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Van de bestuurstafel 
 
Het is zondagmiddag, 
begin november, en terwijl 
ik dit schrijf ben ik nogal in 
twijfel. Het is heerlijk 
najaarsweer dus ik zou 
straks naar buiten kunnen 
gaan, maar tegelijkertijd worden vanmiddag 
de toestelfinales van het WK geturnd, dus 
ik zou ook bij de TV kunnen gaan zitten. 
Een lastige beslissing . . . 
 
Wat onze vereniging betreft zijn we na de 
zomervakantie weer volop aan de slag. De 
turnsters en turners nog niet zo erg met 
wedstrijden, maar deze zitten er natuurlijk 
wel aan te komen. De dansgroepen hebben 
met maar liefst zes groepen deelgenomen 
aan de theaterdansvoorstelling van de 
regio en daarbij duidelijk laten zien dat VTV 
een vereniging is om rekening mee te 
houden. 
Wat leiding, bestuur en TC natuurlijk erg 
bezighoudt, is de driejaarlijkse uitvoering, 
die er ook aan zit te komen. Hier gaat voor 
veel mensen een heleboel tijd en energie in 
zitten, maar ik weet zeker dat het resultaat, 
een zaterdagmiddag vol turn- en 
gymspektakel, er straks in februari prachtig 
uitziet. 
 
En wat die zondagmiddag betreft: het was 
toch wel erg mooi en spannend om de 
diverse toestelfinales live te bekijken . . . . 
 

Namens het bestuur, 
Ruud Kempe 

 

Van de redactie 
 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Aan het 
begin  van het seizoen is er misschien nog 
niet zo veel te melden, denken jullie. Nou, 
dat klopt niet helemaal. Het clubblad staat 
weer vol nieuwtjes en achtergrond- 
informatie over een aantal klassen, 
verhalen over demonstraties die geweest 
zijn en nog veel meer. 
Zoals het gebruikelijke interview met één 
van de bestuursleden, een bezoekje aan de 
recreatieklas en een update van alle leiding 
die zich aan het bijscholen is of een cursus 
volgt. Stilstand is achteruitgang, dus we 
blijven ons steeds verbeteren daar waar 
mogelijk. 
 
Gelukkig ook wat inbreng van onze leden 
over de springdagen en belevenissen van 
ZOKA 2015. Leuk dat jullie weer een stukje 
hebben geschreven. Dat het zomerkamp 
populair is, blijkt wel aan de voorinschrijving 
voor de zomer van 2016. Helemaal achterin 
het clubblad staat een formulier. Vind je het 
zonde om in het blad te knippen, kijk dan bij 
de downloads op de website, daar staat het 
formulier ook. Dus printen, invullen en snel 
inleveren. www.vtv-vlissingen.nl 
 
En meteen maar de uitnodiging aan 
anderen om ook eens iets te schrijven over 
jullie ervaringen in de klassen of tijdens 
wedstrijden en demonstraties. Het kost 
misschien even wat tijd, maar met een 
oplage van ruim 500 zijn er toch veel lezers 
die we hier een plezier mee doen. 
 
Dan nog een dank aan de inzenders van de 
vakantie actie op facebook zoals die in het 
zomer clubblad stond. Deze keer niet zo 
veel inzendingen, maar toch bedankt. Ook 
daar worden de berichten zeer goed 
gelezen. 
 
Tot slot wens ik jullie allemaal een fijne 
decembermaand met veel gezellige 
feestjes. Rust lekker uit en na 2 weken 
gaan we weer van start. 
 

Namens de redactie, 
Gina Boogaard 

 
clubbladvtv@zeelandnet.nl 

http://www.vtv-vlissingen.nl/
mailto:clubbladvtv@zeelandnet.nl
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In de spotlight … Diana de Koeijer 
 
 
 
Wat is/was je functie binnen VTV? 
Sinds mei 2011 ben ik bestuurslid binnen VTV. Mijn taak vanaf het 
begin is notulist. Gaande weg zijn daar meer taken bijgekomen 
zoals leden opvoeren en afmelden binnen Digimembers. 
 
Hoe lang ben je al actief bij de vereniging? 
Lid van de vereniging ben ik sinds 2008. Eerst gewoon lid en dus vanaf 2011 in het bestuur 
gekomen. 
 
Sport je zelf ook nog bij VTV? 
Ik sport op donderdagavond bij de Recreantengroep onder leiding van Ruud Kempe. Dit is 
een gezellige club waarbij we meestal gaan volleyballen. 
 
Hoeveel en welke uren geef je les? 
Nee, ik geef geen les. 
 
Wat doe je nog meer in het dagelijks leven? 
Naast mijn werk als Salarisadministrateur bij Damen Schelde Naval Shipbuilding lees ik veel. 
Verder doe ik aan Yoga en zwem ik wekelijks. Ook ga ik graag shoppen met vriendinnen of 
gezellig uit eten.  
 

Hoe ben je bij VTV gekomen? 
Er sportte al meer van mijn collega’s op de 
donderdagavond bij Ruud. Ik was snel overgehaald om 
ook mee te doen.  

