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Verenigingsorgaan van de 
Utrechtse Christelijke 

Vereniging voor 
lichamelijke oefening 

Fraternitas, 
opgericht 6 mei 1893, 

aangesloten bij de KNGU, 
onderscheiden met de 
Koninklijke Erepenning.

Even voorstellen, of wat eraan 
vooraf ging…

In januari, tijdens de onderlinge 
wedstrijden, ik zat gespannen 
naar mijn dochter Pam te kijken 
die aan acrogym doet, werd 
ik aangesproken door een 
alleraardigste mevrouw die 
zomaar vroeg of ik interesse had 
om voorzitter van Fraternitas te 
worden. Het was Irene Meertens 
(zelf ook voorzitter geweest).

Nu is ijdelheid mij niet vreemd 
en ik voelde me dan ook zeer 
vereerd. Door schade en schande 
wijs geworden zei ik niet meteen 
ja. Ik zou er over nadenken en ik 
nam het aanbod van Irene met 
beide handen aan dat de voorzitter 
contact met me zou opnemen om 
tekst en uitleg te geven over de 
taken van voorzitter en hoeveel tijd 
het allemaal in beslag zou nemen.

Ik heb geen turnachtergrond, ik 
ben meer van de duursporten. 
Het moet lang en saai zijn wil het 
mij boeien: een marathon lopen 
of fietsen over vier alpenreuzen. 
Daar voel ik me meer thuis dan 
in de gymzaal. Ik heb ook geen 
bestuurlijke achtergrond. Ik vroeg 
me dan ook af wat Fraternitas 
aan mij kon hebben als voorzitter. 

Langzaam 
verdween het 
verzoek van 
Irene naar de 
achtergrond, totdat Ati belde.
We hadden een leuk gesprek, maar 
mijn twijfel nam alleen maar toe. 
Turnen zit in Ati’s genen. Ze kent de 
vereniging en iedereen kent haar. 
Ze zit al negen jaar in het bestuur, 
waarvan vijf jaar als voorzitter. En 
dan een voorzitterswissel, op zo’n 
belangrijk moment: Fraternitas 
bestaat volgend jaar 125 jaar.

Ik vroeg me dan ook wanhopig af: 
wat doe ik Fraternitas en mezelf 
aan om de voorzittershamer op 
zo’n belangrijk moment voor de 
vereniging over te nemen. Het 
duurde even voordat ik uiteindelijk 
besloot om toch ja te zeggen. 
Waarom?

In de eerste plaats is daar de liefde 
voor de sport. In de tweede plaats 
– ik heb een bestuursvergadering 
bijgewoond – was ik onder de 
indruk van het bevlogen en leuke  
bestuur en de goede organisatie. 
En in de derde plaats vond ik dat 
het consumeren maar eens voorbij 
moest zijn en dat het hoog tijd 
werd dat ik ook eens iets terug doe.

>> lees verder

Van de voorzitter

2 3

22 Nieuwe leden

17 Uit de oude doos

8

23 Afscheid Marieke

24 Kids

26 Kledingverkoop

27 Contributieregeling

28 Adressen

29 Rooster



In het vorige Fratblad heb je 
kunnen lezen dat we bij Fraternitas 
gaan starten met een acrodemo-
groep. Hier kun je meer lezen over 
wat dit precies is.

Wat is een acrodemo?
Een acrodemo is een spectaculaire 
show, waarin acrobatiek, 
(vloer)turnen en dansen wordt 
gecombineerd. Met een grote 
groep doe je deze oefening 
gezamenlijk op muziek. Soms danst 
iedereen tegelijk of is iedereen 
tegelijk in een piramide, soms staat 
er één iemand of een klein groepje 
even in de spotlight. 

Voor wie is de demogroep?
De demogroep is bedoeld voor alle 
leden van Fraternitas: acrorecreatie, 
acroselectie, turners en turnsters. 
Iedereen die 8 jaar of ouder is en 
aan een gezamenlijke oefening wil 
werken mag meedoen. Je mag ook 
iemand meenemen die nog geen 
lid is van Fraternitas (dat betekent 
dus dat je ook samen met je vader 
of moeder zou kunnen meedoen).
Het is geen probleem als je nog 
nooit iets met acro hebt gedaan: 
dat gaan we samen oefenen en 
in een demo is altijd plek voor 
moeilijkere en makkelijkere dingen 
tegelijk, zoals je op de foto’s kan 
zien.
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Start acrodemogroep

Fraternitas zoekt jou!

Turnvereniging Fraternitas verzorgt recreatie 
turnlessen in verschillende delen van Utrecht. 
Voor seizoen 2017-2018 zijn wij hard op zoek 
naar een nieuwe train(st)er!  
Lijkt het jou leuk om les te komen geven bij de gezelligste, grootste en 
tevens oudste vereniging van Utrecht, lees dan snel verder!

Op dit moment zijn wij op zoek naar een train(st)er voor meisjes lessen op 
vrijdag van 16:15 tot 19:15 uur, locatie Oude Kerkstraat te Utrecht. 

Wat verwachten we van jou:
- Zelfstandig kunnen lesgeven en enige ervaring met lesgeven; 
- Inzet en voorbereiding van de lessen;
- Inzet voor verschillende activiteiten die de vereniging organiseert;
- In bezit van een KSS 2 certificaat, of bereid zijn dit te gaan halen.  

