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Van de bestuurstafel 
 
 
Waarom zijn mensen 
eigenlijk lid van VTV? 
Wekelijks een lekker 
uurtje gymmen of 
dansen is wel de 
belangrijkste reden 
denk ik. Maar is er 
meer? Dat zou ik wel denken. 
Neem de wedstrijden, die van tijd tot tijd 
gehouden worden. Een hoop jongens en 
meisjes hebben pas weer meegedaan aan 
de Jeugd Turn Competitie, de 
selectiemeiden draaien hun wedstrijden 
(met uitstekende successen) net als de 
selectiejongens, en ook de acrogroep wist 
het podium te bereiken. Al met al prima 
resultaten voor VTV! 
Naast turnen hebben we natuurlijk ook een 
hoop leden die dansen. Die hebben geen 
wedstrijden, maar wel demo’s, en op de 
regionale demodansdag hebben onze 
dansgroepen ook hun visitekaartje 
afgegeven. 
 
Dan hebben we natuurlijk ook nog extra 
activiteiten, zoals het Sinterklaas- en het 
Kerstfeest, waar een heleboel kinderen een 
gezellig middagje in het VTV-clubhuis 
hebben beleefd. 
Ook een bezoek aan de Springdagen in de 
kerstvakantie was een vermoeiend, maar 
groot succes, met een bus vol VTV-ers. 
Volop activiteiten te beleven dus, bij VTV, 
maar daarnaast blijft het natuurlijk toch 
lekker, zo’n wekelijks uurtje dansen of 
gymmen. . .  
 

Namens het bestuur, 
Ruud Kempe 

 
 
 
Reacties op de inhoud 

van dit blad of kopij voor 
het volgende nummer, 

stuur het voor 16 juni 2014 naar: 
clubbladvtv@zeelandnet.nl 

 
 

Van de redactie 
 
 
Deze editie van het clubblad staat weer vol 
succesverhalen. De verschillende 
wedstrijden komen aan bod, beschreven 
door hun leiding en één van de 
deelnemers. Dat er een hoop medailles 
verdiend zijn, heeft u wellicht gelezen op de 
website of via facebook, maar voor de 
achtergrondverhalen is dan het clubblad. 
 
U wordt bijgepraat over leiding die zich 
heeft laten bijscholen. Ook werden er weer 
cursussen afgerond. We zetten deze 
leiding nog graag even in het zonnetje. 
 
Een verslag van de decemberfeestjes, o.a. 
van Annie. Zij beoordeelde de Sinterklaas-
liedjes die gezongen werden. De 
activiteiten commissie kon gelukkig weer 
rekenen op een flink aantal medewerkers 
die belangeloos een hele zondagmiddag in 
het clubhuis mee hielpen. Altijd fijn! 
Bedankt allemaal. 
 
De spotlight staat weer gericht op iemand. 
Suggesties voor een volgende keer? Laat 
het weten op het mailadres van de redactie. 
Ook voor al het andere nieuws. Dus lezers: 
“Laat gerust eens wat van je horen”. 
 
Dit seizoen startte er een nieuwe klas: 
streetdance voor meiden en jongens van 8-
9 jaar. Ik ging op bezoek bij deze groep 
stoere dansers. Ook een verslag van de 
demodansdag gehouden in Middelburg met 
o.a. reacties van de kleuters. 
 
En dan zijn er nog een aantal oproepen: de 
algemene ledenvergadering. Wat zou het 
bestuur opkijken als we met z’n allen 
kwamen?! Leden (of hun ouders) zijn 
welkom om mee te praten. Of meedoen 
aan het zomerkamp van de KNGU; schrijf 
je in. Op 24 mei kunnen we ook nog hulp 
gebruiken. Wat is er dan te doen? VTV-tje 
laat het ons zien. 
 
Veel leesplezier. 
 

Namens de redactie, 
Gina Boogaard 

mailto:clubbladvtv@zeelandnet.nl
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In de spotlight … Leny Hendrikse 
 
 
 
 
Wat is/was je functie binnen VTV? 
Ik ben lid van de TC en op de donderdagavond geef ik trainen. 
 
Hoe lang ben je al actief bij de vereniging? 
Ooit begonnen als kleutertje en daarna een tijdje ertussen uit geweest en weer terug bij de 
vereniging. 
 
Sport je zelf ook nog bij VTV? 
Nee, wel gedaan geturnd en gedanst. 
 
Hoeveel en welke uren geef je les? 
Eerst op donderdag samen met Kirsten de selectieklas en daarna met Danny en Kirsten de 
damesklas, dat is zo’n drieënhalf uur. 
 
Wat doe je nog meer in het dagelijks leven? 
Pedagogisch medewerker op een peutergroep. 

 
Hoe ben je bij VTV gekomen? 
Het is al zolang geleden, ik denk omdat mijn vader al bij VTV zat. 
 
Wat is het grappigste dat je bij VTV hebt meegemaakt? 
Er zijn heel veel leuke momenten geweest! 
 
Hoogtepunt tijdens je hele VTV loopbaan?  
Heb ik niet speciaal. 
 
Waren er ook wel eens vervelende dingen? 
Blessures van turnsters. 

 
Welke sporten vind je nog meer leuk? 
Voetbal. 
 
Ook leuk om te weten … 
Verliefd?/Verloofd?/Getrouwd?/Kinderen? 
Getrouwd, 2 kinderen allebei samenwonend en 2 kleinkinderen. 
 
Waar kijk je graag naar op TV? 
Sport en GTST. 
 
Welke muziek vind je leuk? 
Een heleboel. 
 
 
Leny, bedankt voor je medewerking. De antwoorden zijn kort en duidelijk ;) 
Maar we weten nu weer wat meer over je. Dank je wel. 
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Sinterklaasfeest  2013 
 
 
Hoewel de feestdagen al een tijdje achter de rug zijn, wil ik jullie toch nog mee laten genieten 
van het afgelopen Sinterklaasfeest. Dit jaar was er een echt Pietendiploma te verdienen. De 
kinderen konden diverse spelletjes doen van het Pietencircuit.  
Eén daarvan was het proeven van pepernoten. Er stonden vier bakjes met pepernoten uit 
verschillende winkels. Sommige kinderen aten snel hun deel op en wisten daarna niet meer 
welke nou de lekkerste was. Anderen gingen wat uitgebreider te werk en maakten er echt 
een studie van. Eenmaal gekozen, volgden de anderen ook snel en vonden ze uiteindelijk 
allemaal diezelfde pepernoot het lekkerst. Achteraf hadden we niet helemaal een zuiver 
beeld over onze enquête, maar leuk was het wel. En met een kruisje op je spelletjeskaart, 
kon je dan weer verder naar het volgende spelletje. Pakjes gooien, altijd een succes. 
Pakjes inpakken was dan weer wat moeilijker, want het waren duidelijk geen vierkante 
dingen. Meters plakband gingen erdoor, maar ingepakt was alles. 
Ook was er een tafel waar Sinterklaasliedjes gezongen konden worden. Juf Annie 
beoordeelde het allemaal. Sommige liedjes waren wel heel fout. Annie moest er van blozen. 
Geblinddoekt voelen wat erin een grote doos zit of Pietje Prik, overal kreeg je een kruisje 
voor op je spelletjeskaart. Na een kleine drie kwartier was het tijd om even te pauzeren met 
een koekje en wat te drinken. En jawel hoor, daar kwamen Sinterklaas met zijn Zwarte 
Pieten. 
Er was een wel heel ijverige Schoonmaakpiet in de weer. Met stofdoek en borstels bleef hij 
maar poetsen. Niet dat het smerig was in het clubhuis, helemaal niet! Zelfs op de grond 
lagen geen pepernoten. Ja, dat was natuurlijk wel vreemd. Toen moest Sorbo Piet wel 
bekennen dat hij de pepernoten ook even opgeruimd had. Gelukkig zaten ze gewoon in de 
zakken bij de cadeautjes. 
Alle kinderen mochten bij Sinterklaas komen en kregen een mooi Pieten diploma, een handje 
pepernoten en een mooi cadeau. Ook de medewerkers werden niet vergeten door 
Sinterklaas. 
Allemaal op de foto, aftellen en dan scheuren maar. Iedereen was tevreden, want ik zag veel 
blije gezichten. Als je dan ook nog in polonaise achter Sinterklaas aan kan, dan kan je dag 
toch helemaal niet meer stuk? Einde eerste ronde. 
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In een razend tempo werd het clubhuis omgebouwd voor de volgende leeftijdsgroep. Met 
hen deden we een levend ganzenbordspel. Bij de centrale tafel kon gegooid worden met de 
dobbelsteen en dan snel je nummer opzoeken en de opdracht uitvoeren. Veel van de 
kinderen dachten dat het de bedoeling was om alles zo snel mogelijk af te hebben, want ze 
vlogen werkelijk door de zaal. Wat waren de opdrachten voor deze groep: bijv. gooien met 
een dobbelsteen en dan een toren bouwen van bekertjes en bierviltjes zo hoog als het aantal 
ogen dat je gooide. En dat kon best veel zijn. 

