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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.

’De dag die je wist dat zou komen 
is eindelijk hier’ 

Op het moment dat ik zit te 
stressen achter mijn laptop om mijn 
tweede bijdrage aan het Fratblad 
toch nog op tijd in te leveren, is het 
nog twee uurtjes voor de kick-off 
van het jubileumjaar. “De dag die 
je wist dat zou komen is eindelijk 
hier”, om maar eens een citaat uit 
een bekend lied aan te halen. 

Op 6 mei 1893 zag deze vereniging 
het levenslicht met als lijfspreuk 
In Fraternitate Virtus Nostra wat 
zoveel betekent als In broederschap 
ligt onze kracht. En dat is al die 
jaren gebleken. Deze oude dame 
wordt dit seizoen 125 jaar en 
van enige slijtage is nog niets 
te merken. Ze is levendiger dan 
ooit. Maar wat wil je met zoveel 
enthousiaste en gedreven trainers, 
vrijwilligers en actieve leden die 
zich voor deze mooie vereniging 
inzetten. 

Er ligt een mooi jaar voor ons, een 
jaar waarin we de verjaardag vieren 
van Fraternitas, want met haar 
125 jarig bestaan is zij een van de 
oudste verenigingen van Utrecht. 

En dat moet natuurlijk gevierd 
worden met als hoogtepunt een 
prachtige show op 2 juni 2018. 

Naast alle sportieve activiteiten dit 
seizoen kun je er op rekenen dat 
er op 2 juni een fantastische show 
wordt neergezet, waar alle leden, 
van de aller jongste tot de aller 
oudste aan (kunnen) deelnemen. 

Ik zet nu een punt achter mijn 
bijdrage en spoed me naar de 
Burgemeester Norbruislaan waar 
zo’n 90 kinderen van 4-13 jaar het 
jubileumjaar inluiden. 

Een sportieve groet, 

Hans Delissen  

Van de voorzitter
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De lustrum Kick Off was 
een groot feest en erg 
geslaagd. Om 12 uur 
kwamen alle vrijwilligers 
bij elkaar om de sporthal 
om te bouwen tot één 
grote speelhal voor de kinderen. 

Een gedeelte van de sporthal werd 
omgetoverd met vele fitnessballen 
voor de Drumble dance van Arjon. 
Om 1 uur stroomden de eerste 
kinderen binnen, zij kregen een 
sticker met hun naam en een kleur. 
Rond kwart over 1 ging de Lustrum 
Kick Off van start. Lenny gaf een 
openingswoordje en de kinderen 
werden op kleur verdeeld over de 
activiteiten. 

Beweegplein
Het beweegplein stond vol 
leuke activiteiten. Twee grote 
trampolines en diverse kleinere 
trampolines, verschillende air 
tracks waar de kinderen op konden 
springen, klimmen, klauteren 
en overheen konden rollen, een 
grote air tumbling baan waar wij 
vele kunsten op gezien hebben. 
Zo zagen wij de allerkleinste er 
over heen jumpen, maar de grote 
meiden maakte hier met gemak 
een arabier overslag op. 

Er was ook een gedeelte met 
kasten en vele planken, balken, 
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Lustrum Kick Off
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stokken waar de kinderen op 
konden balanceren. Ik heb al een 
hele hoop op genoemd, maar 
er was nog veel meer dan dit. 
De kinderen konden zich prima 
vermaken op al deze toestellen en 
met de materialen die er lagen. 

Drumble dance
Arjon is bij onze Lustrum Kick Off 
langs gekomen om hier voor elke 
groep een workshop Drumble 
dance te geven. Wat was dit 

ontzettend gaaf, maar ook wel erg 
vermoeiend hoor!
De kinderen (red: en ook trainers 
en bestuursleden) waren erg 
enthousiast en deden allemaal 
super goed hun best! Zij hebben 
binnen 45 minuten een hele dans 
geleerd. Het is zeker een kijkje 
waard op zijn facebook pagina: 
Drumble dance.