 
Wat is het grappigste dat je bij VTV hebt meegemaakt? 
Er gebeuren zoveel leuke en grappige dingen dat het 
moeilijk is om er één te kiezen. Vooral tijdens de 
activiteiten is het altijd een dolle boel. Men kent mij 
natuurlijk niet van het lesgeven dus zien ze mij vaak 
alleen tijdens deze activiteiten. Als ik dan in de stad loop 
en word aangestaard door een paar jongetjes die 
vervolgens tegen elkaar fluisteren, “ik ken die mevrouw 
van het inpak spel“ moet ik altijd glimlachen. 
 
Hoogtepunt tijdens je hele VTV loopbaan? 
Deze is nog maar zo kort dat ik daar nog geen antwoord 
op kan geven. Vraag het me over 25 jaar nog een keer. 
 
Waren er ook wel eens vervelende dingen? 
Waar ik mij boos over kan maken is dat men 
tegenwoordig via Social Media communiceert en het 
blijkbaar teveel moeite is om even persoonlijk met 
degene te gaan praten als je het ergens niet mee eens 
bent. Ook onze leiding heeft hier helaas mee te maken.  
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Welke sporten vind je nog meer leuk? 
Yoga, zwemmen, wandelen. 

 
Ook leuk om te weten … 
Verliefd?/Verloofd?/Getrouwd?/Kinderen? 
Vrijgezel die samenwoont met 3 katten  

 
Waar kijk je graag naar op TV? 
Flikken Maastricht, Expeditie Robinson, Rizzoli & Isles, Divorce, Dance Dance Dance en nog 
een hele lange lijst. 

 
Welke muziek vind je leuk? 
Blof, Ilse de Lange, Dotan, Milow, Whitney Houston, Bryan Adams. 
 
 
Kijk, nu weten we wat meer over de “mevrouw van het inpakspel”. Dank je wel voor het 
beantwoorden van de vragen en veel succes met het besturen van onze vereniging. We zien 
je vast wel weer bij de activiteiten voor de kinderen of als lid van de telcommissie bij 
wedstrijden. Want daar zien we je ook regelmatig. 
 

Gelezen op Twitter 
 
 
VlissingeninBeweging  @VlissingenInBew  6 nov. 
CBS: Vooral handel verdient aan sportende Nederlander. 
 
Ministerie van OCW  @MinOCW  2 nov. 
@SanderDekker zet in op 2-3 uur #bewegingsonderwijs, want bewegende kinderen leren 
beter. 
 
Epke Zonderland  @epkez  1 nov. 
Wat een wereldprestatie van @SWevers!!! 2e op het WK op haar favoriete toestel balk! 
#respect 
 
Yuri van Gelder  @yvangelder  31 okt. 
I enjoyed every moment of this #WorldChampionships #Glasgow2015 : 6th of the World on 
Rings, we will go to #Rio2016  
 
KNGU Zomerkampen  @knguzomerkampen  30 okt. 
Ja! Het is zover... Het thema voor 2016 is... Zomerkampen in Topvorm!!!  
 
Roy Julen  @RoyJulen  22 okt. 
Als choreograaf moet je je grenzen verleggen en als je anderen over die gevreesde grens krijgt is 
dat een voldoening voor beide. 

 
Hans van Zetten  @HansvanZettenTV  30 jun. 
Er is nu ook een nijntje beweegboek. Prima initiatief van KNGU om alle peuters- en kleuters 
in ons land aan te zetten tot veelzijdig bewegen 
 
  

https://twitter.com/VlissingenInBew
https://twitter.com/VlissingenInBew/status/662551239180292096
https://twitter.com/MinOCW
https://twitter.com/MinOCW/status/661137342346981377
https://twitter.com/SanderDekker
https://twitter.com/hashtag/bewegingsonderwijs?src=hash
https://twitter.com/epkez
https://twitter.com/epkez/status/660848613594161152
https://twitter.com/SWevers
https://twitter.com/hashtag/respect?src=hash
https://twitter.com/yvangelder
https://twitter.com/yvangelder/status/660560651656503297
https://twitter.com/hashtag/WorldChampionships?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Glasgow2015?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Rio2016?src=hash
https://twitter.com/knguzomerkampen
https://twitter.com/knguzomerkampen/status/660225034938519552
https://twitter.com/RoyJulen
https://twitter.com/RoyJulen/status/657250962206232576
https://twitter.com/HansvanZettenTV
https://twitter.com/HansvanZettenTV/status/615858205680386048
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Louisa de Ridder neemt afscheid 
 