 
Taai taai happen, leuk om te doen en zeker leuk om te zien. Of balanceren op het dak (lage 
evenwichtsbalk) met een zak vol “zware” cadeautjes. Zoveel mogelijk woorden maken met 
de letter S, rijmpjes maken of een liedje zingen. Maar je kon ook zomaar “in de put” zitten of 
“de gevangenis”. 
 
De kinderen waren erg enthousiast bezig en hadden bijna niet in de gaten dat Sinterklaas 
binnenkwam. De Zwarte Pieten waren bereid om ook een paar spelletjes mee te doen. Pietje 
Prik bijvoorbeeld, dat viel nog niet mee om de veer op de muts van Piet te krijgen … met een 
blinddoek! 
Genoeg gespeeld. Opruimen, wat eten en drinken en ook voor deze brave kindertjes waren 
er cadeautjes. Terwijl de kinderen genoten van het feest, was Wim van Tiel (onze geluids- en 
lichtman) alweer bezig om het clubhuis om te toveren voor het volgende evenement: 
Kerstfeest. Maar daarover elders meer. 
 
We kunnen weer terug kijken op een geslaagd feest. Hartelijk dank aan alle medewerkers 
die ons weer geholpen hebben.  
 

Namens de activiteitencommissie, 
Gina Boogaard 
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Juf Annie vertelt … 
 
 
St. Nicolaas was jarig en dat werd uitbundig gevierd in het clubhuis van VTV. Ik kan het 
weten want ik was er getuige van. Het clubhuis was gezellig versierd, zoals dat bij een 
verjaardag hoort. Een groep kinderen, met verwachtingsvolle snoeten druppelde geleidelijk 
naar binnen. De stemming zat er meteen goed in. 
Voordat de Sint met zijn Pieten arriveerde, moesten er eerst wat opdrachten vervuld worden. 
Legde je dit examen met goed gevolg af, dan was je in elk geval verzekerd van een geldig 
“Pieten diploma”. Of er ook een pakje voor je in de zak zou zitten, bleef natuurlijk spannend, 
afwachten dus! 

 
 

Ik zou het examen “Sint Nicolaasliedjes zingen” afnemen. Dat bleek zowaar nog niet direct 
een eenvoudige opgave te zijn. Zelf had ik de examenopgaven ook nog niet gezien 
natuurlijk, dus voor mij was de spanning net zo goed om te snijden. 
Trok ik maar zo het kaartje met het woord “deur” erop uit de pot. Grote paniek. In welk 
Sinterklaasliedje komt nou toch het woord “deur” voor? Te lang erover nadenken kon ook 
niet. We moesten de vaart er wel inhouden. 
Dan bleek ik zelf ook niet bijster goed op de hoogte te zijn van de liedjes. Ik ben niet 
helemaal met mijn tijd meegegaan! Er kwamen mij teksten ter ore ooh …oooh!!! 
Het schaamrood kleurde mijn wangen. Schandalig … SCHANDALIG! 
Hier was maar één conclusie mogelijk. Deze telt niet mee. AFGEKEURD! Er zijn tenslotte 
grenzen. Maar tot mijn schande moet ik bekennen dat ik niets afkeurde. Ik heb me alleen 
maar slap gelachen. 
St. Nicolaas had niet alleen voor de kinderen pakjes meegenomen. Ook de leiding werd niet 
vergeten. De leiding bestond hoofdzakelijk uit leuke jonge meiden. Een paar “mannen” 
daargelaten. Regelmatig werd iemand van de leiding bij de Sint geroepen. Zij mochten om 
beurten bij hem op schoot voor een foto en kregen een surprise. Hij genoot zichtbaar van al 
dat vrouwelijk schoon. Ik zat mij daar in het geniep een beetje over te verkneuteren. Ik wist 
namelijk wat hij niet wist. Tussen al die jeugdige schoonheid, bevonden zich twee oude 
taarten. Echt ver over de datum. Wat ging hij daarmee doen? Hij zou zich vast rot schrikken 
bij de ontdekking! Of hij schrok weet ik niet. 
Maar dat ik zelf als één van de twee overjarige oude dozen bij Sint op schoot moest voor een 
foto, dat is nog het aller-verschrikkelijkst!!! 
 

Annie 
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Felicitaties voor de geslaagden 

 

 

  

 

Bestuur en Technische Commissie van 

VTV feliciteren de volgende personen met 

het behalen van hun diploma: 

 

 

Niveau 1 dans 

Savannah Bakker 

 

Niveau 1 gymnastiek 

Layana Thiel  

Yentel Wouters 

Josef Hamelink  

Amber Baljeu 

 

Niveau 2 gymnastiek 

Thea Jasperse 

Sam Josiasse 

Annemiek Schipper 
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Kerstfeest  2013 
 
 
Je vakantie beginnen met een gezellig feestje … daar is niets mis mee. Dus de activiteiten 
commissie had weer alles uit de kast gehaald om er een leuke dag van te maken. Altijd 
spannend hoeveel kinderen reageren op de uitnodiging. Zoals altijd kwam het laat op gang, 
maar tot op de laatste dag meldden zich gelukkig weer veel kinderen om mee te doen. 
Het clubhuis was al een aantal weken gezellig versierd, dank je wel Wim. Ook leuk voor de 
dansgroepen, het maakt de lessen net iets sfeervoller zo rond de Kerst. Op de dag zelf nog 
wat extra ballen en slingers erbij gehangen, alle boodschappen in de ijskast, de Kerstman op 
zijn schommel, tafeltje met de namenlijst klaarzetten en wachten op de genodigden. 
De hulptroepen waren ook al aanwezig. Fijn dat er nog enthousiaste mensen zijn die hun 
vrije zondag samen met de VTV kinderen willen doorbrengen. Applaus voor jullie allemaal. 
 
Toen iedereen binnen was, kon het 
feest beginnen. Op het programma 
stond het maken van een 
kerstboompje van ijsstokjes. Dat 
klinkt eenvoudig, maar enig inzicht 
was toch wel handig. Zo moesten 
de grootste stokjes uiteraard 
beneden zitten en dat kleintje van 
boven. En dan de glitters … welke 
kleur, welke vormpjes. Het waren er 
ook zo veel. Nog even langs de 
glittertafel voor de finishing touch. 
Ook hier kon er weer gekozen 
worden uit diverse kleuren. Op een 
bepaald moment was de rij 
wachtende kinderen te lang en 
kregen ze een strooisel uit de 
“assorti” bak. Het zag er allemaal 
feestelijk uit. Een aantal boompjes 
was met iets te veel lijm aan elkaar geplakt en dus zakten de takken spontaan naar beneden 
bij het ophangen. Dus achter de schermen moest nog heel wat herstelwerk gedaan worden. 
Naamkaartjes erbij en klaar waren ze. 
 
Van al dat werken word je hongerig. Dat kwam goed uit, want de tafels waren feestelijk 
gedekt en er was eten in overvloed. Lekkere broodjes, krentenbrood of wafeltjes. Zoet of 
hartig beleg, of alles door elkaar, worstje erbij en iets lekkers te drinken. Ik zeg: “Eet 
smakelijk!” 
 
Op zo’n feestje kan de Kerstman natuurlijk niet ontbreken. Dus die was ook van de partij om 
onder het eten de kinderen te vermaken met o.a. een soort van toverstafje. Er werd 
gezongen, een dansje gedaan en ondertussen natuurlijk lekker eten. Een ijsje als toetje, 
maar het leukste is toch wel kleuren op het tafelkleed! 
Daarna was het tijd voor een Kerstbingo. Op de kaarten waren naast cijfers ook afbeeldingen 
te zien. Dus iedereen kon even fanatiek meedoen, ook als je nog niet precies weet hoe je 
bijvoorbeeld 43 schrijft. En spannend was het … Maar gelukkig hadden we verschillende 
goede bingokaarten en dus prijsjes voor de winnaars. 
Einde Kerstfeest voor de eerste leeftijdsgroep. De ouders namen allemaal één of twee 
kinderen mee en dus konden wij, van de organisatie, weer aan de slag om de zaak om te 
bouwen voor de tweede groep. 
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Deze groep was ook ruim vertegenwoordigd, leuk dat ook de wat oudere kinderen nog 
steeds graag naar de feestjes van VTV komen. Doen we het toch niet slecht. 
De groep werd verdeeld in tweeën. Zo begon er een deel met het vullen en versieren van 
een cupcake. Een laagje botercrème  erop smeren, vervolgens een laagje marsepein erover 
en dan het echte werk: versieren met parels, glitters of van stukjes marsepein iets moois 
maken. Er werden echt hele mooie kunstwerkjes gemaakt. 