Crazy 88
Crazy 88 is een spel waarbij de 
kinderen in groepjes 88 opdrachten 
zo snel mogelijk moeten uitvoeren. 
Dit zijn leuke, gekke, grappige 
opdrachten en vragen. Er waren 
een hele hoop fanatiekelingen 
die de meeste opdrachten wilden 
uitvoeren. Zo moesten de kinderen 
een gesprek aangaan met een 
onbekende of moesten zij een 
spekkies challenge uitvoeren 
waarbij zij zoveel mogelijk 
spekjes in hun mond moesten 
houden. Er werden wat kinderen 
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gemummificeerd om punten 
binnen te halen. Lenny heeft voor 
twee extra punten haar naam op 
haar voorhoofd geschreven. Ook 
hebben bijna alle kinderen die 
er waren onze nieuwe Voorzitter 
Hans een handje gegeven. 

Ons eerste feestje voor het 125 
jarig bestaan was een groot succes, 
wij hadden dit niet willen missen 
en kijken erg uit naar het volgende 
feestje!



Even voorstellen: Jolanda

98

Hoe gekker, hoe beter! In 3 kwar-
tier moesten de teams 88 knots-
gekke opdrachten voltooien voor 
punten. Het was een spannende 
race tegen de klok en tegen elkaar. 

Wij hebben ontdekt dat er niet 
alleen talent is voor turnen bij 
Fraternitas......want wat was 
iedereen creatief en vindingrijk!
groetjes, Carlien den Uijl

Crazy 88 tijdens Kick Off

Het werd hoogtijd dat ik me zelf 
eens ging voorstellen: Ik ben 
Jolanda van der Linden en ik 
werk, zoals ze dat met een mooi 
woord noemen, als combinatie 
functionaris of kort gezegd CF-er. 
Ik doe dit al 5 jaar, eerst alleen 
voor GV Longa, later is daar 
Turn4U bij gekomen en nu ook 
Fraternitas en Sport Vereent. 

Wat is een combinatie functionaris 
(CF-er)? Een CF-er is de sleutel naar  
de verbinding tussen onderwijs en 
sport. Combinatiefunctionarissen 
hebben een achtergrond als 
specialist op het gebied van 
een sport. Daarnaast hebben 
ze kennis van de wijze waarop 
onderwijs en verenigingen zijn 
georganiseerd, van het opzetten 
van samenwerkingsverbanden en 
van pedagogiek. En de CF-ers zijn 
tevens getraind in de Vreedzame 
aanpak. 

Voor elke club doe ik iets anders. 
Bij Fraternitas ga ik nu een groep 
Special turnen opzetten. Dit is 
een les voor kinderen met een  
verstandelijke beperking. Ik ga de 
komende periode ‘warm maak’ 
lessen op de speciale scholen geven 
en dan start de les bij Fraternitas 
na de herfstvakantie.

Ik kan dit niet alleen dus ik zoek 
(veel) assistenten!

Lijkt het jou leuk om bij deze les te 
komen helpen, neem dan contact 
met mij op. Het zou fijn zijn als er 
zoveel assistenten zijn dat we een 
poule kunnen maken zodat je niet 
elke week ‘moet’ komen helpen. 
Twijfel je of het wel wat voor jou is, 
neem ook dan contact op, je kunt 
altijd een keer komen kijken.

Het opzetten van deze les is 
mogelijk gemaakt door een 
startsubsidie van de VSU. Deze 
kreeg Fraternitas toegewezen 
nadat we een plan hadden 
ingediend bij hen. Dit plan is in 
overleg met Harten voor Sport en 
de CF-er Special Heroes tot stand 
gekomen. We hopen er een succes 
van te maken. Ik vind het een mooi 
uitdaging om op te pakken en  uit 
te zetten in de stad Utrecht.

Verder ga ik dit jaar ook de 
trainsters bijscholen op gebied van 
peuter- en kleutergym. Dit ga ik bij 
Fraternitas, Longa en Sport Vereent 
doen, zo maken we verbinding 
waardoor we kennis met elkaar 
maken en van elkaar kunnen leren.

