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Van de bestuurstafel 
 
 
VTV is een rijke 
vereniging. Ik heb het 
dan niet over geld, 
hoewel we financieel 
gezond zijn, maar over  
onze twee andere 
zaken. Dat zijn enerzijds onze 
accommodaties, Clubhuis en 
Vrijenhovenzaal, waarmee we enorm 
boffen en waar een heleboel andere 
verenigingen jaloers op zijn. Maar meer 
nog zijn wij rijk aan mensen: leiding 
organisatoren, assistenten, 
clubbladbezorgers en allerlei anderen die 
VTV een warm hart toedragen en graag de 
behulpzame hand toesteken. Als wij wel 
eens met andere besturen praten dan 
horen we altijd over de problemen die zij 
hebben om aan vrijwilligers te komen. Bij 
onze vereniging is dat niet zo. Het gaat niet 
helemaal vanzelf om voor elke klas goede 
leiding te krijgen, maar over het algemeen 
lukt dat heel goed, en als er eens een 
wedstrijd of ander evenement is dan staan 
er een hoop mensen klaar om toestellen te 
sjouwen, kaartjes te verkopen, broodjes te 
smeren, en zo voorts en zo voorts. Samen 
vormen zij een hele grote “VTV-familie” en 
dat is voor een club als de onze een rijk 
bezit. 
Dat neemt niet weg dat er ook een paar 
mensen bij de vereniging zijn die wel heel 
veel uren in de club steken. Zonder zulke 
mensen zou het besturen van een 
vereniging als de onze een stuk stroever 
gaan, en zulke toppers moeten we ook 
koesteren. 
 
Bovenstaande is één van de overwegingen 
die het Bestuur maakt bij het vaststellen 
van de toekomstvisie. Daar wordt actief 
over gesproken, niet alleen in de 
Bestuursvergaderingen maar ook op een 
speciale Visieavond, waarover meer 
verderop in dit clubblad. Ook al draait de 
vereniging nu uitstekend, het Bestuur is ook 
bezig met de toekomst zodat VTV ook dan 
een springlevende vereniging blijft . . . 
 

Namens het bestuur, 
Ruud Kempe 

Van de redactie 
 
 
Het seizoen is zo’n beetje op de helft en dat 
is te merken aan de activiteiten in de 
klassen. Er wordt nu volop geoefend voor 
de diverse wedstrijden, regionaal en op 
clubniveau. De dansers oefenen voor hun 
theateroptreden in de schouwburg. Ook de 
acro groep is hard aan het trainen voor hun 
plaatsingswedstrijden. Dat laatste heb ik 
kunnen ervaren tijdens een klassenbezoek.  
In de spotlight, voor veel kinderen en 
ouders, een bekende juf. Veel kinderen 
beginnen bij haar als peuter en stromen 
vaak door naar de recreatieklassen. Maar 
we weten nog niet alles, dus daarom de 
spotlight op haar. 
 
Verder verslag van andere activiteiten, 
want naast de wekelijkse uurtjes sport, 
gebeurt er nog veel meer bij VTV. Soms 
worden ouders wel eens nerveus van de 
vele briefjes die mee gegeven worden, 
maar voor elke doelgroep is wel iets te 
doen. En wat dacht u van de Grote 
Clubactie. Een succes met de nieuwe 
manier van verkopen via de lotenboekjes. 
Wie waren de topverkopers? U leest het op 
bladzijde 23. 
 
De komende periode is er ook weer één 
van vakanties en andere vrije (sport)dagen. 
Dus er vallen wel eens lessen uit. Houd de 
informatie die gegeven wordt goed in de 
gaten. Of kijk op de website voor alle info. 
 
Tenslotte wens ik alle sporters veel succes 
op de wedstrijden en/of demo’s en laat 
vooral weten wat jullie er zelf van vonden. 
Kopij kan weer ingeleverd worden voor 30 
juni op het mailadres van de redactie:  
clubbladvtv@zeelandnet.nl. 

 
Namens de redactie, 

Gina Boogaard 

mailto:clubbladvtv@zeelandnet.nl
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In de spotlight … Henny van Drom 
 
 
 
Wat is/was je functie binnen VTV? 
Turnjuf bij verschillende groepen. 
 
Hoe lang ben je al actief bij de vereniging? 
Sinds 1999, dus al 18 jaar. 

 
Sport je zelf ook nog bij VTV? 
Niet meer. 
Als kind turnde ik jarenlang bij VTV. Heb later nog enkele jaren jazz ballet gedaan. Eerst bij 
Joke Louwerse en weer wat later bij Jos Swart. 
 
Hoeveel en welke uren geef je les? 
Ik geef 6 uur les. Vier groepen peuters, één groep kleuters en één groep meisjes 6/7 jaar. 

 
Wat doe je nog meer in het dagelijks leven? 
Ik werk een aantal uren als huishoudelijke hulp. 
Ik knutsel af en toe en ik sport. 

 
Hoe ben je bij VTV gekomen? 
Via mijn zus Lia, die ook jaren turnles gegeven heeft bij VTV. 
En bij de jazz van Jos via mijn zus Els, die daar ook bij danste. 

 
Wat is het grappigste dat je bij VTV hebt meegemaakt? 
Dat ik samen met Ruud Kempe een rendier was bij een uitvoering. Bloedheet in dat pak, kon 
niet goed zien waar ik liep, maar we hebben wel gelachen. 
 
De kinderen hebben vaak leuke uitspraken zoals: 
- juf mag ik op mijn blote sokken? 
(bedoelde ze haar blote voeten mee, was haar schoenen vergeten) 
- ik heb pijn in mijn hersenen 
 
Hoogtepunt tijdens je hele VTV loopbaan? 
Het behalen van mijn licenties Leidinggeven niveau 2 en 3. 

 
Waren er ook wel eens vervelende dingen? 
Het komt wel eens voor dat een kindje ziek is of een operatie moet ondergaan.  
Of dat een ouder ernstig ziek is. Dan merk je aan het kind dat ze daar verdrietig om is. Dat 
zijn verdrietige momenten waar een beetje medeleven op z'n plek is en waar we dan ook het 
beste van maken. 
 
Welke sporten vind je nog meer leuk? 
Fitness en Zumba. 
 
Ook leuk om te weten … 
Verliefd?/Verloofd?/Getrouwd?/Kinderen? 
Ik ben getrouwd met Franky en hebben een dochter Michelle en een zoon Dion. En onze 
dochter heeft pas een zoontje gekregen, onze prachtige kleinzoon Kai. 
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Waar kijk je graag naar op TV? 
Oh jee uhhhh.....Nou eigenlijk van alles. 
Ik kijk naar heel veel programma's op TLC, ID en RTL4.  Ik vind shows en een quiz, zoals Ik 
hou van Holland, leuk. En natuurlijk geregeld naar een goede film kijken. 
 
Welke muziek vind je leuk? 
Ik hou van allerlei muziek, maar voornamelijk van RocknRoll zoals Rockabilly.  
En van Disco uit de jaren 70/80.  
 

 
 
Ben ik nog iets vergeten te vragen? Of wil je zelf nog iets vertellen? 
Wat ik altijd heel belangrijk vind is om moeite te doen om elkaar te begrijpen bij taalbarrières, 
zodat de les voor het kind ook leuk is. En zo leren (ouder en kind) ook nog eens sneller onze 

taal waardoor ze graag blijven komen.  
 
Dank je wel Henny voor het geven van jouw persoonlijke verhaal. Nog veel lesgeef plezier 
voor de komende jaren en voor nu, samen met je man, genieten van kleinzoon Kai. 
Zodra hij kan kruipen is het vast één van de nieuwe peuters tijdens je lessen peuter (groot)-
oudergym  
 

 
 
 
 
En bij de peuter-oudergym lessen van VTV kunnen de 
peuters hun nijntje beweegdiploma halen. Maar 
daarover meer in het volgende clubblad. 
 