De andere groep was aan 
de slag met papieren 
rondjes, eerst wel zelf even 
maken met een vormpje en 
uitknippen, die samen een 
kerstboompje moesten 
vormen. En net als bij de 
eerste groep, graag grote 
rondjes van onderen en de 
kleinere van boven. Zo krijg 
je dan een mooie vorm van 
de volmaakte kerstboom. 
Sommige leiding leefde zich 
ook helemaal uit. 

’t Blijven kinderen  

Ook dit kerstboompje moest 
versierd worden, dus een 

enorme hoeveelheid glitters eroverheen of subtiel hier en daar een sterretje, het maakt 
allemaal niet uit, zolang het maar op een knijper geplakt kon worden. Want die diende als 
sluiting van een zakje waar het gemaakte cupcakeje in meegenomen kon worden. Zodat 
kinderen niet met een verregend cakeje thuis zouden komen. Overal is aan gedacht. 
 
Tijd voor een bord aardappels en groente … nou ja, zelfgebakken dan in de vorm van kleine 
aardappelschijfjes en tomaat of komkommer. Gezellig gourmetten dus met de hele groep. 
Ook pannenkoekjes of gebakken ei was mogelijk. En als je ouders er dan niet bij zijn, dan 
mik je lekker van alles in je pannetje of je neemt alleen pannenkoeken als avondeten. Kan 
allemaal. Het was hun feestje. Na afloop waren sommige gourmetstellen zo grondig gebruikt, 
dat je er 1e en 2e Kerstdag nog lekker van zou kunnen eten. Gelukkig stond er in de keuken 
een Sorboteam klaar om alles schoon te maken. Applaus ook voor jullie.  
Een lekker ijsje als dessert maakte de maaltijd compleet.  
 
Terwijl de kinderen lekker zaten te eten, werden de cupcakes beoordeeld door Jennifer, 
medewerkster van de activiteitencommissie en taartversier expert. Haar kinderen zaten in de 
eerste groep, dus geen voortrekkerei. Ook de jongste van de drie, net 2 ½ week oud, was 
meegekomen naar het clubhuis. Je kan er niet vroeg genoeg bij zijn. Leuk dat jullie erbij 
waren en bedankt voor je deskundige oordeel. 
Cindy Torbijn had het mooiste cakeje gemaakt. Onze felicitaties en natuurlijk een prijsje. 
Ook de andere taartjes zagen er creatief uit. Hoop dat ze ook nog lekker smaakten. 
Alles opruimen, samen nog een bescheiden hapje als dank (en om onze eigen magen te 
vullen) en toen kon ook voor ons de vakantie beginnen. 
Alle medewerkers bedankt voor jullie inzet en graag tot een volgende keer. 
Kijk gerust nog even op de site van VTV (www.vtv-vlissingen.nl) voor foto’s van dit alles. 
 

Namens de activiteitencommissie, 
Gina Boogaard 

http://www.vtv-vlissingen.nl/
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Regiokampioenschap Acrogym 
 
 
De deelnemers aan de ochtendwedstrijd gingen samen met Daniëlle op zaterdag 18 januari 
om 6.00 uur op pad naar Mierlo voor de eerste wedstrijd van dit seizoen. Helaas was bij 
aankomst de kantine nog gesloten dus moesten ze het zonder koffie doen. Na het inturnen 
was het eerst de beurt Marilisa en Julia, ze hebben een prima oefening neergezet (de jury 
had er gelukkig geen idee van dat Julia de verkeerde kant op ging). Gevolgd door een prima 
score van 24.400 en ze behaalden hiermee een zilveren medaille! 
 

 
 
Intussen waren ook alle deelnemers van de middagwedstrijd gearriveerd samen met Katinka 
en konden we Nienke en Noëmi aan het werk zien. Ook voor hun een mooie en strakke 
oefening alleen duurde de muziek een stuk langer dan tijdens de trainingen (een beetje 
haast dames?). Hier een mooie score van 23.500 en een mooie zilveren medaille! Hiermee 
een prachtig besluit van de ochtendwedstrijd: 2 podiumplaatsen!! 
 
Na het inturnen voor de middagwedstrijd waren als eerste Anouk en Anouk aan de beurt, 
een mooie oefening dames met een prima score van 24.100. Gevolgd door Denice en 
Cheverney die tijdens het inturnen de toss-streksprong onder de knie kregen en een mooie 
oefening neerzette met een score van 23.300. Bij een toss-streksprong krijgt de 
bovenpartner een zetje onder een voet mee om zo een hogere streksprong te doen. 
 
Violet en Myrthe deden een prima oefening. Niet te zien dat Violet een paar jaar er tussen uit 
is geweest. Strakke oefening en mooi in balans. Goed gedaan meiden; 24.150. 
Vervolgens waren Yentel en Isis in hetzelfde blok aan de beurt als Ilse en Nikki. Eerst de 
beurt aan Ilse en Nikki, een goede oefening; laat iedereen zien wat jullie kunnen! Een score 
van 22.900. Aan het einde van het blok de oefening van Yentel en Isis, een strakke oefening 
hoor keurig! Ook hier een mooie score 24.200. 
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Als laatste van ons cluppie was het trio Helena, Maaike en Finn. Goed op elkaar ingespeeld 
en een mooie technisch goede oefening, waarin duidelijk jullie ervaring te zien is. De score 
was 24.450. 
 
Nu nog even een poosje geduld richting de prijsuitreikingen maar met een drankje en een 
frietje vliegt de tijd. Maar die prijsuitreiking was zeker het wachten waard. Opnieuw mochten 
een aantal VTV-ers het podium beklimmen: een zilveren medaille voor Yentel en Isis, en 
twee keer een bronzen medaille voor Violet en Myrthe en voor het trio Helena, Maaike en 
Finn. 
 

 
 
Het was een mooie, lange en vermoeiende dag maar  WAT GOED GEDAAN DAMES!!! 
Tijd voor deel twee. Op zondag 19 januari was het de beurt aan Aylin, Lisa Mae en Thirza. 
Samen met Katinka al om 6 uur op pad. “Goedemorgen Mierlo, daar zijn we weer.” 

 
 
Zo om kwart over acht op de vloer aan het inturnen, gelukkig al vrij snel hierna waren de 
dames aan de beurt. Een goede oefening neergezet met prima onderdelen en waren jullie nu 

te langzaam of de muziek te snel? 
Jammer dat de jury iets zag wat er toch 
echt niet was maar ondanks dat een 
mooie score van 23.050 en wederom een 
zilveren medaille!! Dus nu maar wachten 
op de prijsuitreiking.   
 
Als afsluiting nog een pitstop bij de McD 
om dit goede resultaat te vieren, en 
daarna alweer de auto in. Zozo acht uur 
in de auto zitten in een weekend is toch 
wel veel, maar het was het meer dan 
waard  
 

 
Als trainers zijn we enorm trots op jullie allemaal. Je hebben het geweldig goed gedaan en 
op naar het districtskampioenschap op 28 maart in Breda. 

 
Daniëlle en Katinka 
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Dagje acro met Julia 
 
 
Zaterdag 18 januari hadden Marilisa en ik regiokampioenschapswedstrijd in Mierlo. We 
moesten daar al om 8 uur zijn, dus om 6 uur zijn we al van huis vertrokken, dat was wel heel 
vroeg.  

Wij waren als eerste van 
onze categorie aan de beurt. 
We hadden een score van 
24.4 punten. Ik vond dat het 
best goed ging. Er was een 
live stream zodat de mensen 
thuis ook konden mee kijken, 
dat is wel heel handig. 
 
Na ons kwamen vier duo's 
die allemaal lager scoorden 
dan wij dus we stonden lang 
op plek één. Maar toen was 
Breda aan de beurt en die 
haalden net 0,45 punt hoger 
dan ons, dus toen stonden 
we op de tweede plek. 