 
Na 25 jaar V.T.V. lesgeven ben ik ermee gestopt. Tijdens de kampioenenavond werd ik 
behoorlijk in het zonnetje gezet, terwijl juist alle andere "zonnetjes" dit jaar goed gepresteerd 
hebben en medailles kregen. 
Dank je wel allemaal voor de mooie rozen, bloemen, foto B-selectie en plakboek, met lieve 
opmerkingen en tekeningen van de A- en B-selectie en hun leiding. Ook na de laatste les de 
leuke persoonlijke cadeautjes. Heb nu 3 speldjes in bezit, te weten blauw K.N.G.V., brons 
K.N.G.B., zilver K.N.G.U. 
Er werd me onlangs gevraagd: " Wat heb je zoal gedaan in 
de sport"? 
Dan maar eerlijk zijn. Balletschool Soesman, Turnen 
Volharding (Forza), Oranje-Nassau, Astrow; 15 jaar les 
gegeven en 12 1/2 jaar T.C. voorzitster. Op verschillende 
dorpen les gegeven, zelfs Pilatus en Jazzdans. Niveau 3 
cursus (was 38), kleutercursus (was toen nog apart), cursus 
springen en een choreografie cursus. 
Ook een acro cursus (samen met Nellie Roelse i.m.). Als 
start bij Astrow en Nellie voor V.T.V en de nodige 
jurycursussen en bijscholingen. Zelf deed ik Jazzdans, 
ritmisch (ook samen met Marion) leuk om te lezen, fitness, 
aerobic, steps etc. 
Bij Astrow kreeg ik mijn eerste les van Sonja (onze huidige 
bestuursvoorzitter) en Piet ( i.m. haar man) de Waal. Ook 
leuk om te weten … bij V.T.V. begon ik stage choreografie te 
lopen bij Marion, die had hem al. Zo ben ik blijven "hangen" 
bij de A-selectie. Daarna volgden er meerdere uren 
lesgeven. De B-selectie werd opgericht, weliswaar in andere 
vorm, dan de huidige. Nu kunnen ze regionaal wedstrijden 
meedoen. Bij Astrow had ik ook al een selectiegroep.  
Waarom ging je altijd naar bijscholingen etc? 
Als je ergens voor staat en gaat, dan moet je bijblijven. Ik zou dat aan iedereen aanbevelen. 
Door bijscholingen te volgen leer je ook heel veel andere leiding van andere verenigingen 
kennen, wat alleen maar prettig is. 
 
Tot slot. 
Doordat ik van mijn man en kinderen de nodige vrijheid kreeg, kon ik dit doen. Ik was vaak 
vele weekenden, dagen en uren weg Daar ben ik ze nog altijd dankbaar voor! 
 

Louisa de Ridder 

Terugblik Kampioenenavond 
 
Wat een geweldige avond was het voor de meisjes/jongens en de ouders. Allemaal kregen 
ze een woordje, bloem en cadeautje mee. Ze hebben het allemaal verdiend. Steeds maar 
weer herhalen en verbeteren en perfectioneren van de oefeningen. Geduld is een schone 
zaak. Deze avond is dus voor herhaling vatbaar, wat mij betreft. Ook al wordt het misschien 
niet meer zo'n medailleregen. De oefeningen worden tenslotte ook weer moeilijker!  
Maar jullie gaan ervoor!! 
 

Louisa B-selectie.  
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Eindfeest 
 
 
Toch maar even het draaiboek erbij gepakt, want 12 juli is al weer een hele poos geleden. 
Altijd een beetje vreemd om nu nog een stukje te schrijven over een zomers feest, maar aan 
de andere kant is het ophalen van leuke herinneringen altijd fijn. Dus daar gaan we dan: 
 
8.00 uur: alle helpers waren present in het clubhuis. We gingen aan de slag om er weer een 
leuke dag van te maken voor alle aangemelde leden. En dat waren er genoeg. Zoals andere 
jaren waren we ook nu afhankelijk van het weer en moesten we op dat moment beslissen; 
gaat het springkussen naar binnen of toch maar buiten proberen. De voorspellingen waren 
voor de middag beter, dus besloten we de peuters maar binnen te laten spelen en voor ’s 
middags de oudere kinderen buiten. De ploegen werden verdeeld; één groep ging de 
Vrijenhovenzaal ombouwen naar een soort van Bambini en buiten gingen de sterke mannen 
het springkussen opzetten. 
 
9.00 uur: Arjan en Thijs meldden zich voor licht en geluid. Eerst binnen in de zaal en na de 
middag alles naar buiten verplaatsen. Dubbel werk dus. Wat is die Thijs toch een goede DJ, 
net zoals zijn vader praatte hij gemakkelijk alles aan elkaar en kondigde ook nog de plaatjes 
aan. Klasse. Ook andere helpers kwamen erbij. Wat te denken van onze vaste medewerkers 
Annie en Lenie. Met veel plezier komen ze nog altijd helpen. De pensioengerechtigde leeftijd 
hebben ze al lang bereikt, maar wat een plezier ze hebben om ons te helpen. Vaak verbazen 
ze zich over de kleintjes en hun “nieuwe” manieren van eten. Lekker veel pakken om dan tot 
de conclusie te komen dat je dat niet allemaal op kan. Dat deden zij vroeger echt niet. 
 