Wat bieden wij jou: 
- Een actieve vereniging met een divers team en leuke activiteiten; 
- Een vergoeding, afhankelijk van de opleiding; 
- In combinatie met het lesgeven geven wij financiële ondersteu-
ning voor het behalen van diploma’s en licenties.  

Voor meer informatie en sollicitaties kun je terecht bij Natascha Baars via 
natascha@fraternitas.nl of 06-57883491.
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Train(st)er gezocht

Dus uiteindelijk heb ik in april, vlak voor de ALV Ati gebeld met de 
mededeling dat ik graag de voorzittershamer van haar wil overnemen. 
Met mijn achtergrond zal ik een ander type voorzitter zijn dan Ati, 
maar ik hoop een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan deze mooie 
vereniging.

Mij zelf voorstellen is niet helemaal gelukt. Zal ik dat dan in het volgende 
Fratblad doen? Rest me niets anders dan iedereen heel veel leesplezier 
te wensen met deze editie van het clubblad en een fantastische 
zomervakantie.

Hans Delissen

Hoe gaat de les eruit zien?
Het grootste deel van de tijd zullen 
we besteden aan het oefenen van 
piramides (menselijke torens) en 
groepstempo (waarbij we samen 
iemand in de lucht gooien en weer 
opvangen). Ook gaan we samen 
dans instuderen. 

Voor het oefenen van acro-
elementen in kleine teams en 
voor turnonderdelen zal minder 
gelegenheid zijn: dat zijn dingen 
die je ook al oefent op de turn- of 
acroles waar je ook op zit. Er zal 
wel regelmatig tijd zijn om hier 
zelfstandig aan te werken voor 
degenen die even niet bezig zijn 
met de groepselementen.

>> lees verder
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Wie, wat, waar, wanneer?
De les wordt gegeven door Qvinny (acro) 
en Margit (dans), in de gymzaal van de 
Ludgerschool aan de St. Bonifaciusstraat. 
De ingang is t/o nr. 17. De les is op 
woensdag van 20.00-21.00 uur.

In het eerste jaar gaan we een demo instuderen voor het Fratjubileum, 
daarna zullen we twee keer per jaar een demo laten zien: bij de 
onderlinge wedstrijden in de winter en op de demowedstrijd in Beverwijk 
vlak voor de zomervakantie.

Wij starten op woensdag 23 augustus. In augustus en september zijn de 
lessen open en kan je twee keer een proefles komen doen. Om de les voor 
te kunnen bereiden, vinden we het fijn om te weten wie er willen komen 
meedoen. Zou je dat van tevoren aan ons kunnen doorgeven? Graag 
krijgen we een mailtje (naar qvinny@fraternitas.nl) met daarin je naam, 
leeftijd, of (en hoe lang) je op turnen zit en wanneer je wil komen kijken.

Hopelijk tot ziens na de zomervakantie!
Qvinny & Margit

Fratvlogger

Vakantiefoto’s gezochtBinnenkort bij jou op les...... 

De Fratvlogger!

Benieuwd naar de filmpjes, volg 
ons via Facebook en Youtube! 
Volg je ons nog niet, dan is het nu 
tijd om ons te gaan liken!

Ga naar
facebook.com/
FraternitasUtrecht 

Ga jij deze zomer op vakantie? Laat 
ons zien waar je bent geweest en 
stuur een foto in van een mooie 
turnpose, bijvoorbeeld een spagaat 
of een handstand, op jouw vakan-
tiebestemming. Ga je dit 
jaar niet op vakantie? 
Dan mag je natuurlijk 
ook een foto insturen 
van een turnpose ergens 
in Utrecht.

Stuur de foto in naar 
kopij@fraternitas.nl of voor de 

Facebook pagina van Fraternitas 
naar socialmedia@fraternitas.nl. 

Prijswinnaar!

Kent u Feline van Zijl nog? Zij won 
in januari tijdens de onderlinge 
wedstrijden de Jan de Jager beker. 
Hiervan was zij erg onder de 
indruk. 21 mei deed Feline ook 
mee aan de recreanten wedstrijd. 
Hierbij behaalde zij weer een prijs. 
Feline werd 2e en liet hierbij 25 
andere kinderen achter haar! 

Ontzettend knap gedaan, ga zo 
door Feline! 

juf Dominique 

1 juli - 20 augustus   ZOMERVAKANTIE
21 augustus    Start seizoen 2017/2018
23 september    Lustrum kick-off

Agenda



Afscheid Rien
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Met het verschijnen van dit 
Fratblad is Rien den Uyl, de trainer 
van het damesuur, inmiddels 
gestopt na jarenlange inzet bij 
Fraternitas. 

Rien begon in 1989 als trainer van 
meisjes 7-9 jaar. Na maar liefst 
10 locatie/les wissels, waarbij hij 
onder andere jongens/heren is 
gaan trainen en nog een 
tijdje de springploeg heeft 
getraind samen met Joost 
van der Meer, kwam hij in 
2004 terecht bij de selectie 
meisjes/dames. Hier ging 
hij eerst zelf met een ‘tussen’-
selectie aan de slag en later nam hij 
de rol van Ati Dijk over als selectie 
trainer. 