 
Toen moest er nog één duo en ik was heel erg zenuwachtig of we nu tweede of derde 
gingen worden. Maar het duo uit Goes haalde ons niet in dus zijn we tweede geworden, daar 
was ik wel heel erg blij mee! 
Nienke en Noemie moesten ook 's morgens bij de junioren en die zijn ook tweede geworden!  
 

groetjes Julia van der Maas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

De NK’s van bijna alle gymsporten in één weekend en op één locatie, dat is 
‘Fantastic Gymnastics NK 2014’. 
Op 21 en 22 juni vormt het prachtige Ahoy-complex het decor voor de Nederlandse 
Kampioenschappen turnen (dames & heren), trampolinespringen, ritmische 
gymnastiek, acrobatische gymnastiek, jazzdans en streetdance. Naast deze NK’s 
zijn er wedstrijden om de Ahoy Cup bij het groepsspringen en het dames- & 
herenturnen. 
Niet alleen kijken naar topsport kan in Ahoy, je kunt ook zelf ontdekken en ervaren 
hoe leuk ze zijn op het grote beweegplein Gymplaza. ‘Zie, ontdek & ervaar 

Fantastic Gymnastics’ is het motto van dit grootste gymsportevenement van 
Nederland. 
Wil je erbij zijn bestel dan kaarten. Ze geven toegang tot alle evenementen in Ahoy 
op 21 en/of 22 juni. Alle informatie lees je op: www.fantasticgymnastics.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil je erbij zijn bestel dan kaarten. Ze geven toegang tot alle evenementen in Ahoy 
op 21 en/of 22 juni. Alle informatie lees je op: www.fantasticgymnastics.nl 
 
 

http://www.fantasticgymnastics.nl/tickets
http://www.fantasticgymnastics.nl/tickets
http://www.fantasticgymnastics.nl/
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Jeugd Turn Competitie meisjes 2014 
 
 
Zaterdag 1 februari 2014: deze keer geen sneeuw of ijs op de wegen. Vorig jaar wel. 
Met drie groepjes meisjes van 8 - 9 jaar uit de recreatie klassen van Annemarie,, Dénise en 
Louisa en een groepje uit de B.selectie turnden we 's morgens een leuke en goede wedstrijd 
in Oostkapelle. Dus vroeg uit de veren op zaterdag. Voor de meeste meisjes was het een 
eerste wedstrijd buiten de clubkampioenschappen om. Ze hadden er allemaal zin in. Even 
verkennen en ja hoor aan de slag. Alles liep wederom wat uit, maar ach, dat is bekend bij dit 
soort wedstrijden. Keurig geturnd! 
Na de wedstrijd wachten op de prijsuitreiking. Wat duurde dat echt lang. (konden we geen 
dansje in die wachttijd doen!). Er was iets mis met een pc waarop de telling gedaan werd. 
Maar goed na ruim een half uurtje de prijsuitreiking: op de 12de, 11de, 10de, 9de,.8ste,.7de, 6de, 
5de, 4de, 3de, 2de, en jawel hoor de EERSTE plaats. Dol gelukkig stormden ze naar de 
middelste bank. Als beloning een "gouden beker" en een grote wisselbeker (3 jaar een 
eerste plaats, mag je hem houden). 
 

 
 
De maandag erna kregen we een mailtje (oei,oei). Na een hertelling bleken we geen eerste 
maar een tweede plaats bereikt te hebben met een verschil, schrik niet, van 0.003 punten. 
Nu ik dit schrijf, lijkt het wel op de Olympische Spelen schaatsen! Alles werd terug gedraaid. 
Voor de meisjes was er toch nog een zilveren medaille. Buiten dit om een prima prestatie en 
wie weet volgend jaar wel een eerste plaats. 
 
Wederom met drie groepjes, met dezelfde leiding als bovenstaand, maar nu 10 - 11 jaar 
gingen we het middagprogramma in. Wat een spanning tijdens het turnen. Enkele zaken met 
de jury i.v.m. inturnen gingen niet helemaal vlekkeloos. We zijn altijd blij dat er nog juryleden 
zijn! De meisjes deden verschrikkelijk goed hun best. 
Een mooie handstand werd op de balk geturnd en beloond door de jury. Een moeilijke 
opsprong op de balk, mooie sprongen en afsprongen werden er geturnd. Bij de kast sprong 
werden er overslagen, maar ook hele mooie hurksprongen gemaakt. Eén meisje had pech. 
Ze gleed op de trampoline, bij het inturnen, uit en viel tegen de kast aan met haar borst. Pijn, 
EHBO, ijs. Alles hielp, maar we konden haar niet overhalen om toch gewoon door te turnen.  
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Wedstrijd was ook nu uitgelopen. Helaas ik was er niet bij, moest naar Amsterdam nog die 
avond. De prijsuitreiking: 12de,.11de,.10de, .9de, .8ste, .7de,.6de plaats voor VTV. Geen ereplaats 
voor de meisjes. Houd moed voor volgend jaar. Jullie hebben alles gegeven wat je bezat aan 
turntalent. 
Alle meisjes van groep 8-9 jaar en 10-11 jaar kregen iets lekkers van hun juffen en dat is 
natuurlijk ook iets om van te genieten! 
 

Louisa 
 

 
 
 
 

 
Meisjes 8/9 en 10/11 jaar hebben tijdens de 
JTC ontzettend hun best gedaan. Meisjes 
10/11 jaar zijn uiteindelijk zesde geworden en 
meisjes 8/9 jaar tweede! 
 
Het was een spannende dag. De meisjes 
hebben oefeningen geturnd op de balk, de 
brug, sprong en lange mat. Deze oefeningen 
waren gebaseerd op de oefenstof van de 
clubkampioenschappen. Zo konden de meiden 
stiekem daar ook alvast voor oefenen. 
Op de vloer kwamen Jaila, Rachel, Anouk en 
Julia vanuit de handstand in een spagaat, knap 
hoor! 
 

 
 
 Ook de meiden van juf Annemarie en juf 
Louisa deden het erg goed. De meiden 
zijn super trots op hun zilveren medaille. 
Hopelijk doen er volgend jaar weer heel 
veel meiden mee aan de JTC! 
 
 
 
 
 
 

Dénise 
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SV Serooskerke 
Volharding 
GV Veere/Vrouwenpolder 

Jeugd Turn Competitie jongens en heren 2014 
 
 
Op vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari zijn de jaarlijkse wedstrijden van 
De Walcherse Jeugd Turn Competitie weer gehouden. Zoals je weet zijn deze 
wedstrijden, die de bijnaam “Dorpenwedstrijden” hebben, bestemd voor de 
vele kinderen die wekelijks hun uurtje naar gym komen, maar die niet zoals 
onze selectie toekomen aan het niveau van de regiowedstrijden. Aan deze 
wedstrijd doen bijna alle Walcherse verenigingen mee. De wedstrijden worden 
beurtelings georganiseerd door twee of drie van deze verenigingen; dit jaar 
was de beurt aan gymnastiek-vereniging Veere/Vrouwenpolder, samen met 
SV Serooskerke en Volharding uit Kamperland (dat ligt wel niet op Walcheren, 
maar ze doen toch al jaren mee). 
 
Meer dan 400 deelnemers hadden zich ingeschreven, en traditiegetrouw beten de dames 
junioren (12 jaar +) en de dames op vrijdagavond het spits af in sporthal De Bellink in 
Westkapelle. Dit jaar waren daar helaas geen VTV-dames bij. 
Een flinke grote groep deelneemsters zijn de meisjes 8-9 jaar. In sporthal de Halve Maan in 
Oostkapelle nemen 106 turnsters de hele zaterdagochtend in beslag. De uitslagen zijn elders 
in dit blad vermeld. ’s Middags komen de meisjes 10-11 jaar (maar liefst 111 in getal) en de 
jongens, heren junioren en de heren aan de beurt. De groep VTV-jongens was de grootste 
jongensgroep: nog nooit eerder hebben we met 19 jongens meegedaan. 
 