 
 
 
  Gina Boogaard 
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Dansclinic 5 november 2016 
 
 
“Week van het sportplezier”, dat is inmiddels een begrip geworden 
binnen de sportwereld. Een week lang staat sportplezier centraal, 
omdat dit de belangrijkste reden is om te gaan sporten of actief te 
zijn in de sport. Dit jaar wordt deze week gehouden van 4 t/m 12 
maart. Sportverenigingen kunnen filmpjes en foto’s insturen en 
daarmee meedoen aan de oproep “Waarom is jouw gymsportclub de 
leukste gymsportclub van Nederland?” Iris Boogaard heeft vorig 
seizoen namens VTV diverse foto’s en filmpjes van de dansklassen 
ingestuurd en toen in juni de uitslag bekend werd, waren we daar heel blij mee! 
VTV Dans werd namelijk uitgekozen, samen met 6 andere verenigen uit Nederland, als 
leukste vereniging. Als prijs kregen we een sportclinic aangeboden in de discipline dans. 
 
Na de zomervakantie zou dit allemaal plaatsvinden en omdat we meerdere activiteiten 
hadden, zo aan het begin van het seizoen, kozen we voor zaterdag 5 november. Jenny 
Hoekwater, een bekende dansdocente binnen de KNGU, kwam vanuit Hardinxveld naar 
Vlissingen om daar in onze eigen Vrijenhovenzaal een dansworkshop te geven van maar 
liefst 3 uur. 
Alle dansleden vanaf 10 jaar werden uitgenodigd dus we hadden dan ook een leuke, 
gemengde groep jazz- en streetdancers. 
 
Om 14.00 uur kwamen de dansmeiden binnen. We begonnen meteen met een lekkere 
inleiding op het nummer Trumpets. De stemming zat er meteen in, iedereen kon meedoen. 
 

 
 
Hierna kwam de lichaamsscholing aan de orde, je lijf moet immers soepel blijven en dat kan 
o.a. op deze manier. Op rustige muziek werden de diverse spiergroepen afgewerkt en 
uiteindelijk werd het een hele oefening die we allemaal mee konden doen. 
Daarna kwamen diverse delen van de inleiding weer terug en werden samen gebracht in een 
choreografie op het nummer Bring it all back. Altijd leuk om eens van iemand anders les te 
krijgen, zo komen er bewegingen langs die je niet altijd gebruikt. Voor menig danser was dat 
best een spannende ervaring, maar iedereen kon goed meedoen. 
 
Tijd voor een pauze tussendoor met iets te drinken en een zakje chips. We hadden immers 
iets te vieren als leukste vereniging. 
 
Na de pauze ging het nog zo’n anderhalf uur door en uiteindelijk had iedereen de dans onder 
de knie en konden we hem in twee groepen steeds aan elkaar laten zien. 



6 

 

Ook werd er nog een oefening in een kring gedaan waarbij iedereen om de beurt een eigen 
beweging voor mocht doen. Die dan vervolgens door de hele groep werd overgenomen. 
Deze keer op een rustig muziekje en ook nog eens een ¾ maat. Best lastig, maar ook hier 
wist iedereen raad mee. 
 

 
 
Rond 16.00 uur sloten we af met nog eenmaal onze geleerde dans. Een applaus voor Jenny 
die het allemaal verzorgde en ook applaus voor iedereen die aanwezig was: Veerle, 
Danicha, Rosalinn, Olivia, Evy, Nomi, Nadia, Channela, Myrthe, Alidia, Vienna, Nathalie, 
Annelies, Iris, Amber, Amy, Fien, Lot, Anchita, Dana, Elize en Emeline. Leuk dat jullie er 
waren dames. Met een leuk presentje en een tevreden gevoel gingen de dansers weer naar 
huis. 
 
Een leuke dansmiddag! Maar ja, wat wil je als leukste vereniging …. 
 

Gina Boogaard 
 
 

Clubkampioenschappen 2017 
 

 
Zaterdag 1 april, en dat is geen grap, worden weer 
de clubkampioenschappen gehouden in de 
Vrijenhovengymzaal. We beginnen met de 
kleutergroepen en gaan zo de rest van de dag 
door tot aan de heren. 
 
De toegang is gratis en in de kantine van de zaal 
is altijd koffie, thee of iets fris te krijgen. 
Altijd leuk voor de leden als er veel publiek komt 
kijken. Dus wees welkom allemaal. 

 
Nog turnkleding nodig? Neem dan contact op met Jolanda Riemens, tel. 06-12627002 (na 
19.00 uur uitsluitend van maandag tot vrijdag en niet in het weekend of mail naar 
jolanda.riemens@zeelandnet.nl 
  

mailto:jolanda.riemens@zeelandnet.nl
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Bedankt 
 
Tijdens het Nieuwjaarsbuffet heb ik, na een bijna 12-jarig voorzitterschap, afscheid genomen 
van de vereniging. Ik heb een fijne periode achter me en zal er met plezier aan terugdenken. 
Het af en toe eens lesgeven als Marion op vakantie was, prijzen uitreiken aan geslaagden, 
huldigen etc. dat was een mooi gebeuren ik was dan ook blij als Marion me daarvoor belde. 
In het bestuur heb ik fijne collega’s gehad. 
Er was een periode van “ga ik door of “ en ja, je moet op een gegeven moment de knoop 
doorhakken, lastig. Daar is dan op 13 januari een eind aan gekomen. 
Nogmaals hartelijk dank voor de bloemen en het cadeau. 
Ik blijf de vereniging volgen en wens iedereen alle succes toe en we zien elkaar zeer zeker 
nog. 
 

Tot gauw, Sonja de Waal 
 

 

Felicitaties 
 
Namens Bestuur en Technische Commissie feliciteren we de volgende cursisten, want zij 
zijn namelijk allemaal geslaagd! 
 

Dans niveau 1: 

Charley Gijsbertha, Josephine Hermsen 

en Zoë Brandon 

 

Gymnastiek niveau 1: 

Thirza van Belzen 

 

Gymnastiek niveau 3: 

Esther Brouwer, Kylian Verheul 
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Altijd feest in het clubhuis 
 
 
Zondag 27 november vierden we samen met de jeugdige VTV leden het Sinterklaasfeest. 
Nadat alle ouders vertrokken waren, verdeelden we de groep in tweeën. Eén groep stortte 
zich op de knutselactiviteit en de andere groep kon zich uitleven met diverse spelletjes. Deze 
keer gingen we een muts maken in de vorm van “de zak van Sinterklaas”. Er lagen 
tijdschriften en hieruit konden de kinderen hun verlanglijstje samenstellen om vervolgens op 
de muts te plakken. Maar ja dat uitzoeken van cadeautjes, dat viel nog niet mee natuurlijk. 
Maar als je er dan toch uit was en 
de cadeautjes waren opgeplakt, 
konden er nog stickers en 
pepernoten op geplakt worden. 
Touwtje er rond met de naam erop 
en klaar was de muts. 
Zoals gezegd ging de andere groep 
spelletjes doen: schoenen memory: 
diverse schoenen onder een 
theedoek, waarbij natuurlijk de juiste 
paar schoenen bij elkaar geraden 
moesten worden. Pepernoot 
estafette, altijd leuk en boter kaas 
en eieren maar dan met gekleurde 
bordjes en de rijtjes moesten 
gemaakt worden in een 9-tal 
hoepels. Dus ook nog eens heen en 
weer lopen en goed opletten dus. 
 
Toen iedereen klaar was met de activiteiten, was er tijd voor iets te drinken en een 
speculaasje. Het feest was natuurlijk pas compleet toen ook Sinterklaas en de Zwarte Pieten 
er waren. Nadat eerst één van de Pieten gecontroleerd had of alles aanwezig was, bleek er 
toch nog iets niet te kloppen. De zakken met cadeautjes waren verwisseld met vuilniszakken 
vol troep. Dat kon natuurlijk niet de bedoeling zijn. Gelukkig kwam het uiteraard weer goed 
en was er voor ieder kind een leuk presentje van Sinterklaas. 