We hebben Rien wel eens horen 
zeggen dat zijn voorkeur toch 
uitging naar meisjes/dames trainen, 
“... ook al duurt het heel wat 
langer voordat ze hun leertjes aan 
hebben” en “... schieten ze altijd 
gelijk in de verdediging als je tips 
geeft”.

Samen met Cisca den Uyl heeft 
hij met de meiden van onze oude 
garde eindeloos veel getraind, 
gelachen en ook wel eens gebaald. 
En toen Ati, toentertijd trainster 
van het damesuur, graag zelf weer 
aan de toestellen wilde hangen, 
besloot Rien opnieuw het stokje 
van haar over te nemen. Dit alles 
moet hij altijd met veel plezier 
hebben gedaan, want hoe hou je 

het anders 28 jaar!!! vol?! Wel 
opvallend trouwens dat hij nog 
steeds over matten struikelt 
en pas geleden opbiechtte dat 

hij nog steeds na elke training 
spierpijn heeft van het vangen.

Aangezien voor Riens leden de tijd 
ook niet stil heeft gestaan, zijn 

diverse (groot geworden) selectie 
meisjes sinds jaren ook overgestapt 
naar het damesuur en hebben 
zij ondertussen heel wat jaartjes 
samen in de zaal doorgebracht. 

Dit jaar is Rien 50 geworden en hij 
heeft altijd gezegd: “Als ik 50 ben, 
dan hou ik ermee op!”. En Rien 
is nu eenmaal een man van zijn 
woord… 

Met alle 
dames 
kunnen we het niet 
laten om Rien nog een keer in 
de schijnwerpers te zetten en dit 
doen we graag door alle grappige, 
strenge en mooie uitspraken van 
Rien nog een keer op te halen. 

Rien, namens alle dames van jouw 
uurtje, ontzettend 

bedankt 
voor de velen jaren dat jij ons met 
al jouw enthousiasme en positief 
motiverende vibe getraind hebt! 

Wij hebben er ontzettend 
van genoten!

“Dit moet beter, dat moet anders, maar je hebt wel een leuk pakje aan”

“Ik heb altijd al een vreselijke hekel aan jouw vloermuziekje gehad!”

“Jullie gaan naar de balk dames, 

kunnen jullie lekker uitrusten”
“Rien doe je ook mee met 

de krachtoefeningen?”

“Ja dat ging al iets beter” 

(waarbij je je altijd afvraagt of het gemeend is of 

enkel een aanmoediging tot opnieuw proberen)“Je moet niet bang zijn” 

(terwijl hij zelf ook altijd 
als de dood was)
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De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd dit jaar gehouden op 
12 april, zoals gewoonlijk in de Bethelkerk. Brigyt Witteman (algemeen 
bestuurslid) en Ati Dijk (voorzitter) traden af. De vrijgekomen plaatsen 
werden met volle instemming van de vergadering ingevuld door Hantzen 
Duinstra-de Jong (algemeen bestuurslid) en Hans Delissen (voorzitter). 
Uiteraard werden ook de verschillende jubilarissen in het zonnetje gezet 
(zie foto), helaas konden niet alle jubilarissen aanwezig zijn. 

JAV

Warm!

Turnen wanneer de mussen van 
het dak vallen.

Het is weer zover, het is snikheet. 
Toch gaan de turnlessen altijd door. 
Het is dan fijn als er ook leden 
komen en de trainer niet alleen in 
de zaal staat. Wij zijn dus heel blij 
met de enthousiaste meiden die er 
altijd zijn!

Gelukkig kunnen in de meeste 
zalen wel ramen of een (nood)deur 
open gezet worden. Helaas lukt dat 
in de Nolenslaan niet. Daarom heb-
ben de dames bij  27 graden Celsius 
de les naar buiten verplaatst. 

Op het schoolplein van de aan-
grenzende school hebben wij 2 
uur staan sporten. Dat leverde een 
toeschouwer en veel verwonderde 
gezichten op van voorbijrijdende 
fietsers. Want, zeg nu zelf, hoe 
vaak ziet u een groep 65+ dames 
buiten sporten?

Maar het kan en het was een 
heerlijke les! Lenny

De oude en nieuwe bestuursleden, vlnr: Hantzen Duinstra-de Jong, 
Brigyt Witteman, Ati Dijk en Hans Delissen. 

De jubilarissen, vlnr: Bas van der Rijst (12,5 jr lid), 
Steven Wijkmans (12,5 jr), Marian Oosterheerd (50 jr) en Jannie Dijk (60 jr).
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Op zaterdag 20 mei was het zover, de individuele recreantenwedstrijd! 
Ik was aan de beurt in de laatste ronde dus ik kon lekker uitslapen 
aangezien ik pas rond 15:00 uur aanwezig hoefde te zijn. 

Na de warming up, mocht ik starten op het fun toestel. Een lange airtrack 
waar je je lekker op kon uitleven met radslagen, overslagen en sprongen. 
Daarna kon de wedstrijd echt beginnen. Ik begon op het toestel sprong, 
daarna brug, balk en als laatste toestel vloer. 

