitas.nl 

1
e
 Penningmeester  

Martin Sandford  martin@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 Mail contact:  ‘voornaam’@fraternitas.nl  
 

Voorzitter 

Marja den Uijl  marja@fraternitas.nl 
 

Leden 

Cees Casteleijn  cees.casteleijn@fraternitas.nl 

Fernand Cools  fernand@fraternitas.nl 

Jelle Duinsbergen  jelle@fraternitas.nl 

Anne Erkelens anne@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  is even weg 

Mirjam den Uijl mirjam@fraternitas.nl  

Cisca den Uyl  cisca@fraternitas.nl 

Rien den Uyl  rien@fraternitas.nl 

Steven Wijkmans steven@fraternitas.nl 

 
 

CONTACTPERSONEN: 

Drumfanfare 

Jantine Kroneman drumfanfare@fraternitas.nl 
 

Ledenadministratie 

Ria van Raaij  ledenadministratie@fraternitas.nl 

Fratblad 

Redactie Frat-blad  Lanuariusweg 3 3453 JA de Meern 

   Digitaal:   kopij@fraternitas.nl 

Internet:   http://www.fraternitas.nl 
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