Naast mijn werk als CF-er ben 
ik ook nog docent bij de KNGU 
(gymnastiekbond). Ik geef daar de 
volgende opleidingen:
• Nijntje beweegdiploma
• Trainer kleuters nivo 3
• KSS 2 (assistent trainer)
• KSS 3 (trainer niveau 3)  

En voor de NOC/NSF doe ik 
trajecten als ‘Lang leve de sport 
ouder’ en ‘sportief coachen’. Als 
iemand aan mij  vraagt “heb je 
passie voor de turnsport” zeg ik 
volmondig JA  en  dat ik daar mijn 
werk van heb kunnen maken, hoe 
super is dat.

Mocht je meer willen weten van 
mij als persoon of over mijn werk, 
stel gerust je vragen. Als je mij 
ergens in of buiten de gymzaal  
tegenkomt, dan weet je nu wie ik 
ben en wat ik doe. En dat zal zeker 
een keer gebeuren nu Fraternitas 
de leeftijd van 125 jaar gaat 
bereiken. Want wat een gaaf feest 
gaat dat worden.. meer verklap ik 
niet.

Ik ben bereikbaar op turnen@
hartenvoorsport.nl of 06 25223744.
groetjes, Jolanda
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Voorstellen vlogger

15 t/m 22 oktober  Herfstvakantie

november
4 november   Springwedstrijden in Woerden
3-5 november   Fratweekend 16+
18 november    Sinterklaasfeest
18 november   Rayon Clubteam wedstrijden in Amersfoort
25 november   Inleveren kopij Fratblad 
    (kopij@ fraternitas.nl)
december
9 december   1e voorwedstrijd Keuze-oefenstof   
    en D1 in Amersfoort
13 december   Trekking Grote Clubactie

24 december t/m 7 januari Kerstvakantie

januari 2018
6 januari   Lustrumactiviteit

mei 2018
6 mei    125e verjaardag van Fraternitas
26 mei    Generale repetitie jubileumshow

juni 2018
2 juni    Jubileumfestival (show, reünie en feest)

Agenda

Even voorstellen, de vlogger van Fraternitas! 

Hoi allemaal, 
Mijn naam is Belisa. Ik ben 16 jaar en ik ben door Natascha gevraagd 
om dit jaar te vloggen voor fraternitas omdat we dit jaar 125 jaar bestaan. 
Zelf maak ik graag ook vlog video’s en heb ik tevens mijn eigen youtube 
kanaal. Hier plaats ik samen met een vriendin leuke video’s over wat ik 
zoal meemaak en leuk vind om te doen. 

Dit jaar willen we bij Fraternitas graag laten zien wat we in petto 
hebben. Zoals wat we zoal doen tijdens de les, maar ook de 
voorbereidingen op de grote show in juni volgend jaar. 
Ik hoop dat jullie het leuk zullen vinden, veel plezier in ieder 
geval met kijken! 

Groetjes Belisa

  ps. Volg je ons nog niet 
  op Facebook? Like ons dan snel!
  (www.facebook.com/fraternitasUtrecht)

Belisa
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Wat een prachtige en leuke vakantiekiekjes hebben we binnengekregen!
Iedereen bedankt voor het opsturen!

Vakantiefoto’s
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Sponsor worden als bedrijf?

Zoals je op meerdere plekken in dit blad kunt lezen vieren we dit seizoen 
de 125e verjaardag van Fraternitas. Dat willen we niet ongemerkt voorbij 
laten gaan, sterker nog, dat gaan we uitgebreid vieren. 

De kick off heeft inmiddels plaatsgevonden en het belooft een seizoen 
vol activiteiten te worden. Wij willen je als lid van Fraternitas graag op de 
hoogte brengen en houden wat het lustrumjaar allemaal in petto heeft 
voor jou.
 
Daarom hebben we speciaal de digitale lustrumnieuwsbrief in het leven 
geroepen om je op gezette tijden bij te praten over alle activiteiten die 
in het lustrumjaar plaatsvinden. Als het goed is heb je de eerste digitale 
nieuwsbrief inmiddels via de mail ontvangen, maar is dat niet zo, 
kijk dan snel op www.fraternitas.nl hoe jij je ook kunt aanmelden. 
Je wilt de informatie natuurlijk niet missen!