Soms had ik wat kleine foutjes in mijn oefeningen, sprong vind ik wat 
lastig maar de rest van de oefeningen gingen best goed vooral mijn brug 
oefening, hier heb ik een 9,3 op gescoord. Ik ben super blij met de uitslag 
want ik heb zelfs een 6e plaats behaald en heb een leuke dag gehad. 

Groetjes Myrthe Boxman

Individuele recreantenwedstrijd



Adverteerders gezocht

Turnen in de meivakantie
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GEZOCHT: nieuwe adverteerders 
voor het FRATBLAD!

In 2018 bestaat Fraternitas 125 
jaar! Dit wordt mogelijk gemaakt 
door het enthousiasme van de 
trainers, vrijwilligers en natuurlijk 
de leden. 

Als u ook iets wilt bijdragen aan 
de toekomst van onze vereniging 
dan kan dat bijvoorbeeld door 
te adverteren in dit mooie blad 
dat door de jaren heen steeds 
professioneler is geworden. 

Het FRATBLAD is het 
verenigingsblad van 
gymnastiekvereniging Fraternitas 
en komt 4 keer per jaar uit. 

Het wordt door 500 leden 
gelezen en is via onze website te 
downloaden.

Kosten per jaar (vier plaatsingen, 
inclusief BTW) zijn als volgt:

1/4 pagina    -  € 100,-
1/2 pagina    -  € 175,-
1 pagina       -  € 270,-

Voor meer informatie, kunt u 
contact opnemen met Jonneke 
Kuperus (tweede penningmeester) 
jonneke@fraternitas.nl.

Ruim 25 jaar ervaring
n….

APOTHEEK   D.G.   BOSWIJK
C. van Steensel vd Aa     Apotheker

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

Open:
ma t/m vrij.
08:00 - 17:30 uur

- Homeopathie

- Voor al uw vragen over geneesmiddelen

- Wij bezorgen bij u thuis

Er is weer ruimte om te 
adverteren

DAT KAN 
GROOT

Maar ook iets kleiner….

Interesse?

Neem contact op met Fraternitas:

adverteren@fraternitas.nl

Tijdens de officiële vakantie weken 
(door de gemeente vastgesteld) 
geeft Fraternitas geen les.
Iedere school mag zelf een aantal 
vrije dagen inplannen en dat doen 
ze niet op dezelfde dagen. Helaas 
voor ons wordt het daar niet 
duidelijker van. Daardoor waren 
sommige scholen maar 1 week 
dicht rond Koningsdag, een aantal 
scholen al vanaf Goede vrijdag en 
weer andere scholen t/m 5 mei.

Omdat wij niet 3 weken geen les 
willen geven, stonden de meeste 
trainers op maandag 1 mei weer in 
de gymzaal. Sommige lessen waren 

normaal bezet, maar ik heb vele 
trainers horen zeggen dat er maar 
2 of 3 kinderen waren.

Bij de damesconditieles heb ik dit 
probleem ondervangen. Ik heb er 
een moeder/kind les van gemaakt. 
Alle kinderen (ongeacht de leeftijd) 
mochten een keertje komen 
meedoen met hun moeder. En hier 
werd gebruik van gemaakt! Naast 8 
volwassenen waren er 11 kinderen.

Een gezellige actieve les die voor 
herhaling vatbaar is!

Lenny

Adverteren in het fratblad?
Mail naar jonneke@fraternitas.nl.
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Uit de oude doos

Oude foto’s gezocht

Beste Fratliefhebbers,

Inmiddels zijn de eerste oude foto’s 
binnen, maar om een mooi foto-
archief te hebben opgebouwd om 
te tonen tijdens ons jubileum zijn 
wij nog opzoek naar foto’s uit de 
oude doos! 

Heeft u recent uw zolder 
opgeruimd en bent u daar 
mappen vol foto’s van Fraternitas 
activiteiten tegengekomen? 

Op zondag 24 september start er 
weer een KSS2 in Utrecht.

Plaats:   Ludgerschool (ingang: St Bonifaciusstraat t/o nr. 17)
Tijd:   9.30 – 13.30 uur
Data:   24 september, 1, 8 en 29 oktober, 
  12, 19 en 26 november, 10 en 17 december
Docenten:  Jolanda van der Linden en Ati Dijk
Leeftijd:  vanaf 14 jaar
Kosten:   als je bij Fraternitas assisteert worden 
  de kosten door Fraternitas betaald

Wil je meer informatie neem dan contact op met Natascha Baars 
(natascha@fraternitas.nl) of vraag het aan je eigen train(st)er.

Wij helpen u, zo nodig, met het 
organiseren en digitaliseren van de 
foto’s. U kunt hiervoor een email 
sturen naar: jonneke@fraternitas.
nl. 

Namens het bestuur, 
Jonneke, tweede penningmeester

1993 - Jazzgroep met Doornroosje

1993 - Voorzitter Henk Sakkers

Kleding door de jaren heen

1993 - Oefening uit de jaren (19)20

1993 - Trainers



Fraternitas weekend 2017
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Hallo Fratters!

Wellicht heb je het al vernomen op 
les, op Facebook of op de website: 
Dit jaar is er weer een Fraternitas 
Weekend voor alle leden en 
vrijwilligers van 16 jaar of ouder! 