Uitslagen JTC Jongens/heren 2014 
 

De jongensgroep van VTV doet al een jaar of twintig mee aan de JTC, en zijn nog nooit 
buiten de prijzen gevallen. Voor alles is een eerste keer: dit jaar werden we vierde (al 
dachten we eerst gedeeld derde te zijn, maar dat bleek een telfout te wezen. 
Slordigheidje van de organisatie!). De uitslag (per groep): 
 
 
 
 

 Vereniging Totaal  Vereniging Totaal 

1 M.T.V  7,892 4 V.T.V. 7,333 

2 Hygiëa 7,452 5 Vrouwenpolder/Veere 7,080 

3 D.I.O.S. 7,396    

De stoere groep jongens 8-11 jaar, rond de prijswinnaars bij de junioren. 
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Bij de heren junioren was het resultaat beduidend beter. Er deden zeven VTV-ers mee in het 
veld van twaalf turners. Deze turnen individueel, en de uitslag leek wel op een schaatsuitslag 
bij de Olympische Spelen: een clean sweep voor VTV. De totale uitslag was als volgt: 
 
 

 Naam Ver Totaal 

1 Sam Josiasse VTV 44,550 

2 Tim de Kam VTV 42,800 

3 Ramon Kaljouw VTV 41,600 

4 Joep van den Dries MTV 41,500 

5 Douwe Boerma MTV 41,200 

6 Sven Veldhuizen VTV 40,950 

7 Jeroen van Rijswijk VTV 40,000 

8 Robin van der Perk Hygiëa 38,450 

9 Beau Beekman MTV 36,150 

10 Aron Enters VTV 36,100 

11 Mart Faasse Hygiëa 35,650 

12 Ali Tamgag VTV 33,950 

 
 

 

Demodag dansen in Middelburg 
 
De eerste helft van het seizoen zit erop en minstens één dans is dan helemaal klaar om 
geshowd te worden aan een groter publiek. Soms zien de ouders aan het begin of einde van 
een les al een stukje dans, maar zelf probeer ik het altijd zolang mogelijk “geheim” te houden 
voor belangstellenden. Des te leuker is het om dan alles in het echt te zien. Met bijpassende 
kleding en mooie belichting ziet het er nog specialer uit. 
Zaterdag 25 januari was de eerste demodag van dit seizoen. De productgroep Jazzdans 
regio Zuidwest Nederland organiseerde deze dag. Alle dansgroepen van VTV deden hieraan 
mee. Na maanden van oefenen konden ze laten zien wat ze zoal geleerd hadden. 
Soms is er stress onder de leiding; is de bestelde kleding wel op tijd binnen. Zijn er geen 
zieken, want dan klopt de opstelling niet meer. Als iedereen nu maar op tijd is, het kan best 
druk zijn met parkeren. Hopelijk komt er publiek op af, dansen voor een lege tribune is ook 
niet fijn. Wat dat laatste betreft was er zeker geen probleem, of toch? De tribunes zaten 
overvol, één kant van de dansvloer was ook ingericht met stoelen en een groep bezoekers 
had helemaal geen stoel. Dat is natuurlijk ook weer niet leuk. 
Gelukkig waren de groepen redelijk compleet en de kleding zag er prima uit bij allemaal. 
De organisatie had er alles aan gedaan om het zo goed mogelijk te laten verlopen. De dag 
was verdeeld in 3 programma’s. Er deden dan ook maar liefst 1100 deelnemers aan mee, 
samen goed voor 86 groepen.  
 
In het 2e (middag)programma dansten (in volgorde van opkomst): 
Glitter and glamour jazzdance 5-6 jaar o.l.v. Gina en Savannah 
More than friends streetdance 10-11 jaar o.l.v. Britt en Kim 
Vind ik Leuk!  jazzdance 7-8 jaar o.l.v. Rienke en Wendi 
Determinate  jazzdance 8-9 jaar o.l.v. Annelies en Nathalie 
Boem boem klap kleuterdans 4-5 jaar o.l.v. Gina en Savannah 
Let’s get loud  jazzdance 10-12 jaar o.l.v. Rienke en Wendi 
Whip my hair  streetdance 8-9 jaar o.l.v. Britt en Kim 
Listen   jazzdance dames o.l.v. Nicole 
 

Eerste, tweede en derde plaats voor VTV-junioren. 
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Wat vonden de dansers er zelf van? In mijn geval de danskleuters; lees hier hun leukste 
opmerkingen na afloop en de les erna. 
Wie was het leukste: dat waren wij zelf natuurlijk, zonder twijfel! Maar je vriendin zien dansen 
is ook leuk. Spannend was het ook, al waren ze zeker niet bang. Of lekker aan jezelf denken, 
ook belangrijk. Opa en oma die kwamen kijken, altijd leuk. Ik heb ook nog op staan dat de 
draaimolen leuker was … Waar die stond is mij niet helemaal meer duidelijk. Of misschien 
geldt voor mij ook, wat één van de meisjes zei, de maandag na het optreden: “dat is te lang 
geleden, dat weet ik niet meer!” Wel weet ik dat ze het goed deden voor zulke kleine 
meisjes, één was er nog maar 3 jaar. En waar zat ook alweer het publiek, dat hebben we in 
ons eigen zaaltje helemaal niet. Dus met je billen naar het publiek gaan staan is dan wel 
begrijpelijk. Toch maar even ingrijpen als juf en een aantal meisjes met hun neus de andere 
kant op laten dansen. Oh, daar zitten m’n ouders … 
 
Dan liep er ook nog een konijn rond. De kinderen vonden het leuk, een beetje eng en 
jammer dat je hem niet mocht aanraken. Volgens mij kon dat wel, maar misschien durfden 
de kleintjes dat niet en ja dan zeg je toch dat het niet mocht. 
Voor de duidelijkheid het was Gympie, de mascotte van ZOKA. En dat staat weer voor 
zomerkamp van de KNGU. Er was een promotieteam aanwezig in de Kruitmolen en een 
stand waar ouders en kinderen informatie konden krijgen. Natuurlijk ging Gympie ook op de 
foto met de dansers. 
 

 
 
De 5-6 jarige dansertjes hadden duidelijk wat meer angst om op te treden en ook de kriebels 
in hun buik. Ze waren als nummer 3 al aan de beurt dus lang wachten hoefden ze niet. Nee 
dat kwam daarna pas. “Hoeveel nummers nog juf?” Nou, een heleboel tot het einde. Maar 
zelf vonden ze het super om mee te doen. 
 
Enkele reacties uit deze klas: 
Het applaus was geweldig, je vader die je filmt en dat ’s avonds meteen terug kunnen zien, 
of het feestje (bij familie) na afloop. Dansen in zo’n grote zaal, toch net iets anders dan het 
clubhuis. Of de grote meiden zien dansen, al je familie die komt kijken, spannend maar na 
afloop een goed gevoel, alles ging immers goed. Ook zij vonden het (knuffel)konijn leuk. 
Helaas was mijn groep niet helemaal compleet; een verhuizing, een kinderfeestje of een 
baby broertje dat er aan zat te komen. Ook een zieke, die er toch was! 
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Eén meisje vond er helemaal niets aan … moet kunnen. Ze zit nog steeds op les hoor en 
danst elke week vrolijk mee! 
 
En de juffen zijn ook zeker tevreden over deze groep meisjes. Ze dansten goed en netjes. 
De voeten gesloten daar waar dat moest, mooi gestrekte armen. Om de beurt iets doen en 
dus goed opletten wanneer je zelf aan de beurt bent. Veel van de bewegingen hebben we dit 
seizoen geleerd uit ons Jessie Danst werkboekje. En natuurlijk “rocken op je gitaar”, 
sommigen gingen helemaal los. Geweldig om te zien. Want plezier hebben tijdens het 
dansen is toch voor mij wel het belangrijkste. 
 
Dank aan de hulp(juffen) die op alle kinderen pasten tijdens het middagprogramma. Altijd fijn 
wat extra handen om te helpen. En de kinderen vonden het leuk tussen de grote meiden, of 
lekker op schoot zitten en tegen je aan hangen. Zo kon ik zelf ook nog even een dansje 
doen. Samen met de andere dames van de groep van Nicole dansten we een mooie dans op 
het nummer Listen. We kregen veel applaus, dus dan ga je er vanuit dat het goed was. Al zal 
onze juf vast nog wat puntjes kunnen vinden na het terugkijken van de dans. Maar daar ben 
je juf voor. Het kan altijd beter. 
 
Aan het einde van het programma (dat is na 30 dansen) kwamen nog één keer alle dansers 
op de vloer voor een gezamenlijke slotdans. Een dankwoord voor veel mensen die achter de 
schermen hun werk verricht hebben; licht en geluid, EHBO enz. En niet te vergeten applaus 
voor het publiek, want het was een lange zit, maar hopelijk de moeite waard. 
Einde 2e deel. 
 
Friet eten in de kantine, je moet geduld hebben, maar lekker is het wel. Wisselen van 
kleedkamer en wachten op de volgende lading dansers en publiek. 
 