De tweede groep met oudere VTV-
ers had soortgelijke spelletjes, maar 
zij hadden er nog een reuze Jenga 
spel bij. Aan de hand van vragen 
mocht iedereen, bij een goed 
antwoord, een stokje weghalen en 
dan maar hopen dat de toren niet 
om zou vallen. Nou dat ging 
eigenlijk heel lang goed! 
Ook kon er nog een schoorsteen 
gebouwd worden van bekertjes en 
viltjes. Het winnende team “De 
Pivots” won uiteindelijk met totaal 
201 punten. Leuk om te zien hoe 
fanatiek iedereen mee doet met de 
spelletjes. Voor de winnaars was er 
dan ook een “zak geld” te winnen. 
En daarna ook voor deze groep 
cadeautjes!  
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Zondag 18 december werd er weer gefeest in het clubhuis. Het Kerstfeest werd gevierd. 
Zoals altijd was alles mooi versierd met een kerstboom, veel lichtjes overal en nog hier en 
daar wat ballen en slingers. Het versierteam had weer goed zijn best gedaan.  
En weer werd er geknutseld, deze keer een mini kerststukje in de vorm van een puntzakje. 
Dus buitenkant versieren, de medewerkers plakten alles netjes dicht en verder konden de 
kinderen het opvullen met veel glitters, takjes en allerlei versiering.  

 
Zo gebeurde dat bij allebei de groepen. Ook werd er samen gegeten; voor de jongste 
kinderen lekkere broodjes met heel veel beleg in soorten en maten en met de ouderen lekker 
gourmetten. De kinderen kunnen hier toch zo van genieten. En wij dus ook, want daar doen 
we het tenslotte allemaal voor. Vrolijke gezichten! 
Om het nog leuker te maken, kwam er dit jaar een Kerstvrouw i.p.v. een Kerstman op 
bezoek. Ze moest zelf ook een beetje wennen aan haar eerste optreden, maar er werd goed 
meegezongen en dat stemde haar wel tevreden. Ook nieuw dit jaar was het versieren van de 
spiegels met krijtjes (die bij de Kerstzegels zaten). Leuk om te doen, mooi om te zien, iets 
lastiger om alles er weer af te halen. 

 
Zo zachtjes aan beginnen wij van de activiteitencommissie weer aan de voorbereidingen 
voor het eindfeest. Dat lijkt vroeg, maar voor je het weet is het zomer. 
Zet maar alvast in de agenda’s: zondag 9 juli: eindfeest VTV. 
 

Namens de activiteitencommissie, 
Gina Boogaard 
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VTV bij de X-mas City Trail 
 
 
In de week voor de Kerstdagen werd in Vlissingen de X-mas City Trail gehouden. Dit is een 
hardloopevenement, waarbij de deelnemers niet alleen in kerststemming uitgedost rennen 
(lampjes!) maar waarbij dwars door de stad én door verschillende gebouwen en winkels 
gelopen wordt. Een hele leuke en sfeervolle sportactiviteit die nog eens opgevrolijkt werd 
door een aantal jongens en meisjes van onze vereniging. De meiden van de A-selectie en de 
jongens van Kylian en Ruud hebben midden in de stad een demonstratie verzorgd van twee 
uur lang. Terwijl allerlei kerstig uitgedoste hardlopers voorbijkwamen werden er op de hoek 
van de Lange Zelke en de Walstraat vele koprollen, radslagen, streksprongen en salto’s 
getoond aan het publiek. 

 
 
Ook enkele heren deden mee en 
lieten zien dat je met zo’n 
minitramp best hoog en ver 
sprongen kan maken! 
De demonstratie viel bij iedereen 
goed in de smaak en als er 
volgende winter weer zo’n 
evenement is, proberen we zeker 
weer van de partij te zijn. 
 
 

Ruud Kempe 
 
 

 
Visieavond 
 
 
Binnen het Bestuur wordt niet alleen over de dagelijkse gang van zaken gesproken, maar er 
wordt ook naar de toekomst gekeken. Daarbij proberen we goed te kijken wat er speelt 
binnen de vereniging, maar ook wat maatschappelijke ontwikkelingen zijn, wat onze leden 
vinden van de club, hoe de interactie met de gemeente en andere verenigingen is, wat er 
gebeurt binnen de KNGU, en nog veel meer. Om daar wat structuur aan te geven hebben we 
enige tijd geleden een Visieavond gehouden, waarbij we een aantal mensen, die binding met 
VTV hebben, in het Clubhuis uitgenodigd hebben om mee te praten over al de 
ontwikkelingen en invloeden die hiervoor genoemd zijn.  
 
Er was een dagvoorzitter van buiten de vereniging aangetrokken voor de leiding van deze 
sessie en onder haar kundige leiding werd in eerste instantie in een spelvorm vrijuit 
gesproken over het beeld van VTV dat bij de leden leeft. Ook werd gebrainstormd over 
zaken die bij VTV veranderd /verbeterd zouden kunnen worden. Daarbij kwamen allerlei 
ideeën naar voren, waarvan sommige minder realistisch waren, terwijl andere wel degelijk 
nuttig waren. 
Het Bestuur is de deelnemers dankbaar voor de ideeën die uit de Visieavond zijn gekomen 
en is deze verder aan het uitwerken. Resultaten zullen gemeld worden als die tot 
daadwerkelijke veranderingen of vernieuwingen leiden. 
 

Ruud Kempe 
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Springdagen Sommelsdijk 7 januari 2017 
 
 
Vrijdag 7 januari was het weer zover. We mochten naar ons jaarlijkse uitje in Sommelsdijk.  
Dit evenement vindt plaats in Sommelsdijk, verspreid over 
meerdere dagen. Dit jaar waren er 75 deelnemende 
verenigingen met 3150 deelnemers. Ontzettend populair 
dus.  
Dit jaar hadden wij 50 deelnemers. Hierdoor kregen we een 
eigen rechtstreekse bus, wat uiteraard heerlijk was. Om 
9.45 zouden we vertrekken naar Sommelsdijk, dit werd iets 
eerder omdat iedereen heel vlot aangemeld was en allen 
super op tijd. Dit was een voorteken voor de hele rest van 
de dag want alles verliep heel vlot. Na een ook vlotte 
heenreis, konden we vrijwel meteen terecht in het zwembad. Heerlijk om iedereen uitgelaten 
te zien plonzen, glijden en springen. 
Na het eten van frietjes met kipnuggets of een frikandel stond er een demonstratie op ons 
programma. Iedereen die minimaal een salto op de minitramp kan, mag hieraan deelnemen. 
Er zat een groot aantal toeschouwers op de tribune, vrijwel alle deelnemers waren VTV’ers. 
Na een schitterende voorstelling was het tijd om te gaan bowlen. Er ging een en ander mis 
met de puntentelling, dat mocht de pret echter niet drukken. Na het bowlen volgde klimmen 
en tokkelen. Voor de meesten een hele spannende bezigheid. Bij het tokkelen “vlieg” je van 
de nok van de ene kant van een zaal naar een tumblingbaan aan de andere kant. 
Het klimmen tegen de muur, kan ook helemaal tot het plafond. De aanwezige leiding zorgde 
voor de beveiliging. Het vervolg van het programma was boogschieten. Enkelen bleken hier 
ook talent voor te hebben. Als afsluiting volgde nog 2 uur springen op allerlei toestellen. Een 
hele baan met grote trampolines, 2 tumblingbanen. Een hoog luchtkussen met 
minitrampolines ervoor. Een dubbele minitramp. Minitramps met kasten erachter tegen de 
muur,  2 trapezes en minitramps met schuine vlakken. Na deze ronde was iedereen 
helemaal moe. 
De bus voor de terugreis stond al klaar en er volgde ook een snelle thuisreis.  
Bij deze wil ik nogmaals alle deelnemers en leiding bedanken voor de gezellige dag. Als je 
achteraf naar de foto’s kijkt zie je eigenlijk alleen maar lachende gezichten. Volgend jaar 
gaan we zeker weer naar dit super leuke evenement.  
 