De eerste enthousiastelingen 
hebben zich al aangemeld en we 
hopen natuurlijk dat jij er deze 
keer ook (weer) bij bent! De locatie 
is al bekend en over de activiteiten 
wordt door de commissie 
gebrainstormd. Wat we ook doen, 
het is altijd een feest met z’n allen! 

Zoals vorige weekenden worden 
er activiteiten georganiseerd, maar 
is er ook genoeg ruimte om zelf 
in te vullen (haal die spelletjes 
maar vast uit de kast!). Kortom, 
een combinatie van gezelligheid, 
ontspanning, elkaar weer op een 
andere manier leren kennen en 
vooral veel lol! Zet de volgende 
data vast in je agenda:

Vrijdag(avond) 3 november 
tot en met 
zondag(middag) 5 november 2017

Het lijkt nog ver weg, maar voor 
dat je het weet is het zover. Wat 
we deze editie gaan beleven 
is natuurlijk weer een grote 
verrassing. Voor een kleine 
indruk van vorig weekend, zie 
de bijgevoegde foto’s. Als je 
niets wilt missen en achteraf wilt 
kunnen meelachen dan nodigt de 
weekendcommissie je bij deze van 
harte uit om je direct aan te 
melden via marielle@fraternitas.nl.
Er is slechts een beperkt aantal 
plekken, dus vol is vol!
Al met al een weekend om zeker 
niet te missen. En dat alles voor 
de prijs van EUR 55,00 per persoon 

Gelieve dit bedrag, na je aanmelding voor het weekend, over te maken 
op: NL65INGB0007392384  t.n.v. C.V.L.O. Fraternitas Utrecht, o.v.v. 
“Fratweekend 2017” en je naam.
Wij hebben er weer zin in!! 

Jullie weekendcommissie,
Hilde, Kosse en Mariëlle
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Hoi allemaal! 

Wij zijn Nova, Luka, Arwen en Eliza en wij trainen bij Natascha op 
de dinsdagavond. Sinds enkele weken hebben wij een flikflakker 
in de gymzaal en hier zijn we super blij mee! 
Hij is groter dan we hadden verwacht, maar zelfs de jongere meisjes 
die in het uur voor ons trainen kunnen er leuke dingen mee doen. De 
flikflakker is super handig, leuk en ook makkelijk op te ruimen.
Dankzij de flikflakker zijn we nog beter geworden in overslagen 
en kunnen we hard oefenen voor de flikflak die wij graag in onze 
vloeroefeningen willen laten zien. 

Super bedankt Fraternitas voor de aanschaf van de flikflakker!

Een flikflakker in de zaal!
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Lustrum nieuws

Op 6 mei 2018 bestaat 
Fraternitas 125 jaar! Een 
hele leeftijd. Wij kunnen 
dat natuurlijk niet zomaar 
voorbij laten gaan.

Een heleboel mensen zijn er dan 
ook al maanden mee bezig. Niet 
om er 1 leuk feest van te maken, 
maar om er een leuk lustrumjaar 
(2017/2018) van te maken! Er 
zullen vanaf september allerlei 
activiteiten georganiseerd worden 
om dit groots te vieren. Voor 
iedereen wat wils. Met als klapstuk 
op 2 juni 2018 een afsluiting om 
nooit te vergeten. 

Schrijf deze datum in je agenda, 
telefoon of wat je ook gebruikt, 
dit mag je niet missen. Een tipje 
van de sluier misschien voor 
alle nieuwsgierigen? Afgelopen 
lustra hebben wij altijd een grote 
uitvoering/show gemaakt, waarbij 
alle leden meededen en hun 
kunsten vertoonden. Zoiets gaan 
we weer doen, maar dan ook weer 
niet helemaal. 

En nu weet de lezer nog 
niets, maar wees gerust in 
de loop van het komend 
jaar wordt het allemaal 
duidelijk!

Met feestelijk groet,
Clasineke Groenendijk 
(penningmeester)
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De laatste wedstrijd

Het begon allemaal na de zomer 
van 2016... ‘Dames, gaan we nog 
een wedstrijdje doen dit jaar??’ 
vroeg trainer Rien. ‘Pfoee uhm 
nouu..’. ‘Aah kom op, mijn laatste 
jaar als trainer, het is pas in april’, 
vervolgde Rien. Het duurde niet 
lang of Mariëlle van der Meer, 
Kerstin Kapel, Jonneke Kuperus en 
Marina Luijkx waren om. Leuk een 
clubteam wedstrijd!! Een gezellige 
wedstrijd in groepsverband om 
hard voor te trainen. En dat deden 
ze. 

Oude vloeroefeningen werden uit 
het stof gehaald en vervolgens 
volledig afgekeurd. De oefeningen 
waren zeer verjaard en duidelijk 

niet hip genoeg meer 
om te tonen. Nieuwe 
muziekjes vroegen om 
nieuwe dansjes en ook 
de clubpakjes werden 
vervangen door meer 
glitter en glamour. 

Op het damesuur trainen een 
hoop trainers en juryleden, dus de 
inhoud van de oefeningen werd 
dubbel gecheckt. Dat zat wel snor! 
Ook de conditie van de meiden 
vloog omhoog. Het oude niveau 
werd niet alleen aangetikt, nee was 
totaal onder controle. 