9.45 uur: de eerste ouders met hun kroost stonden al 
bij de deur. Even wachten hoor, kunnen wij ook nog 
even een bakje koffie drinken en zorgen dat echt alles 
klaar is. Koffie en thee gezet, bowl klaar gemaakt, 
slingers opgehangen, schminktafel klaar gezet, 
tumblingbaan en veel andere toestellen neergezet en 
hier en daar wat handdoeken. Want er kon ook (een 
beetje) met water gespeeld worden. De deur kon open. 
En als dan alles binnen draait, begint het heen en weer 
lopen tussen de zaal en het clubhuis waar ook al van 
alles in gereedheid werd gebracht voor de 
middageditie. Spelletjes klaarzetten, groepjes vormen 
met kinderen en leiding, stoelen klaarzetten, gekleurde 
linten en schmink bij ieder groepje. En weer even terug 
naar de zaal. 
 
11.30 uur: voor de kleintjes was het feest toen klaar. 
Met verhitte gezichten gingen ze naar huis en ook wel 
een beetje moe volgens mij. In razend tempo werd alles 

afgebroken en verplaatsten we ons naar het grasveld bij het clubhuis. Oh ja, ook nog even 
een boterhammetje naar binnenwerken. 
 
12.30 uur: en daar waren de medewerkers voor de tweede groep. Ook hier bekende 
gezichten die er alle feestjes bij zijn. Gewoon omdat het leuk is en ze het fijn vinden om de 
kinderen een leuke dag te bezorgen. Na afloop is er voor de medewerkers een heel klein 
kleinigheidje, maar dat staat niet in verhouding naar het werk dat ze verzetten voor een hele 
dag. Petje af voor jullie en natuurlijk hartelijk dank allemaal. 
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13.40 uur: alle ouders die er nog waren moesten nu echt wel weg. Sommigen kwamen nog 
even terug om droge kleding te brengen, die hadden niet verwacht dat we “gewoon” naar 
buiten gingen. Het was dan misschien een beetje fris, maar lekker genoeg om spelletjes te 
doen. Wat te denken van: sponsje drukken, spuit em’ eraf, twee bekertjes water halen of wat 
voel ik? Alleen al bij het bedenken van de namen van de spelletjes heeft de commissie veel 
lol. Maar gelukkig waren de spelletjes ook geslaagd. Afwisselend een druk en een rustig 
spelletje. Na 3 rondes even naar binnen, 
opwarmen en wat eten en drinken en er 
weer tegenaan. Het springkussen was ook 
deze keer twee keer aan de beurt om met 
je groepje langs te gaan. Sommige 
kinderen deden dat enigszins beheerst, 
terwijl anderen als een “dolle” erop 
afvlogen. Kan allemaal. 
Na nog een kleine pauze en weer twee 
spelletjes was het tijd voor een broodje 
kroket, frikandel of knakworst met heel 
veel saus! Tussendoor werd er spontaan 
een flashmob ingezet door de dansers 
onder de feestgangers. Bij het horen van “Sexy als ik dans” zag je meteen wie er op dansen 
zat. Dat was namelijk de gezamenlijke slotdans van de jaarlijkse dansvoorstelling. Hij zat er 
nog goed in hoor! Nog snel een ijsje naar binnen werken en daar waren de eerste ouders al 
weer. Alles bij elkaar zoeken en tot de volgende keer. 
 
17.30 uur: derde deel van de dag voor de jeugd onder ons. Vooraf waren er teams 
samengesteld met een teamcaptain. Fanatiek dat die allemaal waren, dat wil je niet weten. 
Wel even een warming up, want het zou er flink aan toe gaan. Tussen al het fanatieke 
spelletjes doen was er ook tijd om te lachen. Veel zelfs. Jammer wel dat er wat minder 
deelnemers waren dan het jaar ervoor. We hadden gehoopt op een stijgende lijn, misschien 
volgend jaar? Echt het is zo leuk om erbij te zijn en met anderen lol te maken en je uit te 
leven op het grote springkussen. Maar als je dat toch niet leuk vindt, is er ook nog een 
barbecue geregeld. Al ver van te voren was het bbq team al aan het voorbakken/grillen. En 
met succes. Iedereen liet het zich smaken, de hapjes, salades en de bbq-lekkernijen. 
 
En dan was er nog een taart te verdienen. Deze keer was het recreantenteam de winnaar. 
Gefeliciteerd. Beetje leeftijdsmazzel volgens mij, maar het zij jullie gegund. De taart was 
weer lekker hoor. Want winnaar of niet, iedereen kon meegenieten van al het lekkers. 
 

En ook aan deze leuke dag kwam een 
einde. Ik weet niet meer hoe laat het was, 
maar moe waren we wel. Kijk gerust nog 
eens naar de foto’s op de website, dan 
kan je zien wat je gemist hebt of nog eens 
glimlachen bij alle gekke spelletjes. 
 
Tot volgend jaar en dan weer met een 
strak blauwe hemel graag  Want het was 
deze keer wel van heel korte duur. Al 
genoot Kylian er wel van. 
 