Esther Brouwer 
 

Parkeerbeleid Vrijenhovenzaal en clubhuis 
 
 

Bijna dagelijks zijn er verkeersproblemen op het pad langs de 
Vrijenhovenzaal naar het Clubhuis. Deze worden veroorzaakt door 
automobilisten die kinderen komen halen of brengen, of die 
parkeren op plaatsen die niet van VTV zijn. De ruimte is te klein 
voor een heleboel auto’s, en  irritatie en gevaarlijke toestanden zijn 
het gevolg.  
Het is niet de bedoeling dat er auto’s op het terrein komen alleen 

om kinderen weg te brengen of op te halen. Ook als de bestuurder 
zelf komt sporten is de parkeerruimte te beperkt om de auto bij de 

zaal of Clubhuis te parkeren.. Daarom: loop dat kleine stukje want  
 

PARKEREN VRIJENHOVEN EN CLUBHUIS: BUITEN HET HEK! 
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Afscheid voorzitterschap Sonja de Waal 
 
 
Zoals in het vorige clubblad al vermeld, is Sonja de Waal een 
tijdje geleden gestopt als voorzitter van VTV. Sinds december 
2004 heeft zij de voorzittershamer gehanteerd en in haar eigen 
stijl tientallen Bestuursvergaderingen geleid. Bij haar laatste 
Bestuursvergadering overhandigde Sonja de voorzittershamer 
aan Ruud Kempe, die de voorzitterstaken zal waarnemen.  
 
Naast het voorzitten van vergaderingen heeft Sonja een heleboel 
wedstrijden, uitvoeringen en andere evenementen geopend en 
de vereniging vertegenwoordigd bij regionaal- en districtsoverleg. 
Wat niet direct een voorzitterstaak is, maar wat Sonja ook heel 
wat keren gedaan heeft, is het vervullen van de EHBO-taak bij 
wedstrijden, en gelukkig blijft ze hiervoor nog voor ons beschikbaar.   

 
Tijdens het Nieuwjaarsbuffet voor leiding 
en medewerkers is in ruimere kring 
afscheid genomen van Sonja. Daarbij 
werd ze bedankt voor haar inzet, waren er 
bloemen, zoenen en een cadeau. Vanaf 
deze plaats danken we Sonja nogmaals 
voor haar inzet voor de vereniging en 
hopen we dat ze nog lang betrokken blijft. 

 
 

Bestuur 
 
 

X-mas-X-mas-X-mas-X-mas-X-mas-X-mas-X-mas-X-mas-X-mas-X-mas-X-mas-X-mas-X-mas-X X-mas-X-mas- 
 
 

 
 
 

VTV-tje was ook aanwezig bij de X-mas City Trail.  
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Acro baby’s 
Nee, het is geen nieuwe discipline in de sport ;)  

 

 
Wij, Maaike en Aylin, zijn afgelopen najaar allebei moeder geworden van twee jongens, 
Melle en Dévano. 
 
Aangezien een hele Acrogroep thuis uitnodigen voor kraamvisite wat lastig is, zijn we bij de 
Acro op de training gekomen op kraamvisite. 
 
En toen stonden er voor ons allebei twee grote tonnen vol met cadeautjes klaar, wat waren 
we verrast en overrompeld!! 
 
Wij willen iedereen op de Acro daarom nogmaals heel erg bedanken voor alle mooie 
cadeautjes voor onze jongens!! 
 

Bedankt allemaal!! 
 
 
 
 

 
 
 

Maaike, Brian en Melle 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Dévano, Aylin en Adriano 
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Showtime voor VTV dans 
 
 
Het nieuwe jaar begint voor onze dansers altijd met de Demodag Dans voor Regio Zuid 
West Nederland, beter bekend als de Kruitmolendemo. Alle dansverenigingen van 
Walcheren en omstreken verzamelen zich dan in Sporthal de Kruitmolen in Middelburg om 
hun nieuwste dansen voor het eerst aan het grote publiek te tonen. Zelf zijn mijn moeder 
(beter bekend als juf Gina) en ik ook al jaren van de partij, om onze dansgroepen te 
begeleiden en natuurlijk om zelf mee te dansen. Inmiddels zijn we allang niet meer 
zenuwachtig, toch ben ik altijd weer benieuwd naar wat er allemaal te zien is op zo’n dag.  
 

Voor de show begint en alle dansers gearriveerd 
zijn, geniet ik samen met de andere dansleiding 
nog even van de rust in een lege kleedkamer. Niet 
voor lang, want de kleedkamer vult zich al snel met 
een hoop VTV dansers. Er wordt een 
schminkhoekje geïnstalleerd waar Mandy en 
Annelies ervoor zorgen dat alle kinderen van de 4-5 
jaar groep er nóg schattiger uit komen te zien dan 
ze al waren in hun vrolijke dieren outfits. In de 
andere hoek poseren de cheerleaders van de 7-8 

jaar groep van juf Kiki en Amber nog even voor een mooie foto.  Bij de spiegels is het ook 
druk: de meiden van streetdance groepen 8-9 en 10-11 jaar krijgen mooie make-up op van 
de juffen Charley en Josephine. Ook de dansers van het demoteam en de dames groep 
maken zich klaar voor het optreden. Zelf zit ik bij de meiden van de 5-7 jaar groep in een 
kringetje op de grond: 
“Wie er danst er vandaag voor het eerst mee?” 
“Ik dans al voor de 4de keer mee hoor juf.” 
 
Het is nu bijna showtime, dus we lopen in een 
lange slinger met z’n allen naar de zaal waar 
we gaan klaar staan voor de opening. Elke 
groep mocht dit jaar een eigen stukje dans 
laten zien tijdens de openingsdans, extra veel 
zendtijd voor ons allemaal dus! Nadat alle 
verenigingen zijn voorgesteld, kan de 
voorstelling echt beginnen. Gelukkig kunnen 
de dansers vanaf de zijkant toekijken naar 
alle dansen. Sommige kleine meiden boffen 
en weten een plekje op schoot van één van 
de vele hulpjuffen te bemachtigen.  
“Wanneer mogen wij?”  
“Bijna, nog even wachten …” 
 
Er komen veel dansen langs, vooral veel van VTV, we deden namelijk met maar liefst 7 
groepen mee! Stuk voor stuk mogen we allemaal laten zien waar we een halfjaar aan 
gewerkt hebben. Soms gebeurt er iets spannends zoals stoere B-boys die allerlei stunts 
laten zien. Niet iedereen is onder de indruk: 
“Dat kan ik ook hoor”, zegt een meisje van de 4-5 jaar groep dat naast me zit.  
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De middagvoorstelling vliegt voorbij, al snel gaan we weer klaar staan voor de slotdans: 
follow the leader! Nog even lachen voor de groepsfoto, de perstribune van ouders 
fotografeert er gretig op los en dan terug naar de kleedkamer.  
 
De meeste dansers gaan naar huis, maar wij duiken de kantine in. Tijd voor een korte 
evaluatie van het middagdeel en lekker frietjes eten. Als ik terugkom in de kleedkamer, is 
deze alweer gevuld met nieuwe VTV dansers. Ditmaal geen meiden die tikkertje doen, maar 
de streetdancers van 12-13 jaar en 14+ die nog voor een laatste keer hun dans oefenen voor 
de spiegels onder toezicht van Juf Stacy. Juffen Rienke en Wendi geven nog wat tips aan 
hun groep jazzdans 10-12 jaar en Juf Kiki en Zoë zijn in de weer met haren vlechten van de 
jazzdans 8-10 jaar groep. Ook de meiden van jazzdans 12-16 jaar oefenen hun dans nog 
één keer. De avondvoorstelling kan beginnen. 
 

 
 
Opnieuw laat VTV 6 toffe dansen zien. Ik ben na bijna 20 jaar lid van VTV misschien een 
beetje bevooroordeeld, maar wij zijn gewoon de leukste oké! Wachten duurt dit keer langer 
voor mij, want mijn groep jazzdans 16+ is pas als voorlaatste aan de beurt. Stiekem ben ik 
toch een beetje zenuwachtig, het is de eerste keer dat ik als choreograaf voor deze groep 
een dans laat zien in de Kruitmolen. Na een allerlaatste peptalk lopen we het toneel op. 
Binnen no-time is het nummer alweer voorbij en maken we onder luid applaus onze bekende 
buiging. Natuurlijk geniet ik met volle teugen van dit moment … De Kruitmolendemo is weer 
voorbij, op naar de volgende!  
 