Toen was het moment daar: 
zaterdag 15 april 2017. De 
spanning liep hoog op. Deze 
wedstrijdtijgers waren al enige tijd 
met pensioen. Om 8 uur ’s ochtends 
stappen 4 meiden en één heer 

met zwetende handjes de auto in. 
Hun fans volgen. Gedachten door 
het hoofd: ‘het is zo lang geleden, 
gaat alles wel lukken? Kan ik niet 
beter die geplande sterksalto 
dubbele schoef vervangen voor een 
simpele sterksalto? Ja laat ik dat 
maar doen, voor de veiligheid...’. 
Shinend in hun nieuwe turnpakjes 
verschijnen ze op de vloer. De fans 
moedigen aan vanaf de tribune 
met luid gejoel en een spandoek.

Nou lieve Fratters, ik kan jullie 
vertellen: het was een groot succes! 
De bibberende beentjes verdwenen 
na het eerste toestel en na iedere 
oefening had ik willen zeggen: 
‘En ze STAAAAT!!!’ (H. van Zetten 
2012). Zelfs de jury van sprong 
kwam naar het team toe om te 
zeggen hoe goed de sprongen 
waren. De meiden haalde de 8e 
plaats. Met een voldaan gevoel, 
een bos bloemen, een trotse trainer 
(en assistent) en een hele groep 
fans vertrokken we weer terug 
naar Utrecht, waar we er ’s avonds 
nog een paar biertjes op dronken.

Elze van der Meer
Assistent trainer



Lieuwe Alkema
Terra Alkema
Sidra Alkhufrawi
Frederique Biesman
Anthonie le Blanc
Maira Bouzerda
Youssra Bouzerda
Camiel Corneille
Leke Drost
Julian van Egmond
Carmen van der Graaf
Berber de Haan
Wolf Hackeng

Puck den Hartogh
Khdija el Kandoussi
Heleen Kohne
Eva de Levita
Elin van der Linden
Veerle van der Linden
Lina Miriz
Razin Miriz
Malssae MTalssi
Emilie Nouta
Mette Noorlander
Romy Nunn
Rana van Oostrum

Bibi Ponten
Famke Riemersma
Theyke Remmelink
Lulu Rijs
Madelief Smit
Jose Snel
Isa van der Veen
Emilie Vernooij
Steffi Verschuur
Yuma Visser
Isabel Warringa
Saar Westbroek
Elisa Smit

Nieuwe leden
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Mevr. Drs. C. Groenendijk, Apotheker
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Afscheid Marieke

Wedstrijdsecretaris af

Marieke Erken-Drost stopte 
in 2009 met lesgeven bij Frat, 
maar gelukkig bleef ze toen nog 
turnen en nam zij al snel het 
wedstrijdsecretariaat op zich.

Wat doet een wedstrijdsecretaris 
nou? Dat is best veel. En het 
is heeeeeeeeel belangrijk dat 
de opgave van de deelnemers 
aan een wedstrijd op tijd bij de 
betreffende organisatie is. Want 
te laat aanmelden betekent NIET 
deelnemen. 

Gelukkig is Marieke heel erg 
precies en zijn we altijd heel blij 
met haar, ook al hebben we dat 
veel te weinig gezegd tegen haar 
(sorry).

Nu, een man en twee kinderen 
rijker, heeft Marieke besloten 
om te stoppen. Marieke, heel erg 
bedankt voor alles wat je voor Frat 
hebt gedaan. Je bent en blijft een 
topper!

Marieke op de voorgrond, tweede van rechts

Adverteren in het fratblad?
Mail naar adverteren@fraternitas.nl.
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Zie jij wat dit is?

KIDS!

?

!
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Doolhof ?
Oei, Sanne Wevers kan haar balk 
niet meer vinden...
Wil jij haar helpen? Pam is in het water gevallen en verdrinkt 

bijna. Gelukkig komt Roos haar redden. 

“Kun je niet zwemmen?”, vraagt Roos. 

“Jawel”, zegt Pam, “maar er staat een 

bordje verboden te zwemmen.”

Mop

Wil je ook iets melden op 
de kids pagina? Mail naar 
kopij@fraternitas.nl.

Hou je van kleuren? Deze kleurplaat kun je downloaden op de 
website van Fraternitas onder Nieuws.
(www.fraternitas.nl).

De oudste turnster van de wereld is 

Johanna Quaas uit Duitsland. 

In 2012 kwam ze als 86-jarige in het 

Guinness Book of World Records, 

maar ze is inmiddels 91 (!) en turnt 

nog steeds als de beste! Op Youtube 

kun je filmpjes vinden waarop ze in 

actie is. @

#

Weetje

Antwoord: De Olympische ringen



Kledingverkoop (veranderd)
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Contributrie per 1 juli 2017
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IBANnummer Fraternitas: NL39RABO0305641212

De contributie voor 1 uur les per week bedraagt € 40,00 per kwartaal. 
Daar komt dan nog de Bondscontributie bij. 

Uitleg over de contributies
-  De contributie wordt per kwartaal berekend en geheven. 
-  De contributie bestaat uit een bassisbedrag en een bedrag per 
 kwartier dat er getraind wordt en daarnaast de bondscontributie. 
-  De basiscontributie bedraagt € 15,- voor elk lid. 
-  Bedrag per kwartier is € 6,25 voor elk lid. 