 
Gina 
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Zomerkamp 2015 
 
 
Hallo, ik ben Charlotte de Kam en ben dit jaar weer met VTV op zomerkamp geweest. Al 
weer voor de 5e keer en het was weer heel erg leuk. 
Ik mocht nu naar het Tika-kamp, dit is voor jongens en meisjes van 10 t/m 12 jaar. Je hebt 
ook nog een Mika-kamp voor 12 t/m 15 jarigen en een Ouka-kamp voor 16 t/m 18 jarigen. 
Oh ja, er is ook nog een Joka-kamp voor 8 t/m 10 jarigen en een Sjoka-kamp voor 6 t/m 8 
jarigen. 
Alle kampen duren een hele week, behalve het Sjoka-kamp. Dit is een halve week. 
 
We slapen in grote tenten, waar ongeveer 10 kinderen in kunnen. Gelukkig waren in onze 
tent maar 8 kinderen, dus we hadden zo wat meer ruimte. 
Deze tenten staan bij elkaar in een soort "dorp", het Tika-dorp. In ons dorp waren nog 2 
meisjes van VTV mee, Anouk en Aurora. Zij sliepen ook bij mij in dezelfde tent. In onze tent 
zaten ook nog andere leuke meisjes van een andere vereniging. 
Dan kun je ook nog kiezen uit turnkamp, danskamp of gewoon zomerkamp (recreatiekamp). 
Ik heb turnkamp gedaan en dat was echt super leuk. Ik zal even uitleggen wat turnkamp 
eigenlijk is. Turnkamp is hetzelfde als gewoon zomerkamp, alleen dan ga je (voor Joka en 
Tika) vier keer 2,5 uur turnen. De Mika's en Ouka's gaan vijf keer 2 uur turnen. De 
onderdelen die je gaat doen zijn: vloer, trampoline springen, sprong, brug, stille ringen, balk 
en er zijn van die doeken die aan het plafond hangen, waar je allerlei kunstjes in gaat doen. 
Bij sprong is er als landingsmat een valkuil met van die lekkere zachte schuimkussens. Je 
mag ook altijd van te voren aangeven welk onderdeel je graag wil trainen. Ik ben 
voornamelijk brug gaan trainen met als onderdeel zolendraai. Ik kreeg als tip, dat ik altijd 
naar mijn knieën moest kijken. Je wisselt wel altijd van onderdeel, zodat iedereen elke 
onderdeel kan doen. Gelukkig heb je wel een pauze om wat te gaan drinken. Maar als je 
gewoon zomerkamp doet ga je ook 1 keer naar de sporthal. 
Als de turners naar de turnzaal zijn en de dansers (van het danskamp) naar de dansstudio 
gaan de "gewone zomerkampers" extra spelletjes doen. Als we klaar zijn met de turntraining 
gaat ze gewoon met alle kampers bij elkaar de andere activiteiten doen en we eten en 
slapen gewoon wel samen. 
 

 
We hadden gelukkig prachtig weer. Dat is juist zo 
leuk, want dan gaan we lekker veel waterspelletjes 
doen en natuurlijk van de "roetsie froetsie"baan af 
glijden. Dat is eigenlijk een super lange 
waterglijbaan van een berg af. Met sop en water 
wordt hij lekker glad. 
Na de waterspelletjes ga je altijd lekker met zijn 
allen disco douchen. Met lekker veel muziek en 
lichten. Maar als je vrije tijd hebt dan kun je ook 
naar de modderpoel of de blokhut. Dat is een soort 
huisje waar je allemaal snoep en ijs kan halen.  
 
Hopelijk gaan jullie volgend jaar allemaal mee want 
het is hartstikke leuk en gezellig. 
 

Charlotte 
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Planeet zomerkampen 
 
 
Ik ben Yvette de Kam en ik ben dit jaar voor de 8e keer op zomerkamp geweest. Ook dit jaar 
was het weer een geweldige week, met als thema Planeet zomerkampen! Ons dorpsthema 
was: MIKA’S DISCOPLANET!  
 
Op zomerkamp kun je kiezen tussen 3 soorten 
kampen: zomerkamp, danskamp en turnkamp. 
Bij dans- en turnkamp ga je de dans- en 
turnhal in, wanneer de ‘zomerkampers’ extra 
spelletjes doen. Ik deed dit jaar zoals 
gebruikelijk turnkamp, wat ik super leuk vond. 
 