Digitale nieuwsbrief

Vriend of sponsor worden?!

Jullie weten natuurlijk allemaal dat 
Fraternitas de oudste en grootste turn- en 
acrogymvereniging van Utrecht is. In 2018 
bestaan we 125 jaar en dat vieren we het 
hele seizoen 2017-2018 met activiteiten voor de leden. Ter afsluiting van 
het feestjaar wordt op 2 juni 2018 een grote show gegeven in een echte 
circustent. Om dit groots aan te kunnen pakken is de sponsorcommissie 
van het jubileum op zoek naar sponsoren en op zoek naar jou!

Een persoonlijke bijdrage leveren aan de grote show? 
Dat kan, bijvoorbeeld met jouw lesgroep. 
Word jij ook Vriend van Fraternitas 125 jaar? 

KIDS  €     1,25
FAMILIE €   12,50
GROEP  € 125,00

Stuur een mail naar pr@fraternitas.nl en vermeld: naam, pakket + aantal. 
Maak het geld over naar NL48INGB0000036307 t.n.v. CGV Fraternitas 
Utrecht, o.v.v. bijdrage 125 jaar Fraternitas. 

Deel dit na je aanmelding met een leuke turnfoto op Facebook.com/
FraternitasUtrecht, zodat iedereen weet dat jij vriend van Fraternitas 
125 jaar bent!

Heb je een eigen bedrijf of ken je iemand met een eigen bedrijf, hiervoor 
zijn de mogelijkheden oneindig. In dit blad is daarom ook de flyer met 
sponsorpakketten voor bedrijven afgedrukt. Je kunt hem ook vinden op 
de website (www.fraternitas.nl).

Jij helpt ons toch ook?

Veel groeten van de sponsorcommissie,

Pien van den Eijnden, Natascha Baars, 
Jonneke Kuperus en Hantzen Duinstra-de Jong

SPONSOR WORDEN VAN 
‘FRATERNITAS 125 JAAR’?
Fraternitas is de oudste en grootste turn- 

en acrogymvereniging van Utrecht. In 2018 

bestaat Fraternitas 125 jaar en dat vieren 

we het hele seizoen 2017-2018 met activi-

teiten voor de leden. Ter afsluiting van het 

feestjaar wordt op 2 juni 2018 een grote 

show gegeven in een circustent.

Om dit groots aan te kunnen pakken zijn 

wij hard op zoek naar sponsoren. Geïnter-

esseerd? Lees snel verder om te zien wat 

we jou kunnen bieden!

ENKELE TE SPONSOREN ITEMS ZIJN:
– Hapjes en drankjes tijdens festiviteiten

– Jubileum gymtasjes

– Kleding

– Decor

– Fotografi e en video

De mogelijkheden zijn eindeloos, dus heeft u zelf een leuk voorstel om te helpen een succes van ons 

jubileum te maken, neem dan contact op met: pr@fraternitas.nl  of  06-21542457

 HOOFDSPONSOR GOUD ZILVER
SPONSORPAKKETTEN 5000€ 1250€ 500€

Eerste naamsverbinding aan het jubileum (hele seizoen) x

Vermelding op social media platformen van Fraternitas (hele seizoen) x x

Link op www.fraternitas.nl naar eigen website (hele seizoen) x x x

Logo op gymtasjes voor ca. 500 leden x x x

Logo op toegangskaarten show x x

Logo op sponsordoek circustent show x x

LIEVER OP EEN ANDERE MANIER EEN BIJDRAGE LEVEREN? 
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Kampioenschappen en afscheid

Het is alweer een tijdje terug, 
maar ik wilde er toch nog even 
iets over vertellen. Afgelopen 
24 en 25 juni waren er weer de 
Open Kampioenschappen West 
Nederland (OKWN) en daar deden 
we zoals bijna altijd weer aan mee 
met de acrogym. 