Bondscontributie
De bondscontributie (KNGU) wordt per kwartaal met de gewone  
contributie geïnd. In 2017 is dat: leden t/m 15 jaar € 5,20 / kwartaal;  
leden vanaf 16 jaar € 6,35 / kwartaal. 

Inschrijfgeld
Inschrijfgeld wordt (eenmalig) bij inschrijving als nieuw lid betaald bij de 
eerste te betalen contributie en bedraagt € 7,50. 

Incasso
Indien een lid per factuur wil betalen worden € 2,50 administratiekosten 
in rekening gebracht. 

U-pas
Fraternitas biedt korting voor U-pashouders. Kijk voor de huidige regeling 
op de site. 

Berekenen van de contributie
Dat kan met het excelbestand wat wij hiervoor hebben gemaakt. Dit staat 
op de website: www.fraternitas.nl.

Vragen over de contributie 
Zijn er toch nog vragen, kijk op de website of stuur 
de vraag naar onze 2e penningmeester 
Jonneke Kuperus via jonneke@fraternitas.nl. 

Ons ‘winkeltje’ in de Oranjekapel 
is gestopt met de verkoop van 
de turnkleding. We konden ons 
winkeltje nog maar 1 keer in de 
maand “bemannen”. We willen 
toch een beetje met de tijd 
meegaan en jullie ook op andere 
momenten de gelegenheid geven 
om onze kleding te kunnen 
aanschaffen. 

De leverancier van onze 
verenigingskleding, TT Gymnastics 
(voorheen TemaTurn), is gelukkig 
ook in Utrecht. Zij zitten op de 
Ambachtsweg 14 (3542DG). Zij zijn 
dinsdag, woensdag en donderdag 
open van 10.00 tot 17.00 uur. Je 
kunt ook on-line bij TT Gymnastics 
bestellen. Zo-wel in de winkel als 
via internet moet je wel aangeven 
dat het om kleding gaat van 
Fraternitas Utrecht. 

Je zal ze in de winkel zelf en on-
line niet aantreffen. 
We hebben nog een kleine 
voorraad in de Oranjekapel. En 
stellen het erg op prijs dat je 
eerst even informeert bij brigyt@
fraternitas.nl of wij je maat nog 
hebben, ophalen kan dan in 
overleg. We hanteren dezelfde 
prijzen als TT Gymnastics. De 
jongenskleding is via Fraternitas 
(tijdelijk) wel goedkoper.

Prijzen 128 t/m 164 S t/m L

Turnpakje € 46 € 48,50

Korte legging € 17 € 18,50

Turnhemd € 10* € 10*

Witte korte broek € 10* € 10*

Turnhemd + witte korte broek samen € 17,50*

Rugtas ** € 11,00

Sporttas ** € 15,00

*  dit zijn niet de prijzen van TT Gymnastics.
**  de rugtassen en sporttassen zijn niet te koop bij TT Gymnastics.

Op onze website kan (gebruikte) turnkleding worden aangeboden en gevraagd. 
Mail het aanbod of de vraag naar jonneke@fraternitas.nl.
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Zeddeman & Zn
Schilders-en interieursbedrijf
de Liesbosch 12 X
3439 LC Nieuwegein

Telefoon 030-6060203
Telefax 030-6060036

met een ERKEND SCHILDER bent u beter af

Heeft u interesse om te adverteren?

Neem dan contact op met Fraternitas: 

adverteren@fraternitas.nl

Informeer naar de diverse mogelijkheden waaronder eenmalige
advertenties in het blad of op internet (www.fraternitas.nl)

Lidmaatschap beëindigen 

Leden die in de turnhal Welgelegen trainen kunnen per 01 januari en 01 
juli opzeggen met dien verstande dat er een maand opzegtermijn geldt 
(dat wil zeggen dat er voor 30 november opgezegd dient te zijn ingaande 
1 januari).

Leden die in de gymzalen trainen kunnen per 01 januari, 01 april, 01 juli 
en 01 oktober opzeggen met dien verstande dat er een maand opzegte-
rmijn geldt (dat wil zeggen dat er voor 30 november opgezegd dient te 
zijn ingaande 1 januari). 

OPZEGGEN OP LES IS NIET MOGELIJK 
ALLEEN SCHRIFTELIJK, MINSTENS ÉÉN MAAND VOORUIT

Bericht over het beëindigen van het lidmaatschap, verhuisbericht en de 
kopie van de U-pas kunnen gestuurd worden naar:

Ledenadministratie Fraternitas
Ria van Raaij
Zijlsterraklaan 44
3544 SV  Utrecht  
of via e-mail: 
naar ledenadministratie@fraternitas.nl   

Adressen
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Bestuur

Voorzitter Hans Delissen  voorzitter@fraternitas.nl
  
Secretaris Janneke Peerdeman  secretaris@fraternitas.nl
  (06) 43 16 60 65 (na 18.00 uur)
1e penningmeester Clasineke Groenendijk  penningmeester@fraternitas.nl
  
2e penningmeester Jonneke Kuperus  jonneke@fraternitas.nl

Leden:
Joop van Raaij  joop@fraternitas.nl
Claudia de Groot  claudia@fraternitas.nl
Mariëlle van der Meer  marielle@fraternitas.nl
Hantzen Duinstra-de Jong  hantzen@fraternitas.nl