Iris, danser en juf van jazzdans 16+ 
 
 
P.S. Wil je nogmaals genieten van de optredens van onze VTV dansers tijdens de demodag 
dans? Check dan de compilatievideo op onze Facebook: @vtvvlissingen. 
Foto’s van de dansdemo dag vind je op onze website: vtv-vlissingen.nl. 
En voor de laatste updates van de dansafdeling volg je natuurlijk @vtvdans op Instagram. 
;) 
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Smoezen om niet te sporten 
 
 
Wellicht een vreemd artikel in een clubblad van een sportvereniging. Maar misschien zijn niet 
alle lezers van dit blad zelf ook actief als sporter. De volgende smoezen zijn dan ook veel 
gehoord. Maar daar kan wat aan gedaan worden! Aldus de auteur van het volgende artikel, 
Ingrid Beckers (GPD), gelezen op een website over bewegen. Website is inmiddels uit de 
lucht, maar dit artikel mocht ik er nog van gebruiken. 
 

 
Alle goede voornemens ten spijt verzinnen veel mensen in januari alweer allerhande 
smoezen om toch maar niet te gaan sporten. Het Nederlands Instituut voor Sport en 
Bewegen (NISB) levert de tegenargumenten om toch maar wel van die bank af te komen . 
 
1. Ik heb altijd al een hekel gehad aan sport.  
Vervang ‘sport’ door ‘bewegen’ en het klinkt al heel anders. Misschien doet sport ook wel te 
zeer denken aan die strenge gymlessen van vroeger. Daarom promoot het NISB in ieder 
geval dertig minuten bewegen per dag. Regelmatig een flink stuk wandelen is ook goed, en 
misschien net dat opstapje naar een intensievere sport. Zoek kortom een manier van 
bewegen die bij u past. Dat mag ook salsadansen of golf zijn. 
Noot van de redactie: die strenge gymlessen, daar is bij ons natuurlijk geen sprake van . 
 
2. Ik start vol goede moed maar houd het nooit vol.  
Zoek een beweegmaatje: samen houd je het beter vol. Je kunt iemand in de buurt vragen of 
via www.beweegmaatje.nl . Loop ook niet te hard van stapel. Dan liggen blessures op de 
loer en gaat de goede moed snel verloren. Bouw een training rustig op, werk met kleine 
stappen naar een groter doel over een half jaar of jaar. 
 
3. Ik stop maar weer, want ik val toch niet af.  
Verwacht niet dat de kilo’s er meteen afvliegen. Een strak lichaam krijgt u niet van twee keer 
joggen. De eerste zichtbare veranderingen treden pas op na twaalf weken geregeld sporten. 
Geniet intussen van al die andere voordelen. Door te bewegen wordt u gezonder, 
aantrekkelijker en beter gehumeurd. Bedenk tijdens die eerste, lastige trainingen ook maar 
dat zes procent van de sterfgevallen in Nederland een gevolg is van onvoldoende 
lichaamsbeweging. 
 
4. Sport doet pijn.  
Laat u niet ontmoedigen door een beetje spierpijn of vermoeidheid in het begin. Het lichaam 
moet weer wennen aan extra beweging. Zorg daarom voor een geleidelijke opbouw: streef 
niet naar honderd push ups binnen een week, maar neem er maanden of desnoods jaren de 
tijd voor. Een goede warming-up en cooling-down kan een hoop ellende voorkomen. Let wel: 
lichte pijn mag best en is zelfs nodig voor een goed stel stalen biceps. 
 
5. Ik voel me zo futloos, het werk en de kinderen slokken al mijn energie op.  
Juist dan: gaan! Want dé remedie tegen een futloos gevoel is actie. Mensen die meer 
bewegen hebben minder kans op depressies. Al tijdens het sporten maakt vermoeidheid 
plaats voor nieuwe energie. Probeer bewegen ook in te passen in uw dagelijks leven: breng 
de kinderen met de fiets naar school en ga lunchwandelen. Ook kleine beetjes helpen. Of ga 
zelf ook zwemmen tijdens de zwemles van de kinderen of samen met andere ouders stevig 
wandelen. 
Tip: kinderen naar de gym- of dansles gebracht, benut die tijd dan om zelf ook actief te 
bewegen. Misschien zijn er meer ouders die dat best leuk zouden vinden. 
 

http://www.beweegmaatje.nl/
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6. Ik heb een te drukke agenda.  
Kies een sportactiviteit die niet aan tijd of locatie gebonden is, zoals hardlopen of racefietsen. 
Veel op reis? Pak voortaan ook sportschoenen in en zoek in het hotel de fitnessruimte op of 
begin de dag met een half uurtje joggen of zwemmen - veel zakenhotels hebben een 
zwembad en in het water verbruik je gemiddeld 333 calorieën in dertig minuten: dat scheelt 
weer als de zakenlunch iets zwaarder uitvalt. 
 
7. Sporten gezond? Op mijn leeftijd krijg je er alleen maar blessures van.  
De sport die je van jongsaf aan beoefent, is meestal ook het meest geschikt als u ouder 
wordt. Houd dus vast aan oude gewoontes. Accepteer wel dat het allemaal iets minder snel 
en lenig gaat. U kunt beter iets langer dan iets intensiever trainen: zo voorkomt u blessures. 
Bent u nu echt te oud voor het veteranenvoetbal? Uit onderzoek blijken de volgende sporten 
erg geschikt voor 55-plussers: golf, fitness, roeien, wandelen, zwemmen, nordic walken, 
paardrijden en ouderengym. 
 
8. Een abonnement op de sportschool is wel erg duur  
Natuurlijk zijn er goedkope, zelfs gratis alternatieven naast wandelen en joggen. U kunt altijd 
voor de tv meedoen met Olga en Duco van Nederland in Beweging. Er zijn ook genoeg dvd’s 
verkrijgbaar met oefeningen. Hipper is sporten met de Wii Fit, al valt het aantal verbrande 
calorieën volgens recent onderzoek van de Consumentenbond tegen. Veel fitnesscentra 
bieden trouwens dalurenabonnementen voor alleen het gebruik van de fitnessapparatuur. 
Tip: contributie bij VTV is zeker niet duur te noemen. Leden vanaf 16 jaar betalen € 11,50 
per maand. 
 
9. Ach, ik fiets toch al elke dag naar mijn werk.  
Fietst u minimaal tien minuten achter elkaar terwijl uw hartslag omhoog gaat en u sneller 
ademt? Dan is dat prima. Maar uw dagelijkse fietstocht is geen excuus om niet te hoeven 
sporten. Om flink spierkracht, conditie en een strak lijf op te bouwen, is heen en weer naar 
het werk peddelen niet genoeg. 
Tip: parkeer de auto eens aan het begin van het Baskensburgplein en loop het laatste stuk 
tot aan de Vrijenhovenzaal of clubhuis. Parkeren tot vlak voor de zaal is sowieso niet de 
bedoeling. Of nog beter, kom op de fiets. 
 
10. Als ik minder eet val ik toch ook af?  

Ja, maar gezondheidswinst boekt u alleen door de combinatie van afvallen én meer 
bewegen. Een goede balans tussen voeding en beweging vermindert bijvoorbeeld de kans 
op diabetes type 2 met vijftig procent. Diabetespatiënten die veel bewegen, hebben vaak 
minder medicijnen nodig. Als we het puur over uiterlijk hebben: een strakke buik en billen 
krijgt u natuurlijk niet van een sapjesdieet. 

 
Artikel overgenomen, 

geschreven door Ingrid Beckers (GPD) 
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Jeugd Turn Competitie 2017 
 

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari 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 een 
heleboel Walcherse verenigingen mee. De wedstrijden worden 
beurtelings georganiseerd door twee of drie van deze 
verenigingen; dit jaar was de beurt aan gymnastiekvereniging 
DOK, samen met MTV. 