In het 3e (avond)programma dansten (in volgorde van opkomst): 
We are back   streetdance15 jaar en ouder o.l.v. Edseline 
Two pieces   jazzdance 12-16 jaar o.l.v. Gina 
All of the lights  streetdance 18 jaar en ouder o.l.v. Priscilla en Elize 
Talk dirty   streetdance 12-15 jaar o.l.v. Britt en Jessica 
When I was your man jazzdance 16+ o.l.v. Annelies 
Switchloose   streetdance 15 jaar en ouder o.l.v. Priscilla en Kim 
 
Ook hier een goed gedanst en gevarieerd programma door de VTV-ers. Elk seizoen is je 
groep toch weer anders van samenstelling. Sommige meiden/jongens dansen al langer in je 
groep en dus weet je wat ze kunnen. Anderen komen er voor het eerst bij en dat vergt toch 
weer even aanpassen. Het moet voor iedereen goed te volgen zijn, maar het moet ook wel 
uitdagen om net iets meer te doen dan het jaar ervoor. Dus leg je de lat voor jezelf en je 
dansers steeds hoger. Dat houdt ons als leiding ook gemotiveerd om steeds iets beter te 
willen presteren. 

 
Mijn eigen dansers (12-16 jaar) dansten deze keer op een 
nummer met wisselend ritme. De ene keer was het tellen tot 
6 en een volgend stukje weer 8 tellen. Een beetje 
verwarrend soms, ook voor mij om af te tellen wanneer we 
moeten beginnen, maar ze brachten het er prima van af. 
Hier en daar voor de nieuwkomers dit jaar wat moeilijke 
technieken, maar we blijven oefenen om het er perfect uit te 
laten zien. Dus ik blijf zeggen in de les: “tenen strekken, niet 
met je armen wapperen als je een draai maakt, spotten en je 
buikspieren spannen …” Ben ik niet tevreden dan? Natuurlijk 
wel, ze doen het toch maar even. 
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En ondertussen tijdens het dansen ook nog bespreken wat voor huiswerk je hebt, wat je 
cijfers van school zijn en wat je het komend weekend gaat doen.  
 
Einde 3e deel. Spullen bij elkaar verzamelen, kleedkamer netjes achterlaten, nog even 
napraten; wat ging er goed, wie stond er verkeerd of waren we wel tevreden. Hoe dan ook, 
iedereen kon met een goed gevoel naar huis. Alle dansgroepen hebben zich weer laten 
bewonderen. Maar waar waren de dames van de dinsdagmorgen? Die wachten tot 25 juni 
om dan met een verrassende act op het toneel te staan. In de schouwburg van Middelburg, 
voor minder doen ze het niet. Dus tot een volgende keer allemaal. 
 

Gina Boogaard 
 
 

 
 
 
Hallo ik ben Savannah en ik ben hulpleiding van Gina bij de groepen 4-5 en 5-6 jaar, en zelf 
dans ik in de 16+ jazzdansgroep. Het lesgeven is een geweldige hobby van mij want ik 
geniet er gewoon enorm van en ondertussen leer je ook veel van ze! 
 
Ik ben echt supertrots op onze meiden, ze hebben het echt geweldig gedaan op de 
demodag. Met de groep 5-6 jaar waren we al best snel aan de beurt. Ze hadden hun 
glitterjurken al aan gedaan en dansten op Glitter and Glamour. Oh, wat ging het goed. 
Allemaal tegelijk die handen in de lucht en dan weer snel naar beneden, draaien en weer 
terug. Superknap!!!  
Met de 4-5 jaar groep waren we na de pauze aan de beurt met een stoere dans Boem boem 
klap. Stoer kijken en tegelijk weten wat je moet doen! Zoveel mensen die naar je kijken… 
knap hoor! 
 
Ik was zelf in het avond programma aan de beurt met mijn eigen groep 16+. Helemaal gaar 
van de lange middag en nu nog wachten tot ik zelf kon dansen. Maar als je dan eenmaal 
mag, stijgt je adrenaline spiegel met 10+ en kan je de hele wereld aan. En daar mochten we 
op Bruno Mars dansen met “When I Was Your Man”. Het ging supergoed ondanks alle 
zenuwen! En volgens het jurycommentaar (oude mentor) was het één van de betere dansen 
over de hele dag gezien!  Het was mijn 1e dans met de 16+ groep en ik ben supertrots dat ik 
in deze groep mag dansen. Ik hoop dat er nog vele mooie dansen bij komen. 
 

Liefs Savannah 
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Welkom nieuwe VTV-ers 
 
En ook deze keer weer heel wat nieuwe leden erbij. Natuurlijk vertrekken er ook wel leden, 
maar om die nu feestelijk uit te zwaaien, dat gaat wat ver. Maar deze leden zetten we weer 
graag in het zonnetje. 

 

Spierballen gezocht 
 
Op zaterdag 24 mei organiseert VTV de Toestelfinale Dames voor de Regio Zuid van de 
KNGU. Er komen dan een paar honderd turnsters uit heel Zuid-Nederland naar de sporthal 
Baskensburg. U begrijpt dat zo’n grote wedstrijd een heel evenement is, waarvoor een hoop 
vrijwilligers in actie komen. We zijn een heel eind met de organisatie, maar we zijn nog op 
zoek naar een paar medewerkers die na afloop van de wedstrijd willen helpen met toestellen 
sjouwen.  
 
We doen dus een beroep op mensen die een uurtje 
willen helpen, aan het eind van de middag of begin van 
de avond.  
Ouders, partners, leiding: iedereen die kan helpen is van 
harte welkom. 
Kom helpen op 24 mei, geef je op bij Marion van Belzen, 
via e-mail: mck@zeelandnet.nl  

Vayenne Geldof Chico Kranenburg Elin Verbrugge 

Nienke de Nood Mia Reinderts Escha Bronkhorst 

Dafina Vrind Dani Karman Amber v/d Heijden 

Deymaira Balk Ciaran Gwalcomai Wouter Baas 

Sofia Bellu Nisra Ozturk Chanella Boucherie 

Rafael Dos Santos Lisa Vos Indy van Oorschot 

Wout Schaap Demi Muller Sterre v. Heiningen 

Emmie Kapias Ashanti Weeda Olaf v/d Geugten 

Marysia Frankowski Djenna Fischer Alicia Hubregtse 

Lune Swiers Josja Lauret Noortje v. Leeuwen 

Yasemin Atabinen Sylvia Dix Ninne Luke 

Iris  de Troije Shaydeny Somaroo Lina Nassiri 

Melissa Puskaric Jaeda  Engeldal Jordan Prins 

Jessy de Bodt Isa Kozak Eline de Witte 

Magali Pouwelse Jeannette Lepoeter Denice v. Zweeden 

Owen Quite Noortje Heijstek Evie Machielse 

Noa Dingemanse Jayda Getachew Shania de Jager 

Liam Spuij Jearayno James Milan Hubregtse 

Kyara van Manen Nina Kwakkelaar Sep Havermans 

Wendy v/d Eijk Esther Wagenaar Floortje Schoe 

Andrea Ucur Rayan Mustafa Leah Kas 

Emeline Veldhoven Rihan Mustafa 

 
 

mailto:mck@zeelandnet.nl
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A-selectie : groot succes op eerste voorwedstrijd 
 
 
Verspreid over 2 weekeinden moesten de turnsters van de a-selectie van VTV aan de bak 
voor de eerste voorwedstrijd dit seizoen. Na lang ploeteren met de moeilijke nieuwe 
oefeningen leek het er toch op dat ze er uiteindelijk klaar voor waren. 
Op zaterdag 1 en 8 februari was het dan zover  De wekker vroeg en op naar een lange dag 
gymzaal in Dinteloord. 
De pupillen 1 D2 (Yara, Charlotte, Danique en Lois) en Yvette (jeugd 2 NTS 9) waren als 
eerste aan de beurt. Een denderend goed begin op brug met zelfs een score van 14.2 van 
Yara! Daarna het moeilijkste onderdeel, de balk. En wat was ie weer smal vandaag. Zonder 
dat je er erg in hebt, lig je er ineens naast. Gelukkig kon er op vloer weer een hoop goed 
gemaakt worden en dat lieten de meiden zien. Als laatste nog 2 keer met een mooie 
overslag over de kast en het spannendste moment kon beginnen. 
 
Intussen turnde Yvette in de andere wedstrijdbaan. Op de balk beginnen is geen pretje maar 
Yvette bewees het tegendeel, een mooie oefening zonder eraf te vallen. Met de beste 
overslag van het jaar op de vloer, 2 goede overslagen over de pegasus en een mooie 
brugoefening (met een blaar van al het harde werken) zat ook de wedstrijd van Yvette erop. 
 
Dat de meiden goed geturnd hadden, was ons al duidelijk maar de volgende uitslag wekte 
toch wel een vreugdedansje op: 
1ste plaats 54.200 punten: een gouden plak voor Yara Helleman. 
2de plaats 51.550 punten: een mooie zilveren plak voor Charlotte de Kam. 
Ook Danique (13de plaats) en Lois (16de, maar wel een derde plek op vloer) hebben het 
uitstekend gedaan. Bij de jeugd haalde Yvette een fantastische 8ste plaats. 
 