Dit jaar deden niet alleen de 
wedstrijdgroepen van de woensdag 
en zaterdag mee maar ook die 
van de maandag. Deze jongens en 
meiden trainen sinds vorig seizoen 
ook in een wedstrijd groep maar 
wel in een iets andere setting dan 
die van de woensdag en zaterdag, 

het is een soort opstart selectie 
groep. De jongens en meiden van 
dit uur trainen net als de andere 
uren in een vast team (dit gebeurt 
bij de recreatie dan weer niet) 
maar doen nog niet mee met de 
district wedstrijden, wel met de 
onderlinge wedstrijden en de 
OKWN. 

En dat was dit jaar dus voor het 
eerst!!

Er deden vier teams mee van de 
maandag wedstrijd groep: Myron 
+ Tom, Fee + Alexandra, Annika 
+ Mint en Emmie, Mare + Lima. 
Ze hebben allemaal een goede 
wedstrijd gedraaid! En als kers op 
de taart werden Myron en Tom nog 
eerste ook!! 

De andere selectie teams hebben 
ook een mooie laatste wedstrijd 
van dat seizoen gedraaid! Best 
bijzonder zo’n wedstrijd met voor 
een aantal meiden en jongens 
hun allereerste officiële wedstrijd 
en voor sommige meiden en een 

heer hun allerlaatste wedstrijd, als 
bovenpartner, in dit team, of echt 
helemaal de allerlaatste wedstrijd 
ooit (bij of met Frat).

Omdat het OKWN altijd een heel 
weekend is blijven we soms ook 
overnachten in  (of in de buurt van) 
Beverwijk. Dit keer stonden we op 
een camping in Wijk aan Zee, met 
drie tentjes, lekker knus ☺. 

En omdat we toch zo dicht bij het 
strand waren hebben we daar ook 
even gebruik van gemaakt, want 
tenslotte kom je niet elke dag op 
het strand en al helemaal niet met 
allemaal acro meiden en heer. 

Twee weken na het OKWN was 
het alweer de laatste les van het 
seizoen. Tijd voor de nieuwe team 

indeling voor volgend seizoen, 
maar ook het overdragen van 
lessen en het afscheid nemen van 
een aantal acroërs.

Twee meiden zijn gestopt met acro 
vanwege studie of iets anders en 
we hebben ook afscheid moeten 
nemen van Nicky en Alexander. 
Alexander heeft ruim negen jaar 
geassisteerd bij de woensdag 
selectie (en voorheen ook de 
zaterdag selectie) Alexander 
behoorde zo ondertussen een 
beetje tot het meubilair; we 
hebben dan ook een mooie laatste 

les ervan gemaakt! Alexander werd 
door de woensdag meiden de lucht 
ingegooid, voor zijn laatste acro 
salto bij Frat. 

Ook Nicky nam dit jaar afscheid, 
zij heeft naast dat ze jaren zelf 
heeft geacroëd bij Frat ook  
lessen gegeven, ze begon met 
de zaterdag recreatie maar dat 
werd al snel de zaterdag wedstrijd 
groep.

>> lees verder
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>> En ze heeft de maandag acro 
opgezet, zowel de maandag 
recreatie als de maandag wedstrijd 
groep! 

Gelukkig hebben we voor al die 
lessen nieuwe trainers kunnen 
regelen!!  Ook Nicky hebben we de 
lucht in gegooid voor een laatste 
salto bij Frat. Nicky gaat nog wel 
even door met acrogymmen, 
maar doet dit nu bij een andere 
vereniging omdat het vanwege 
haar studie niet meer haalbaar is 
om bij Frat te blijven. 

Nu is het nieuwe seizoen al weer 
volop bezig en zijn we hard aan 
het trainen met onze nieuwe 
teams. Ook zijn we al druk bezig 
met de voorbereidingen voor de 
grote Frat Show later dit seizoen. 

Zou je ook graag willen acrogym-
men? Kijk dan eens op de site van 
Frat voor de mogelijkheden.
 