De eerste dag was meteen al super, met een 
leuke turntraining en een gezellige disco in 
ADH. In de loop van de week zijn er nog meer 
disco’s geweest maar de beste was toch wel 
die in Pampus. Ook hebben we nog leuke 
water- en verfspelletjes gedaan, waarbij je 
jezelf o.a. helemaal mocht onderverven, van 
de waterbaan mocht glijden, en nog veel meer 
(zie foto). Na deze waterspelletjes gingen we 
natuurlijk discodouchen (douchen met 
discolampen en muziek). Woensdag gingen 
we naar het zwembad en kwamen de super 
schattige sjoka’s aan. Verder zijn we nog met 
de mika’s en de ouka’s naar Deventer 
geweest. Hier mochten we lekker shoppen, 
veel eten inslaan bij de AH en een foto-
opdracht doen. Bij deze foto-opdracht 
moesten we opdrachten uitvoeren (er zaten 
hele maffe tussen, bijv. maak van één iemand een mummie van wc-papier!) en daar een foto 
van maken. De ouka’s maken ook elk jaar een spooktocht voor de mika’s, en geloof me, die 
zijn DOODENG. Verder hebben we natuurlijk Knallen Met Z’n Allen gedaan. Hierbij komen 
alle dorpen op vrijdagmiddag samen in het amfitheater en laten de ‘danskampers’ per 
leeftijdscategorie hun dans zien. Dit is al bijna het einde van de week maar op vrijdagavond 
hebben alle dorpen nog een disco. De sjoka’s, joka’s en tika’s in het amfitheater en de mika’s 
en ouka’s in ADH. En op zaterdag komen je ouders je al weer halen (helaas...) en dan moet 
de tent dus weer helemaal opgeruimd worden... Je vindt dan gelukkig meestal je verdwenen 
spullen weer terug! 
 
 
Ik hoop dat jullie volgend jaar ook op zomerkamp gaan!!! 

 
Groetjes Yvette –xxx- 

 
 
 
 
 

         Thema voor 2016: 
Zomerkampen in topvorm! 
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Acrogym, seizoen 2015 -2016 

 

 
Het seizoen 2015 – 2016 is ook voor de acrogym alweer in volle gang. De eerste 
trainingsweken zitten er al weer op en we zijn dan ook al druk bezig met wedstrijdoefeningen 
maken en natuurlijk met de voorbereidingen voor de uitvoering van VTV die gepland staat in 
februari 2016. Ook hebben we al twee keer een demonstratie gegeven. Op 6 september 
2015 in Groede bij Groede Festival en op 26 september in Vlissingen bij het Festival Der 
Culturen. 
 
De groep is ongeveer net zo groot gebleven als vorig seizoen al hebben we helaas wel 
afscheid moeten nemen van Finn Zegelink en Mila Holtkamp. Beide gymnasten hebben een 
aantal jaren met veel plezier deel uitgemaakt van onze groep. 
 
Nieuw dit jaar en overgekomen van DUO uit Grijpskerke zijn Eva Mouthaan en Cindy 
Eijkelenboom. Na vorig seizoen tijdelijk bij ons te hebben getraind, omdat hun trainster met 
zwangerschapsverlof was, zijn zij beiden nu overgestapt naar VTV. Ook nieuw dit seizoen 
zijn Leah Kas (oud gymnaste van de acrogym), Kiara van Belzen (zusje van acrogymnaste 
Thirza) en Yara Al-Obaydi (dochter van Danielle).  
 
De complete groep bestaat nu uit 24 gymnasten. 
 
Na veel overleg tussen de trainers is uiteindelijk onderstaande duo/trio indeling ontstaan: 
 
Duo’s:  

 Daniek van der Maas en Lieke de Koster 
 Ilze Bogaard en Kate Vlaskamp 
 Aylin van der Hoeven en Kiara van Belzen 

 
Trio’s:  

 Maaike Matthijsse, Yentel Wouters en Isis van der Linde 
 Violet van Tol, Anmei Kodde en Myrthe Jellema 
 Thirza van Belzen, Eva Mouthaan en Danice Hendrikse 
 Cindy Eijkelenboom, Denice van Zweeden en Anouk 

Zoutendijk 
 Anouk Vreeke, Nienke de Munter en Noemi Hendrikse  
 Marilisa Maas, Leah Kas en Yara Al-Obaydi 

 
 
 
 
Op welk niveau een duo of een trio mee gaat doen aan de 
wedstrijden moet nog even bekeken worden. Dit is nog niet 
voor alle combinaties duidelijk, maar zal de komende weken 
beslist gaan worden. 
 
Op naar een sportief productief seizoen met al deze 
gymnasten. 
 
 

Danielle 
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Hulde aan de toeschouwers 
 
 
Denk je eens in, een tribune zonder ouders, opa’s en oma’s, vrienden en fans. Sommige 
voetballers moeten het wel eens doen zonder publiek. Als een soort van straf, geen 
juichende mensen die je naar de overwinning helpen. Gelukkig hebben we daar bij VTV 
geen last van. 
 
Altijd zijn ze er, de supporters. Soms noodzakelijk om te zorgen voor vervoer. Want hoe kom 
je anders aan de andere kant van de provincie of soms nog verder weg. Gelukkig zijn er dan 
de chauffeurs die zorgen voor passend vervoer. Maar natuurlijk gaan ze ook mee om hun 
kroost te zien sporten. Of je vriend of vriendin extra steun te geven bij een spannende 
wedstrijd. Nagelbijtend van de zenuwen, soms nog erger dan de turners zelf. Meerekenend 
met de juryuitslagen, soms gaat het om slechts één tiende punt om eerste of tweede te 
worden. En als er dan medailles uitgedeeld worden, pinkt menigeen een traantje weg. Of als 
het niet zo lekker loopt, troostende woorden. Hoe dan ook, ze zijn er altijd. Trouwe fans! 
 