Trainers
Voorzitter
Marina Luijkx   marina@fraternitas.nl 

Leden 
Dominique Baars  dominique@fraternitas.nl 
Eddy van der Rijst  eddy@fraternitas.nl 
Eddy Yarally  eddy.yarally@fraternitas.nl 
Elsemiek Versteegt  elsemiek@fraternitas.nl 
Hester Mehagnoul   hester.mehagnoul@fraternitas.nl
Hester van der Rijst   hester@fraternitas.nl 
Lenny de Heus   lenny@fraternitas.nl
Mandy de Heus  mandy@fraternitas.nl
Mirjam den Uijl   mirjam@fraternitas.nl 
Natascha Baars   natascha@fraternitas.nl   
Nicky van Steensel v/d Aa  nickyvansteensel@fraternitas.nl 
Qvinny Leemans  qvinny@fraternitas.nl
Sarah Dirksen  sarah@fraternitas.nl
Shanna van Steensel v/d Aa  shanna@fraternitas.nl
Vera Geling  vera@fraternitas.nl  

Ledenadministratie
Ria van Raaij  ledenadministratie@fraternitas.nl
  (030) 243 66 42
Redactie Frat-blad  kopij@fraternitas.nl
Beheer Facebook  socialmedia@fraternitas.nl
Internet www.fraternitas.nl  webmaster@fraternitas.nl 
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Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 1

Maandag: 

17.00 - 18.00 uur meisjes en jongens 4 - 7 jaar  Shanna van Steensel van der Aa  

18.00 - 19.00 uur meisjes 8 - 9  jaar Shanna van Steensel van der Aa

19.00 - 20.15 uur meisjes 10 - 14 jaar Shanna van Steensel van der Aa

Woensdag 

17.00 - 18.00 uur Club-Extra 4 - 9 jaar Eddy Yarally

18.00 - 19.00 uur jongens 6 - 10 jaar Eddy Yarally

Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)

Maandag:

17.00-18.00 uur acro recreatie vanaf 6 jaar Sarah Dirksen

18.00-19.00 uur acro wedstrijd vanaf 6 jaar Sarah Dirksen   

Woensdag:

16.45 – 17.45 uur meisjes 5 - 7 jaar Dominique Baars

17.45 – 18.45 uur meisjes 8 - 10 jaar Dominique Baars

Donderdag: 

16.30-17.30 uur meisjes en jongens 4 - 7 jaar Shanna van Steensel van der Aa 

17.30-18.30 uur meisjes 8 - 9   jaar Shanna van Steensel van der Aa 

18.30-19.30 uur meisjes 10 -12  jaar Shanna van Steensel van der Aa 

Vrijdag: 

16.15 - 17.15 uur meisjes 5 - 7 jaar 

17.15 - 18.15 uur meisjes 8 - 9 jaar 

18.15 - 19.15 uur meisjes 10 - 14 jaar 

Nolenslaan 33

Maandag:

17.00 - 18.00 uur meisjes 4 - 7 jaar Elsemiek Versteegt

18.00 - 19.00 uur meisjes vanaf 8 jaar Elsemiek Versteegt

19.15 - 20.15 uur Conditieles (dames) 65-85 jaar Lenny de Heus

20.15 - 21.15 uur Conditieles (dames) 35-65 jaar Lenny de Heus
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Vrijdag:

16.00 - 17.00 uur meisjes 6 - 7 jaar Mandy de Heus

17.00 - 18.00 uur meisjes 8 - 9 jaar Mandy de Heus

18.00 - 19.00 uur meisjes 10 - 11 jaar Lenny de Heus 

19.00 - 20.15 uur meisjes vanaf 12 jaar Lenny de Heus

Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17)

Maandag:

17.00 - 18.00 uur jongens 6 - 9 jaar Nicky van Steensel van der Aa

18.00 - 19.00 uur jongens vanaf 9 jaar Nicky van Steensel van der Aa 

Dinsdag:

16.00 - 17.00 uur meisjes en jongens 4 - 6 jaar Natascha Baars

17.00 - 18.00 uur meisjes 7 - 8 jaar Natascha Baars

18.00 - 19.15 uur meisjes vanaf 9 jaar   Natascha Baars

Woensdag:

18.00 - 20.00 uur acro  wedstrijd vanaf 6 jaar Mirjam den Uijl

Zaterdag:

09.00 - 10.00 uur acro recreatie vanaf 6 jaar Qvinny Leemans  

09.00 - 11.00 uur acro wedstrijd vanaf 6 jaar Hester Mehagnoul

11.00 - 11.30 uur acro springles Mirjam den Uijl

11.30 - 13.00 uur acro  wedstrijd vanaf 6 jaar Mirjam den Uijl

Turnzaal Welgelegen-Grebbeberglaan1

Dinsdag:

21.30 - 23.00 uur dames vanaf 16 jaar Eddy Yarally

Donderdag:

20.30-  22.30 uur dames vanaf 16 jaar Vera Geling

Woensdag:

20.30 – 22.00 uur heren vanaf 14 jaar  Eddy van der Rijst



Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44 
3544 SV Utrecht