 
 
 
Bij de Jongens 8-11 jaar werd er door vier 
verenigingen gestreden om de prijzen. De 
tien blauwe mannen hadden in december 
en januari hard geoefend, en het resultaat 
was een mooie tweede plaats. De uitslag 
van de groepen: 
 

 Vereniging Totaal 

1 M.T.V 7,912 

2 V.T.V. 7,798 

3 D.I.O.S.  7,351 

4 Hygiëa  7,112 
 

 

 

 

  Sprong 1 Sprong 2 Sprong Brug Vloer Ringen Rekstok Totaal 

1 Ruben Bellu 9,10 9,20 9,15 8,30 9,70 8,50 9,00 44,650 

4 Niek Baars 8,50 8,80 8,65 8,40 8,80 8,60 8,10 42,550 

9 Milan Tiessens 7,90 8,50 8,20 7,50 7,50 8,70 8,00 39,900 

16 Wouter Baas 8,00 7,10 7,55 7,60 7,00 7,90 8,00 38,050 

19 Cebas Hoogwerf 7,20 7,90 7,55 7,60 7,60 7,80 7,00 37,550 

25 Jermain Brockhorst 7,50 8,50 8,00 6,90 7,00 7,00 7,60 36,500 

26 Tijn Jellema 6,70 7,00 6,85 7,90 7,00 7,50 7,20 36,450 

27 Teun Simons 7,30 7,60 7,45 7,40 7,10 7,80 6,50 36,250 

29 Chico Kranenburg 7,30 7,00 7,15 7,50 6,80 7,60 6,90 35,950 

33 Dany Nieuwkoop 7,10 6,9 7,00 7,00 6,90 7,80 6,50 35,200 

 

Bij de Heren Junioren (dat zijn de mannen van 12 t/m 15 jaar) deed voor VTV Aron Enters 
mee. Aron turnde een nette wedstrijd en eindigde op de zesde plaats. 
 

   Sprong 1 Sprong 2 Sprong Brug Vloer Ringen Rekstok Totaal 

6 Aaron Enters VTV 8,30 7,60 7,95 7,30 7,90 7,80 7,90 38,850 
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Bij de Heren (16 jaar en ouder) waren drie van de vier deelnemers van VTV. Omdat de 
turner van DUO zich niet zo heel goed voorbereid had, werd het podium geheel blauw. Dat 
was overigens wel verdiend want alle drie de VTV-heren turnden een uitstekende oefening. 
 
 

   Sprong 1 Sprong 2 Sprong Brug Vloer Ringen Rekstok Totaal 

1 Josef Hamelink VTV 8,60 9,10 8,85 9,10 9,40 9,40 8,60 45,350 

2 Tim de Kam VTV 8,80 9,00 8,90 8,80 9,00 9,60 8,20 44,500 

3 Koen de Bokx VTV 7,80 8,20 8,00 7,90 7,60 8,20 7,90 39,600 

4 Mark van Beers DUO  7,50 7,70 7,60 7,30 7,20 7,40 7,60 37,100 

 
 

Ruud Kempe 

Jeugd Turn Competitie, verslag van Eva 

 

 
Zaterdag 28 januari mochten vijf meiden van VTV onze vereniging vertegenwoordigen 
tijdens de Jeugd Turn Competitie in Oostkapelle. 
Ik (Eva van den Broek) was er samen met mijn vriendinnetje Aaliyah en nog drie meisjes van 
mijn turnles. 
We moesten al heel vroeg thuis vertrekken om daar om 08.15 uur te kunnen zijn. 
Bij deze wedstrijd ging het om turnen in teams. Wat meteen opviel was dat de andere teams 
véél groter waren. Wij waren dus met vijf. Sommige andere teams bestonden uit wel meer 
dan twintig meisjes. 
Na de warming-up moesten we in een nette rij de zaal in. Ik was heel verrast dat onze juffen 
(Esther en Esther) vroegen of ik de vlag van VTV wilde dragen. Dat had ik niet verwacht, 
maar vond ik heel leuk om te doen. 
Toen de wedstrijd begon, hoorden alle teams bij welk onderdeel ze moesten beginnen. Wij 
begonnen met de pauze. Dat was een beetje gek, maar ook fijn want zo konden we nog 
even de oefeningen goed doornemen. 
Na de sprong, de brug en de balk, moesten we als laatste op de lange mat. Dat vond ik het 
leukste. Die oefening ging bij mij ook het beste. 
Helaas hebben wij niks gewonnen. Maar… we zijn ook niet als laatste geëindigd! Daar waren 
we dan wel weer heel blij mee. En we kregen na afloop nog een zakje chips van de juffen.  
 

 
 

Groetjes, 
Eva van den Broek (10 jaar) 
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Agenda komende aktiviteiten 
 
 

11 en 12 maart Zuid-Nederl.kampioenschappen + 
2e plaatsingswedstrijd acro 

Deurne 

11 en 12 maart 2e plaatsingswedstrijd divisie 4,5,6 Zundert 

18 en 19 maart 2e plaatsingswedstrijd divisie 4,5,6 Dinteloord 

25 en 26 maart 2e plaatsingswedstrijd divisie 4,5,6 Breda 

01 april clubkampioenschappen Vrijenhovenzaal 

01 en 02 april districtskampioenschappen + 
3e plaatsingswedstrijd acro 

Volkel 

08 april demodag dans Middelburg 

13 mei regiofinales divisie 4, 5, 6 Goes 

20 mei regiofinales divisie 4, 5, 6 Prinsenbeek 

21 mei Dance3Demo Krimpen a/d IJssel 

10 juni toestelfinales divisie 4, 5, 6 Kaatsheuvel 

17 juni toestelfinales divisie 4, 5, 6 Bergen op Zoom 

25 juni districtsfinale Kaatsheuvel 

28 juni theaterdansvoorstelling Middelburg 

09 juli eindfeest Clubhuis VTV 

 

 

 

VTV en social media 
 
 
Naast de website (www.vtv-vlissingen.nl) met heel veel algemene informatie, is onze 
vereniging ook actief op social media. We hebben een algemene facebook pagina, maar de 
diverse onderdelen van VTV hebben ook een eigen pagina of (besloten) groep. Zoals de A-
selectie (vtv.aselectie), B-selectie (VTV b-selectie), Springgroep (Springgroep VTV), 
Acrogroep (Acrogym VTV) en het demoteam dans (Demoteam-VTV-Modern). 
 
Zelf iets plaatsen hierop kan ook, maar soms niet rechtstreeks. Stuur een persoonlijk bericht 
naar de pagina of groep, eventueel met foto, en de beheerders zullen er zeker naar kijken en 
het plaatsen. 
 
 
 

 www.facebook.com/vtvvlissingen  www.twitter.com/vtvvlissingen 

 

www.instagram.com/vtvdans  

http://www.vtv-vlissingen.nl/
http://www.facebook.com/vtvvlissingen
http://www.twitter.com/vtvvlissingen
http://www.instagram.com/vtvdans
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Prima Vista voorbereidende selectie 
 
 
De meiden hadden er heel veel zin in, maar vonden het toch ook wel spannend. Wat voor 
oefeningen zouden er nu geturnd moeten worden? Ademloos keken ze toe bij het 
voorturnen. De één bleef de oefening in het hoofd herhalen en de ander wilde wel heel graag 
op dat moment een mop vertellen. Daarop spraken we af dat dat aan het einde van de 
wedstrijd mocht, maar niet tijdens de wedstrijd. 
Als turnsters van de voorbereidende selectie zijn ze de hele training aan het werk en het was 
dan ook onwennig om na je oefening op de bank te moeten zitten. Na twee toestellen kregen 
ze honger, want tijdens de training gaan we na twee toestellen altijd even pauzeren. Hoe 
verder of de wedstrijd vorderde hoe meer opgewonden of de turnsters raakten. Er werden 
zelfs al kansberekeningen gemaakt. De uitvoering van de oefeningen ging over het 
algemeen heel goed, al werd er soms nog wel eens iets vergeten. Bij de ringen had iedereen 
goed meegeteld. Drie zwaaien moesten er gemaakt worden, maar toch hebben we ook vier 
zwaaien en twee zwaaien gezien. En toen zat de wedstrijd erop en gingen ze helemaal los. 
De één had nog een leukere mop dan de andere. 
 