Afscheid Hester en Bapke

Afscheid van ‘juf’ Hester

Op maandag 26 juni was de laatste 
les van Hester van der Rijst-Sakkers.
Na 25 jaar heeft zij besloten om te 
stoppen met lesgeven. Al die jaren 
heeft ze in dezelfde wijk en op 
dezelfde avond lesgegeven. 
Wat moet je dan toch gaan doen 
op zo’n vrije avond?  Nou eindelijk 
zelf weer gaan sporten op de 
dames conditieles bij Lenny. Heel 
veel plezier daar!

Gelukkig gaat Hester niet 
helemaal weg bij Fraternitas en 
is zij inmiddels al druk in de weer 
met het organiseren van diverse 
festiviteiten in het kader van het 
125 jarig bestaan.

Hester, bedankt voor al die jaren 
lesgeven!

Afscheid van ‘juf’ Bapke

Bapke Roodenburg-Slotboom heeft 
voor de zomervakantie afscheid 
genomen van haar leden in de 
Oudekerkstraat. Ook zij heeft al 
die jaren in dezelfde zaal en op 
dezelfde avond lesgegeven. 

Bapke woont al een tijd in Ede, 
wat voor haar een reden was 
om te stoppen met het lesgeven 
in Utrecht. Bapke is bij deze 
lessen begonnen als assistent van 
Tanja Meijer. Toen zij door een 
verhuizing stopte heeft Bapke 
de lessen overgenomen. Bapke 
loopt dus al heel wat jaren mee op 
vrijdag in de Oudekerkstraat.

Bepke bedankt voor alles wat je 
tot nog toe bij Fraternitas hebt 
gedaan en gelukkig kan je ons niet 
helemaal missen en heb je besloten 
om het wedstrijdsecretariaat over 
te nemen van Marieke Erken-Drost.

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



Roos Alderlieste
Cheyenne Bahadoer
Jasmijn van den Berg
Luisa de la Cousine
Sophie Cremers
Hanna Davies
Ellen Davies
Pam Bosma
Lot van Driel
Miriam Ghebremeskel

Amber Gottschalk
Rana Gurses
Ilse Hogendoorn
Raphaela van Lokhorst
Karmijn Oortwijn
Elisa Ouzil
Hanna rijken
Mare Savelsberg
Ise Savelsberg
Tessa Schoenmaker

Jip van Steenes
Lucy Twigge
Tsima Verdoner
Sascha Vinck
Loe Walschots
Vera Wiltjer
Rosanne Witkamp
Jula van Wouw
Evie Zhuang

Nieuwe leden
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Mevr. Drs. C. Groenendijk, Apotheker

De dames van het conditie-uur 
hebben in de vakantie hard 
gewerkt!

Iedere dag planken en elkaar foto’s 
sturen ter motivatie. Hieronder wat 
voorbeelden.

Planken! Brenda in Frankrijk

Suzan in Frankrijk

Daniëlle in Zweden

Corine in museum in Denemarken

Kathy met dochter June op Bali

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

KIDS!
!
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Waarom heeft een olifant soms 

gele poten? Dan kan je hem niet zien 

als ie ondersteboven in de vanillevla 

drijft. Nog nooit een olifant in de 

vanillevla zien drijven? Zie je wel, 

goeie vermomming he!

Mop

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

Wist je dat Enzo Knol bij het NK turnen was afgelopen juni? Hij was zwaar onder de indruk van alle prestaties, hing zelf ook nog even in de ringen en deed Evi en haar zusje een groot plezier door een meet en greet te regelen met Sanne Wevers. Je kunt het fimpje natuurlijk terugzien op Youtube, afl 4 van “De Droom”.

@

#
Antwoord: turnschoentje

Eerste lessen acrodemo

Het is geel en je kunt het niet zien.

Het is geel en krom en het is geen 

banaan.

Het is geel en het hangt achter de 

auto.

Een banaan om de hoek

Stiekem toch een banaan

Een banaanhangwagen

Nog meer geel

?
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Sinds kort heeft Fraternitas een 
nieuwe les: acrodemo, een groeps-
dans met acrobatiek en turnen 
erin. 