Volgens Louisa de Ridder zijn dat zeker ook de 
ouders van Karin en Linda Koster. Ze zet ze graag 
even in het zonnetje: 
 
Tijdens een paar wedstrijden ontdekte ik op de 
tribune de vader en/of de moeder van Karin en 
Linda. Verbazing was er, maar ook een goed gevoel. 
De belangstelling voor hun dochters en het turnen. 
Vanaf hun 4de jaar gaan ze mee van wedstrijdjes 
naar wedstrijden en nu kijken ze naar de 
verrichtingen van de meisjes A-selectie waarvan 
Karin en Linda leiding zijn. Dit zijn, volgens mij, de 
grootste fans van Karin en Linda en V.T.V. Dat 
verdient een bloemetje en een zacht kussentje voor 
de, misschien, volgende wedstrijden. 

 
Louisa 

 
 
Hopelijk kunnen we ook dit seizoen weer rekenen op vele toeschouwers tijdens alle 
wedstrijden, voorstellingen en de uitvoering. Dat een kussentje voor sommige (lange) 
sessies handig is, weet ik ook uit ervaring. Want toeschouwer zijn, vraagt ook een goede 
conditie en zitvlees. Maar dat hebben we er graag voor over. Toch? 
 

 
Namens de sporters en hun leiding, hartelijk dank voor alle 
steun en toeverlaat tijdens wedstrijden en voorstellingen. 
 
 

“Applausje voor jezelf”, zeg ik dan maar! 
 
 

Gina 
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Agenda activiteitencommissie 
 
 
 
 

 

Sinterklaasfeest  
 
Wanneer : zondag 29 november 2015 

 
Waar  : clubhuis VTV, Baskensburgplein 12 

 
Leeftijd/tijd : groep 1: 4 t/m 10 jaar: 13:00 t/m 15:00 uur 

    : groep 2: 8 t/m 10 jaar: 16:00 t/m 17:30 uur 
 
 
 
 

De inschrijving voor het Sinterklaasfeest is inmiddels gesloten. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kerstfeest 
Wanneer : zondag 20 december 2015  

 
Waar  : clubhuis VTV, Baskensburgplein 12 

   
Leeftijd/tijd : 4 t/m   8 jaar - 11:30 t/m 13:30 uur 

      : 9 t/m 12 jaar - 16:00 t/m 18:00 uur 
 

Kosten  : € 5,00 p.p. (incl. maaltijd) 
 
 
 

Uitnodigingsbrieven worden binnenkort uitgedeeld. 
Inschrijven kan t/m zondag 13 december. 

 
 
Voor informatie kunt u bellen met Gina Boogaard, tel.nr. 0118-419668. 
Strookjes + geld inleveren bij de leiding van de eigen klas of Nieuwendijk 19 
of Anjelierenlaan 155. 
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Uitslagen pré-instap 1 clubkampioenschappen 2015 
 
 
In het vorige clubblad konden jullie de uitslagen zien van de clubkampioenschappen van 
vorig seizoen. Maar deze hebben jullie vast gemist. Daarom nogmaals een lijstje met namen 
van de turnsters pré-instap 1. Toch leuk als je je naam nog even ziet staan met bijbehorende 
punten. 
 

Voor het seizoen 2015-2016 staan de clubkampioenschappen gepland op 

zaterdag 28 mei 2016 

Noteer deze datum maar alvast in de agenda. 
. 

        Plaats Naam Toestel           

    Brug Balk Sprong Ringen  Mat Totaal 

1 Lieke van Vliet 13,40 12,80 12,65 13,20 8,70 60,75 

2 Yara Lucassen 12,40 11,70 13,55 14,00 7,90 59,55 

3 Evi Machielse 11,90 12,60 12,30 14,30 7,60 58,70 

4 Lynde Hoogwerf 11,40 12,30 13,25 13,90 7,80 58,65 

5 Nina Sturm 11,40 12,90 12,90 12,60 8,20 58,00 

6 Aniek van den Berg 12,40 11,50 13,10 13,10 7,80 57,90 

7 Sylvia Dix 12,40 13,30 12,15 12,40 7,60 57,85 

8 Fleur v.d. Plasse 11,90 10,00 13,30 14,20 8,30 57,70 

9 Chonell Smit 11,40 12,60 11,95 12,60 7,40 55,95 

10 Romy Prior 12,40 10,40 12,30 12,80 7,80 55,70 

11 Fay Hoogesteger 10,40 12,80 12,30 13,10 7,00 55,60 

12 Anouk Kole 9,40 13,30 13,25 12,10 7,40 55,45 

13 Amy de Boer 11,40 11,20 11,85 12,70 7,70 54,85 

14 Eline de Witte 12,40 11,00 11,70 12,40 7,20 54,70 

15 Khadija Maarouf 10,40 10,00 12,70 13,00 7,80 53,90 

16 Lisanne Smit 11,40 11,00 12,10 12,10 6,60 53,20 

17 Hannah Mc Evoy 8,40 11,40 12,55 12,50 7,50 52,35 

 