Onze benjamin kende er ook één: 
Jantje gaat met oma wandelen. Na 5 minuten vraagt Jantje aan oma: “Mag ik dat briefje van 
10 euro oprapen?” Oma vindt dat niet goed en ze zegt: “Nee Jantje, alles wat op straat ligt 
moet je laten liggen, want dat is vies.” 5 minuten later vraagt Jantje: “Oma, mag ik dat briefje 
van 100 euro oprapen?” Ook dit vindt oma niet goed en ze zegt opnieuw: “Nee Jantje, alles 
wat op straat ligt moet je laten liggen, want dat is vies”. Weer 5 minuten later glijdt oma uit 
over een bananenschil.  Ze zegt: “Jantje, wil je me alsjeblieft helpen met opstaan?”. Waarop 
Jantje zegt: “Nee oma, alles wat op straat ligt moet je laten liggen, want dat is vies”.  
 
Stralend kijkt ze me aan, snapt U het juf? U begrijpt: ook als leiding kon onze ochtend niet 
meer stuk. 
  
Vanaf volgende week gaan we verder oefenen voor de clubkampioenschappen, dat wordt 
weer een hele andere wedstrijd, waarbij moeilijke oefeningen geturnd moeten worden, maar 
de meiden hebben er nu al zin in.  
 

 

Marion van Belzen 
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Welkom nieuwe VTV-ers 
 
 
En ook deze keer kunnen we weer veel nieuwe leden welkom heten bij VTV. We wensen 
jullie een sportieve tijd en misschien zien we jullie wel op één van de activiteiten of 
wedstrijden. 
 
 

Nadia Smaardijk Jelaisa Grevinga 
Mace Peters Fleur van Klooster 

Senna Keerssemeeckers Teddie Penning 
Sienna Dingemanse Demi van Wanrooy 

Anouk Lägers Nienke Mulder 
Lynn van den Berg Elvis Vink 
James Dressman Morris Wagenaar 

Noa Hoppener Ela Omar 
Mathieu Markovic Thijs de Wolf 

Isa Rijsdijk Romaissa Boubouh 
Feline Westerterp Lejla Hajdukovic 
Cataleya Verburg Danitshia Strobos 
Pleun Heijmans Elin Verbrugge 

Fenna Filius Rayan Othmani 
Zoë Toet Kim Sierts 

Layla Berrazel Henrietta Binta Bah 
Heike van Woerkum Nisa Bülbül 

Noë Harthoorn Shane Busé 
Denice van der Weide Maud Hoosemans 

Demi Allaart Lena Houkamp 
Fenne Minderman Max Hulzebos 

Jasmijn Brusse Amanda Mac Donald 
Fleur Daane David Mac Donald 

Sofie de Groot Lana Ruppert 
Charlotte Verhoeven Michela Sasdelli 

Bradley Bax Esther Schalk 
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Grote Clubactie 2016 
 
 
Jullie hebben het misschien al van de leiding gehoord of op facebook gezien, maar we 
hebben wederom een recordaantal loten verkocht!! 
Van de opbrengst zijn ondertussen al mooie nieuwe landingsmatten aangeschaft voor in de 
Vrijenhovenzaal. 
 

1087 loten =  € 2.496,51 
 

Er waren dit keer ook een hoop TOP loten verkopers, zij hadden 20 of meer loten verkocht 
en kregen een mooie VTV tas. 
 

Onze TOP lotenverkopers waren dit jaar: 
 
   Jennifer     Chico 
   Karen      Rosalinn 
   Myra      Devika 
   Tessa      Samuël 
   Nienke     Shenna 
   Keyana     Lieke 
   Anne Sophie     Sarina 
   Sam      Rachel 
   Amy      Ivana 
   Gina 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  TOP verkoper Samuël (3 jaar) 
 

Aylin Tanfer 
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Cursuswezen en licentiebeleid 

stand van zaken per 20 februari 2017 
 
 
Op 26 november was het dan eindelijk zover. Het examen niveau 3 gymnastiek vond plaats 
in Terneuzen. Esther en Kylian waren na twee jaar ploeteren blij dat het zover was. Per 
persoon moesten ze zes kinderen meenemen. Dat was al een uitdaging op zich, want hoe 
krijg je twaalf kinderen in Terneuzen en ook weer terug? In het verleden vonden de niveau 3 
examens altijd bij de club plaats en dan is het natuurlijk heel wat makkelijker te organiseren 
om twaalf kinderen bij elkaar te krijgen. Maar het is gelukt en de kinderen hebben een hele 
leuke dag gehad. Voor Esther en Kylian was het een hele succesvolle dag, want zij zijn 
allebei geslaagd! Dat is een mooie prestatie waar we als vereniging heel trots op zijn. Beiden 
mogen nu hun licentie aanvragen.  
Namens de technische commissie waren Gabriëlle en Marion aanwezig om Esther en Kylian 
namens V.T.V. in het zonnetje te zetten met een bloemetje en een cadeau.  
Esther werd tijdens de cursus begeleid door Denise en Kylian door Ruud.  Als je een cursus 
volgt dan heb je altijd een praktijkbegeleider bij de vereniging. Deze begeleid je tijdens de 
cursus, dat wil zeggen dat je samen alles doorspreekt wat betrekking heeft op de cursus, dat 
je hulp krijgt als je het even niet meer ziet zitten en dat je praktijkopdrachten beoordeeld 
worden. 
De volgende kandidaat voor deze cursus staat alweer klaar. Op 18 maart hoopt Monique van 
Belzen met de cursus te starten in Kapelle.  
 
Ook de niveau 2 cursus gymnastiek is bijna klaar. Op 11 maart hebben Leah en Cheryl hun 
examen dag. We gaan voor jullie duimen! 
 
Thirza van Belzen heeft inmiddels haar niveau 1 opleiding gymnastiek met succes afgerond. 
Zoë Brandon, Josephine Hermsen en Charley Gijsbertha hebben hun niveau 1 opleiding 
dans goed afgesloten. Van harte gefeliciteerd allemaal. 
 
Hopelijk kunnen Myrthe van der Baan, Jaila van de Griend, Kiki van Duin en Iris Boogaard in 
april in Middelburg starten met de niveau 2 cursus jazzdans. Na jaren start er weer een 
dancursus in Zeeland en deze dames willen dolgraag hieraan meedoen. Nu maar hopen op 
voldoende medekandidaten. 
Inmiddels staan ook weer nieuwe kandidaten voor de niveau 1 cursus gymnastiek in de start 
blokken. Binnenkort beginnen Daniek v/d Maas, Vienna Niemantsverdriet, Rachel Mannee 
en Myrthe Jellema met de cursus. We wensen jullie heel veel succes!  
 
Voor de overige leiding: Volg het voorbeeld van bovenstaande dames en heer.  Ga de 
uitdaging aan en volg ook een opleiding!  
 
 
Durf jij de uitdaging aan te gaan? 
Wij hebben een praktijkbegeleider voor je klaar staan!  
Volg een dans of gymnastiek opleiding 
en je kennis krijgt een enorme uitbreiding!  
 
 
 
 
 

Afdeling cursuswezen.  
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Klassenbezoek bij de acro 
 
 
Het klassenbezoek brengt me deze keer naar een acro training. Deze groep traint op 
dinsdagavond van 17.30 tot 19.30 uur en tussendoor nemen ze even een kleine pauze. Als 
ik binnenkom in de Vrijenhovenzaal, is de les al voor de helft achter de rug. Ja sorry, ik 
moest ook even eten. Hoe doen jullie dat zelf eigenlijk? Boterhammen mee? Of heeft 
iedereen vooraf al gegeten? Daar hebben vast meer sporters en hun leiding last van met een 
trainingsuur zo rond etenstijd. Maar dat is een ander probleem … 
Met de klanken van “Perfect Stranger” kom ik dus binnen, toepasselijk , en zijn Isis en 
Danice bezig aan hun wedstrijdoefening. Zij vormen een duo in de  E-lijn net als de andere 
acro gymnasten ingedeeld zijn op dit niveau. Eén trio doet mee in de D-lijn. 
De zaal is verdeeld in tweeën. Eén helft is omgetoverd tot een soort van lapjesdeken aan 
matjes in verschillende kleuren, aangevuld met lange matten, de andere helft is voor de 
overige sporters. Die zijn druk aan het oefenen met losse onderdelen van hun oefening. Hier 
liggen dan weer diverse matrasjes op de grond en ik zie ook een kastkopje staan met dikke 
mat erachter. De oefening van Isis en Danice ziet er goed uit. Al weet de leiding, Daniëlle en 
Katinka, nog wel wat puntjes te benoemen. 
 