Met een nu al voldaan gevoel begonnen we aan de tweede wedstrijdronde waarin alleen Britt 
aan de beurt was. Britt turnde een goede wedstrijd. Op de balk maakte ze het nog een beetje 
spannend door op het allerlaatste moment toch maar te kiezen voor een handstand op de 
balk i.p.v. een radslag. Dit zorgde er wel voor dat ze de balk niet voortijdig hoefde te verlaten 
en hiermee kon wachten tot haar afsprong. Heel goed! Op vloer een mooie arabier flickflack. 
De laatste training voor de wedstrijd turnde Britt een flinke blaar en dus werd het een 
ingetapete brugoefening. Britt eindigde uiteindelijk op de 13de plaats. 
 
Tijdens de laatste wedstrijdronde van de dag waren de jeugd 1 D2 turnsters, Femmy, Nicky, 
Nienke en Shumee, aan de beurt. De start was op de brug, voor de juffen altijd spannend 
met de salto’s af die nog wel eens heel dicht (zo niet tegen) de bovenste liggen aan zitten. 
Gelukkig turnden alle meiden een super goede oefening met een mooie salto en deed 
Femmy als klap op de vuurpijl een perfecte zolendraai. Een beter begin kunnen we niet 
hebben. 
Dan de balk … dat nare ding bleek gelukkig een beetje lager dan op de training omdat er 
dikkere matten onder lagen. Af en toe een valpartij, maar met mooie radslagen van Shumee 
en Femmy, konden we het hoofdstuk ‘balk’ toch met een goed gevoel afsluiten. 
Op vloer lieten alle meiden zien wat ze in huis hadden en dat was aan de scores te merken: 
super! 
Als afsluiting allemaal nog 2 keer met een mooie overslag over de kast en ook de laatste 
wedstrijdronde kwam ten einde. Halverwege de wedstrijd kregen wel al van alle 
aanmoedigende ouders te horen dat Femmy en Shumee in de tussenstand op plaats 1 en 2 
stonden. Nooit durven dromen dat dit zo zal blijven maar…. 
Een eerste plaats en daarmee gouden medaille voor Femmy Gunter! Met een monsterscore 
van 51.175 en een eerste plek op alle 4 de toestellen kon het seizoen voor Femmy niet beter 
beginnen. 
De tweede plaats en zilveren medaille voor Shumee Jasperse met 46.900 punten! Wauw! 
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Nienke werd uiteindelijk verrassend goed vierde en viel hiermee helaas net niet in de 
prijzen. Nicky kwam na een jaar van blessures heel knap terug en haalde een zesde plaats. 

Na een lange dag en met zere billen van de houten bankjes en de vloer kon de juf met een 
zeer voldaan en trots gevoel terug naar huis. 
 
 
Zaterdag 8 februari was voor de instap dametjes (Domenica, Robin, Myrthe en Noemi) een 
spannende dag. Hun allereerste wedstrijd. Ook de pupillen 2 (Indy en Thirza) konden 
vandaag aan de bak. 
Na wekenlang zwoegen op de nieuwe oefenstof was dit de dag van de waarheid. Het was al 
vroeg dag in Breda. Om 8 uur stonden onze dames met mooi ingevlochten haren te popelen 
om al het moois wat ze hebben geleerd te laten zien. Wat was het spannend om in de mooie 
nieuwe turnpakjes de vloer op te lopen, aangemoedigd door minstens net zo gespannen 
ouders. 
We begonnen op sprong, een eitje voor de meiden. Iedereen maakte een fantastische 
sprong en haalde mooie punten. Een goed begin is het halve werk. Toen de brug, met nog 
halve blaren van het harde werken, slaagde iedereen erin een mooie oefening te laten zien 
met wederom fantastische punten. 
Hierna kwam toch wel het spannendste toestel, de balk. Ondanks dat de balk op de wedstrijd 
altijd nog smaller en hoger lijkt, slaagde bijna iedereen erin erop te blijven, ontzettend knap! 
Als laatste kwam vloer, een vierkante lange mat waar je makkelijk op kan verdwalen als je de 
weg niet kent. Na wat flinke stuiters tijdens het inturnen, gingen de oefeningen een stuk 
beter. De laatste ronde was rust. Tijd om te spieken wat alle andere meiden lieten zien. Wat 
was het spannend. 
 
Intussen lieten Indy en Thirza in de andere wedstrijdbaan zien wat ze konden. Thirza heeft 
de eer hoog te houden. Vorig seizoen was ze namelijk regiokampioen geworden. 
Beginnen met een rondje rust is niet ideaal maar zo konden de meiden zich goed 
voorbereiden op hun eerste toestel,  sprong. Beide meiden lieten twee mooie overslagen 
over de kast zien. 
Op de brug maakte Indy helaas een foutje waardoor ze viel. Ze herstelde zich hierna op het 
lastigste onderdeel prima want beide meiden lieten op de balk zien dat ze hun zenuwen 
onder controle hadden want ze eindigeden op dit toestel op de eerst en derde plaats. 
Na 2 mooie vloeroefeningen zat ook voor deze meiden hun eerste wedstrijd van het seizoen 
erop. 
Robin ging die dag naar huis met een gouden medaille met 52.375 punten, Noemi met een 
mooie bronzen medaille (50.200 punten), Myrthe werd knap vijfde en ook Domenica kwam 
heel mooi in de middenmoot terecht op een tiende plaats! 
Thirza wist haar eer hoog te houden en veroverde de eerste plaats bij de pupillen 2. 
Ook Indy werd voor haar presteren beloond en eindigde op een mooie zesde plaats. 
 

De buit van de eerste voorwedstrijd: 

4 x goud: Yara, Femmy, Robin en Thirza 
2 x zilver: Charlotte en Shumee 

1 x brons: Noemi 
 

Ook alle meiden die niet in de prijzen zijn gevallen: we zijn super trots op jullie!  
Het harde werken is nu al meer dan beloond. 
 

Linda en Karin Koster 
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Grote Club Kanjers 
 
 
Het is weer even graven in ons geheugen, maar eind vorig jaar hebben we weer flink ons 
best gedaan met z’n allen om loten te verkopen voor de Grote Club Actie. 
 

Nu zijn er altijd kanjers boven kanjers en de volgende Club Kanjers hebben meer dan 

20 loten  verkocht vorig jaar en daar mag best even wat aandacht aan besteed worden 

natuurlijk. Zij zijn dan ook gehuldigd en hebben een cadeaubon gekregen! 
Iedereen hartelijk dank voor het (ver)kopen van de loten en een speciaal applaus voor deze  
 
 
 
 
 
 

 
 Niek Baars & Kevin Koopman    Elysia Geldof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Minne Colijn       Evy Prior 

 
 

Namens de organisatie, 
Aylin 
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Klassenbezoek bij een streetdance klas 
 
 
Dit seizoen is VTV gestart met een streetdance klas voor 8 – 9 jarigen. Dat dit een goede 
keuze was, bleek wel toen ik op vrijdagavond 21 februari ging kijken bij deze groep. Een 
grote groep enthousiast dansende meiden met twee net zo fanatieke juffen, Britt en Kim. 
Ik herkende meteen wat meisjes die ook als kleuter bij mij gedanst hebben. Zo schattig toen 
met een roze pakje aan … Zo zagen ze er nu zeker niet meer uit. Net als alle andere meiden 
waren ze stoer gekleed en dansten op sneakers. Kleine meisjes worden groot en kunnen 
ook steeds beter dansen. Maar meezingen tijdens het dansen doen sommige meiden nog 
steeds. Leuk hoor. 
Toen ik binnenkwam werd net de opstelling van de nieuwe dans doorgenomen. Altijd lastig, 
want als je net gezegd hebt waar ze moeten staan, gaan ze nog snel even een paar stappen 
naar voren om iets tegen een vriendin te zeggen: weg opstelling. Maar gelukkig kwam het 
toch goed. Toen de muziek aanging, wist iedereen z’n plekje te vinden. 
Soms heb je het idee dat je uitleg totaal niet aankomt bij je leerlingen. Ze staan wat met 
elkaar te praten, kijken een andere kant op of doen net of ze alles al weten. Dan zet ik de 
muziek aan en denk bij mezelf: “nou laat maar kijken dan als jullie denken niet op te hoeven 
letten…” En tot je verbazing weten de meesten het dan ook nog. Niet allemaal natuurlijk, 
maar er blijft verrassend veel hangen. Zo ook in deze groep. Maar de opstelling doornemen, 
vraagt toch wel om enige concentratie hoor, dus zo nu en dan even opletten graag. 
 