Vroeger deden we dit ook in 
de acrogymlessen, maar de 
acrogymmers wilden liever 
concentreren op hun eigen 
wedstrijden, bovendien is 
acrodemo juist ook leuk voor 
turners dus die moesten ook mee 
kunnen doen, en zo werd het een 
eigen les.

Na de zomer begonnen we met 6 
open lessen. Elke week kwamen 
er weer andere mensen kijken en 
meedoen. Bij dit stukje zie je twee 
foto’s van dingen die we gedaan 
hebben: een kleine piramide met 
bruggetjes en Emmie die aan een 
menselijke trapeze hangt. 

Verder hebben we bijvoorbeeld 
nog meer piramides gebouwd, 
zijn we van bovenuit het 
wandrek gesprongen, hebben 
we dansoefeningen gedaan en 
een korte dans ingestudeerd en 
hebben we in de lucht gelopen 
(geprobeerd te lopen).

Met een gezellig groepje gaan 
we nu verder: acro’ers, turners, 
dansers maar ook twee moeders 
van kinderen die op acro zitten. 
Het groepje is nog klein, dus we 
zouden het erg leuk vinden als 
er nog wat turn(st)ers of ouders 
(m/v) ons komen versterken! 
Woensdagavond van 8 tot 9 uur, 
St. Willibrordusstraat 45; 
als je eens wil komen kijken en 
meedoen horen we het graag van 
tevoren (qvinny@fraternitas.nl).



Kledingverkoop
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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 de ruimte 
in de Oranjekapel niet langer 
huren en we wilden ook een beetje 
met de tijd meegaan waardoor 
jullie ook op andere momenten 
de gelegenheid hebben 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 (3542 DG). 

Zij zijn dinsdag, woensdag en 
donderdag open van 10 tot 17 
uur. Je kunt ook on-line bij TT 
Gymnastics bestellen. Zowel 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 liggen. 
En stellen het erg op prijs dat je 
eerst even informeert bij Brigyt 
Witteman (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 (meisjes) € 46 € 48,50

Korte legging (meisjes) € 17 € 18,50

Turnhemd (jongens) € 10* € 10*

Witte korte broek (jongens) € 10* € 10*

Turnhemd + witte korte broek samen € 17,50*

*  dit zijn niet de prijzen van 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 opzeg-
termijn 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
  (06) 41 72 31 31
Secretaris Janneke Peerdeman  secretaris@fraternitas.nl
  (06) 43 16 60 65 (na 18.00 uur)
1e penningmeester Clasineke Groenendijk  penningmeester@fraternitas.nl
  (030) 252 25 70
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 
Antje van Oostveen  antje@fraternitas.nl
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 
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 



Rooster vanaf augustus 2017
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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 tijdelijk Natascha Baars 

17.15 - 18.15 uur meisjes 8 - 9 jaar tijdelijk Natascha Baars

18.15 - 19.15 uur meisjes 10 - 14 jaar tijdelijk Natascha Baars

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:

16.30 - 17.30 uur meisjes 6 - 8 jaar Natascha Baars

17.30 - 18.30 uur meisjes 9 - 11 jaar Natascha Baars

18.30 - 19.45 uur meisjes vanaf 12 jaar   Natascha Baars

Woensdag:

17.00 - 18.15 uur acro wedstrijd vanaf 7/8 jaar Hester Mehagnoul

18.00 - 20.00 uur acro wedstrijd vanaf 7/8 jaar Mirjam den Uijl

20.00 - 21.00 uur acrodemo vanaf 8 jaar Qvinny Leemans 

Zaterdag:

09.00 - 10.00 uur acro recreatie vanaf 6 jaar Antje van Oostveen

09.00 - 11.00 uur acro wedstrijd vanaf 7/8 jaar Hester Mehagnoul

11.00 - 11.30 uur acro springles (alleen wedstr) Mirjam den Uijl

11.30 - 13.00 uur acro  wedstrijd vanaf 7/8 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