Het volgende duo, Marilisa en Myrthe, staat klaar voor hun oefening. Met het minste gemak, 
althans zo lijkt het, werken ze hun oefening af. Maar dat het kracht en inspanning vergt, is 
toch wel duidelijk van hun gezichten af te lezen. En als het dan goed gaat, is daar die 
gemeende glimlach en even een blik naar de trainsters.  
 
Kyra en Veerle zijn ook lekker bezig met hun oefening. Na afloop blijken ze een onderdeel 
vergeten te zijn, dus die krijgen een herkansing. Weer zie ik Veerle heel behendig via een 
opstapje op een bovenbeen zo hup boven op de schouders van Kyra gaan staan.  En dan 
even meetellen, want een pose moet niet te lang, maar ook zeker niet te kort duren. Dat kost 
allemaal punten op een wedstrijd. De tweede keer gaat het beter. Knap hoor! 
 
En dan een trio, Daniek, Ilze en Lieke. De muziek klinkt alsof ik bij een nieuwe attractie van 
de Efteling ben, sprookjesachtig dus, maar mooi en passend bij deze drie dames. Navraag 
leert me dat de meiden zelf ook best zeggenschap hebben in het kiezen van muziek voor 
hun oefening. Maar Daniëlle controleert toch wel of alles volgens de regels is en niet langer 
dan 2.30 minuten. Of de meiden dit nummer ook zelf gekozen hebben, weet ik niet. 
Met z’n drieën is het nog beter letten op elkaar zodat alles synchroon gaan. En vertrouwen 
hebben in elkaar, dat is zeker bij acro gymnastiek een groot punt. Want je moet immers op 
elkaar kunnen rekenen en weten dat iemand je opvangt. 
 
Ondertussen is het aan de andere kant van de zaal ook best gezellig, dus reden voor de 
leiding om even “in te grijpen”. Er staan immers wedstrijden op het spel en dan kun je ook 
best voor jezelf, of samen, voor oefenen. Niet te veel kletsen is dan ook de boodschap. “OK 
juf”, denken sommigen, dan doe ik nog wel even een spagaat of ander “kunstje”. Alle 
oefeningen hebben vast een mooie benaming, maar zover gaat mijn kennis dan weer niet. 
 
Een volgend duo staat klaar voor hun oefening: Anmei en Noemi, nemen hun positie in. Zij 
vormen samen met Yentel eigenlijk een trio maar Yentel is op vakantie. Zij komen uit in de 
D-lijn. Er klinkt een pittig muziekje. Dus de bewegingen tussendoor zijn ook up tempo. Dat 
vergt een goede conditie, die deze meiden ook hebben. Een mooie oefening, maar zo tegen 
het einde valt het even stil. Er moet nog een stukje tussen. Om vervolgens wel weer een 
eindpose te hebben. Dat komt vast goed 11 en 12 maart tijdens de Zuid-Nederlandse 
kampioenschappen. Tijdens zo’n wedstrijd ziet alles er trouwens wel heel strak en super 
netjes uit allemaal. De kledingvoorschriften zijn hiervoor volgens mij best streng. 
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Thirza, Eva en Kiara zijn als volgende aan de beurt. Ook zij hebben een sfeervol, rustig 
muziekje. Wat ook opvalt aan acro is de diversiteit aan leeftijden en grootte van de 
deelnemers. Van jong tot “oud”  en klein of groot, samen of met z’n drieën, vormen ze een 
mooi geheel wat goed op elkaar ingespeeld is. Concentratie en goede samenwerking is wat 
ook hier opvalt bij deze meiden. Daarnaast is er gelukkig ook veel plezier te zien in de les. 
 
Zoals in het andere deel van de zaal waar Aylin en Maaike, de jonge moeders in dit 
gezelschap, zelf aan het oefenen zijn op nieuwe onderdelen, aldus hun eigen zeggen. De 
routine moet nog een beetje terugkomen, maar daar wordt hard aan gewerkt. En 
ondertussen is er ook genoeg lol. 
 
Anouk en Julia zijn ook wel aan het oefenen, maar doen niet mee aan een wedstrijd. 
Daniëlle vertelt dat er voor deze jeugdigen geen competitie is in Zuid Nederland. Jammer 
hoor, want ze vormen een leuk duo. Maar dat belooft voor de toekomst dan weer veel moois.  
 
Ook Leah en Anne doen deze keer niet mee aan de wedstrijd, Leah heeft die dag examen 
van niveau 2 gymnastiek en dat is ook belangrijk om dat goed af te ronden. En dan kan dus 
ook de acro partner van Leah, Anne, niet mee doen. Zo gaat dat in deze sport, wat natuurlijk 
jammer is. Maar een volgende keer zullen ze er ook weer bij zijn. 
 
Als er dan al weer ouders binnenkomen, is het ook bijna tijd om op te ruimen. Met een 
laatste krachtsinspanning worden alle matjes verzameld op de verschillende karren, kleur bij 
kleur. De andere matten worden opgerold en soms blijft er spontaan iemand op liggen. Toch 
een beetje vermoeid aan het worden dames?  
Als de zaal leeg is, worden er nog wat achtergebleven kledingstukken verdeeld en wat blijkt,  
er is een trainingsbroek over. Niemand de deur uit, wie heeft er een verkeerde broek in haar 
tas gestopt of aangetrokken. Het schijnt een populaire broek te zijn, want meerdere meiden 
hebben er zo één.  Nee, niemand is mis geweest. Als Anouk dan achterblijft, zonder 
trainingsbroek, besluit ze toch maar deze mee te nemen. In je blote benen naar huis is ook 
niet zo lekker deze tijd van het jaar. 
 
Afijn, volgende week is het voorjaarsvakantie en dan kunnen we allemaal even uitrusten.  
Daarna nog één keer trainen en dan is iedereen klaar voor de wedstrijd in Deurne. Misschien 
wordt er de laatste keer nog getraind in de zaal van de turnschool, op een goede 
wedstrijdvloer. Dat is voor iedereen dan een laatste, generale repetitie. Maar daarover wordt 
iedereen dan nog geappt, zoals dat gebruikelijk is tegenwoordig. 
 
Zo vlak voor het weggaan, meen ik nog een smeuïg nieuwtje op te vangen. Maar helaas, het 
blijkt een misverstand te zijn. Jammer, ik had het graag als kop boven dit artikel gezet, maar 
ik houd me aan de feiten. Roddels zijn weer voor andere bladen ….. 
 
Dankjewel allemaal dat ik in jullie les aanwezig mocht zijn en een kijkje kon nemen in jullie 
training. Heel veel succes de komende wedstrijden en we zien een leuk verslag hiervan wel 
terug in een volgend clubblad. 
 
 

Gina Boogaard 

 
11 en 12 maart Zuid-Nederl.kampioenschappen + 

2e plaatsingswedstrijd acro 
Deurne 

01 en 02 april districtskampioenschappen + 
3e plaatsingswedstrijd acro 

Volkel 
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B-selectie nieuws 
 
 

 
 
Op 11 en 12 maart zijn de tweede voorwedstrijden voor de b-selectiemeisjes. Best wel 
spannend! Na 11 en 12 maart horen de meisjes of ze mogen doorstromen naar de 
districtsfinale. De eerste voorwedstrijden gingen erg goed. Sofia behaalde goud en Romy 
behaalde brons in de categorie instap D3. Voor Thyrza een mooie derde plaats in de 
categorie jeugd H. Ook de andere meiden hebben nette wedstrijden geturnd.  
 

Dénise Looij 
 
 

 