De dans zag er leuk uit. Een bepaald moment danste er een klein groepje in het midden en 
kwamen er steeds vanaf de zijkanten meer meiden bij. Dus goed opletten en meetellen 
wanneer je aan de beurt bent. Nog een keer de muziek aan en dansen maar. 
Er danste ook een jongen mee. Die was voor het eerst en deed meteen mee. 
 
Toen was het tijd voor een korte pauze. Als je dan denkt dat ze rustig gaan zitten, is dat niet 
helemaal het geval. Ja, even om een pakje drinken naar binnen te werken, maar daarna 
vlogen ze weer door de zaal. Hoezo te veel energie … het is vrijdagavond, einde van de 
(school)week, zijn jullie dan niet moe? 
Voor mij wel mooi even de gelegenheid om de meisjes zelf te vragen wat nu zo leuk is aan 
streetdance: “de muziek is leuker, het tempo is hoger, de juffen zijn jonger.” Of een ander 
meisje zei: “stoer dansen is gewoon leuk en ballet is tuttig.” Lekker bewegen, een leuke sport 
en zeker niet saai. Dat was toch wel de conclusie van deze dames. En toen renden ze weer 
weg, nog even een spelletje tikkertje. “Oh ja, lekker over de vloer slippen …” kwam nog 
iemand even melden. Een meisje vertelde ook nog dat er wel eens spelletjes gedaan 
werden, maar dan wel dansspelletjes. 
 

 
 
Genoeg gekletst en gerend vonden ook Kim en Britt. Muziek aan en snel verder dansen. Het 
was duidelijk een bekend nummer; Cha-Cha Slide. Ze zongen de tekst mee en deden wat 
hun gevraagd werd: 
Slide to the left, slide to the right, Criss cross..Criss cross, Cha cha real smooth 
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Daarna de ‘oude’ dans oefenen. I whip my hair (back and forth). Met dit nummer werden ze 
bekend bij het publiek tijdens de dansdemodag een paar weken geleden. Veel wapperende 
haren dus en na afloop een buiging.  Heel leuk om te zien en goed gedanst. 

 
Tijd genoeg om nog een stukje van de nieuwe dans erbij te leren. Terwijl juf Kim het 
voordeed, en zelfs meezong, deden de kinderen haar na. Eerst zonder muziek, goed 
luisteren naar de tekst, en vervolgens met muziek.  En zo hadden ze toch weer een stukje 
erbij geleerd. Nog flink wat weken te gaan voor het volgende optreden, 25 juni in de 
schouwburg, maar dat komt vast goed met deze groep. Want tussen het kletsen door, 
kunnen ze ook nog dansen. 
Of de nieuwe danser blijft,is nog even de vraag, hij vond het wel leuk en had voor allebei de 
juffen een bosje bloemen meegenomen als dank. Leuk toch? Kom gerust in mijn lessen ook 
eens kijken … 
 
Aan het einde van de les werden de ouders nog gevraagd om de volgende keer buiten de 
danszaal te wachten. Het leidt toch erg af voor de kinderen en de leidsters als te veel ouders 
zitten te kijken en te kletsen. Wel gezellig natuurlijk, maar niet altijd handig. 
 
Toen ik de zaal verliet was het demoteam streetdance, een (h)echte vriendinnenclub die ook 
nog eens goed kunnen dansen, al flink aan het oefenen. De 8-9 jarigen hebben zeker een 
doel om voor ogen te houden: dansen in het demoteam! Blijven oefenen meiden, want 
misschien staan jullie daar ook over een aantal jaren. 
 
Ook dansen bij deze groep? Neem dan wel even contact op met de juffen. Telefoonnummers 
staan op de website. (www.vtv-vlissingen.nl) De groep is redelijk vol en er is dus een 
wachtlijst. Soms gaat er wel eens iemand af, dus lang wachten is misschien niet nodig. 
Gewoon even bellen. 
En of ik toch maar niet wilde vergeten om in het clubblad te schrijven dat één van de juffen 
kramp kreeg in haar teen. Wat daar zo leuk aan is, weet ik niet, maar het moest zeker in het 
clubblad. Bij deze Zapura … 
 
Leuk om eens bij jullie les aanwezig te zijn. Bedankt Desley, Shaydeny, Zapura, Rosa Lee, 
Elise, Zoë, Indy, Chanella, Jordan, Iris, Lara, Lana, Elysia, Burnice, Anna, Shania, Sterre, 
Florence, Amber, Mandy, Chanella en natuurlijk jullie juffen Kim en Britt. 
 

Gina Boogaard  

http://www.vtv-vlissingen.nl/


26 

 

Cursuswezen en licentiebeleid 

stand van zaken per 24 februari 2014 
 
 
De niveau 1 cursisten gaan als een speer de laatste tijd. Van de turnafdeling hebben 
inmiddels Amber Baljeu, Josef Hamelink, Yentel Wouters en Layana Thiel de cursus 
met succes afgerond. Savannah Bakker deed hetzelfde bij de dansafdeling. Alle cursisten 
hebben van de KNGU een diploma gekregen en van V.T.V. een T-shirt.  
 
De niveau 2 cursisten gymnastiek hebben de laatste maanden hun beste beentje voorgezet 
tijdens het volgen van de opleiding in Middelburg. Thea Jasperse, Sam Josiasse en 
Annemiek Schipper konden op zondag niet uitslapen, want deze cursus werd gehouden op 
zondagochtenden. Zij werden ondersteund door de praktijkbegeleiders Denise Looij, Ruud 
Kempe en Henny van Drom. Deze praktijkbegeleiders zijn belangrijk. Als iemand het even 
niet meer ziet zitten kan zo’n praktijkbegeleider binnen de club net weer het zetje in de juiste 
richting geven. Op zondag 23 februari was het feest: alle drie de cursisten mochten na zowel 
een theoretisch examen als een praktijk examen het diploma in ontvangst nemen. Tijdens 
het praktijk examen werden zij ondersteund door jonge turnsters en turners van V.T.V. , die 
samen met kinderen van andere verenigingen in Zeeland de klas vormden waar aan les 
gegeven moest worden. Allemaal van harte gefeliciteerd, het bestuur en de technische 
commissie is heel trots op jullie! 
 
Karin Tax heeft dit seizoen nieuwe inspiratie opgedaan tijdens de cursus Senioren in de 
sportvereniging, georganiseerd door Vlissingen in beweging. Diverse thema’s werden vanuit 
verschillende sporten belicht. Denk bijvoorbeeld aan differentiëren in de les, belasting en 
belastbaarheid, veiligheid en balansvormen, circuitvormen en sociaal contact. Het leuke van 
deze cursus was dat er kader van verschillende sporten aanwezig was. Naast gymnastiek 
waren er ook mensen uit de atletiek, zwemmen, beachvolleybal, Chinese bewegingsleer, 
wandelsport en verdedigingssporten. Hierop volgde de uitnodiging om bij elkaars lessen 
eens mee te komen doen om zo weer nieuwe ideeën op te doen.  
 
Op 26 oktober hebben Louisa de Ridder, Ina Verheul en Marion van Belzen een zeer 
interessante bijscholing visualisatie gevolgd in Veldhoven tijdens de kaderdag. Daar werd 
middels voorbeelden aangetoond dat bewegingen geperfectioneerd werden nadat een 
turnster zich even in haar eigen wereld had teruggetrokken  en de beweging in haar hoofd al 
had geturnd. Op de Winterspelen hebben we kunnen zien dat schaatsers de start tientallen 
malen in hun hoofd al maken en hun race al honderden keren in hun gedachten hebben 
gereden. De turnsters in Veldhoven deden dit op dezelfde manier en het was fascinerend om 
naar te kijken.  
 
Bijscholingen dans zijn vaak buiten de provincie, maar op 15 februari mochten we docente 
Joke van Leeuwen verwelkomen in onze eigen Vrijenhovenzaal! V.T.V. was dan ook goed 
vertegenwoordigd met leiding. Nicole, Annelies, Nathalie, Savannah, Wendi en Gina kregen 
een bijscholing kinderdans 9 tot en met 12 jaar en 12 +.  
 
Inmiddels is het wedstrijdseizoen acrogymnastiek en turnen volop losgebarsten en staan de 
bijscholingen even op een laag pitje, maar als dat straks weer allemaal voorbij is dan gaat 
het kader van V.T.V. weer 

 
 

Afdeling cursuswezen 