Een snikhete zaterdag 
 
 
Nu u dit leest is het misschien wel erg herfstachtig. Toch hebben we een mooie zomer 
gehad. De warmste zaterdag stonden wij ook met de meisjes in de zaal. Lesgeven aan de 
voorbereidende en b-selectie. Het ging gedoseerd. Toen ik binnenstapte stonden er allemaal 
kleine flesjes water op de grond. Marion had n.l. voor water gezorgd en lekkere hartige 
worstjes. Zelf had ik bekertjes meegenomen en Pringles (zout). Wat hadden we weer "goed" 
voor de meisjes gezorgd. Met warm weer moet je drinken en wat zoutigs eten. Toen Marion 
naar huis ging, waren er nog lekkere worstjes over voor onze groep. De Pringles kregen ze 
dus niet meer; ze moesten ook nog thuis eten. 
 

Louisa 
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Klassenbezoek bij de recreatieklas 
 
 
Iedere donderdagavond als de jeugd naar huis is, nemen de recreanten de Vrijenhovenzaal 
over. Toen ik 22 oktober binnenkwam, voor het geplande klassenbezoekje, was de stand 13-
16. Van een partij volleybal wel te verstaan. Overigens was de puntentelling niet het 
belangrijkste merkte ik. Maar er werd wel fanatiek gesport die avond. 
Ik zag bekende gezichten. Een aantal van hen was ook aanwezig op het eindfeest afgelopen 
zomer. Ze wonnen zelfs de felbegeerde taart. Vanavond was de groep niet compleet. Er 
staan 13 sporters op de presentielijst, maar meestal is de groep zo’n 10 man/vrouw sterk. 
De week voor de herfstvakantie hadden er vermoedelijk al wat mensen een voorsprong 
hierop genomen. Dat betekende dat er 3 tegen 4 gespeeld werd. Ruud zat in het team van 
de 3 spelers en het viel me toch wel op dat hij vaak de ballen moest ophalen die achter in het 
veld geslagen werden. Wel werden de ballen zo gespeeld dat iedereen aan bod kwam en tot 
scoren kon komen. 
 
Uiteraard werd meteen bij binnenkomst gevraagd of ik mee wilde spelen. Maar helaas heb ik 
helemaal niets met balsporten en ik had net een uur zelf dansles gegeven, dus ik vond het 
wel mooi zo. Zo kon ik me verschuilen achter een schrijfblok en was driftig alles wat ik zag 
en hoorde aan het noteren. 
Niet geheel zonder risico overigens. Bijna lag ik knock out door een bal die mijn richting op 
kwam. Een harde kreet door de zaal en ik was meteen bij de (volleybal) les. Opletten dus en 
tussendoor snel iets krabbelen op m’n papiertje. Ik had het beter kunnen inspreken, bedenk 
ik me nu. Het gebeurde nog een aantal keren dat ik “in de weg” zat, maar nu was ik beter 
voorbereid. Ook vertelde Ruud dat hij bedrijfshulpverlening kon geven, dus wat kan er dan 
nog mis gaan zou je zeggen. 

 
 
Verder ging de wedstrijd: met soms lange rally’s, mooie saves en stevige blocks. Geen 
spectaculaire slidings over de grond, dat dan weer niet. Het moet wel leuk blijven, maar 
bovenal was er een plezierige sfeer. Op de achtergrond een muziekje: “Don’t you look back”, 
natuurlijk niet. De set was bijna ten einde en dan ga je nog even door. Bij de setwissel kon er 
even wat gedronken worden. 
 
Volgende set: punten scoren en doordraaien. Sommige ballen net over het net, beetje 
gemeen balletje, maar wel een punt. Of tegen het plafond, dat mag dan weer niet. Gelukkig 
is de verlichting goed beschermd in de zaal. En ik snap nu nog beter dat het handig is als de 
ringen aan die speciale haken hangen en niet los bungelen. 
Tegen het net serveren, was dat nu wel of niet toegestaan? Ik weet het even niet meer, maar 
sommigen maakten met het serveren meteen een mooi punt. Knap hoor. Het spel verliep 
ook sportief. Wel veel wilde kreten over en weer maar geen gemopper. “Het kan wel eens 
anders gaan”, werd me verteld. “Soms is de strijd harder …”. Ik was dus op het goede 
moment aanwezig. Tijd voor de volgende drink pauze en meteen wisselen van veld. Sorry, 
de eindstand heb ik niet genoteerd. 
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Langzaam begon ik wel de spelregels beter te begrijpen. Al bleef het lastig om te schrijven 
en op te letten. Regelmatig werd mijn naam dan ook geroepen, om geen ballen op mijn 
hoofd te krijgen. Tja, moet je maar mee doen … 
Op de achtergrond hoorde ik een, voor mij bekend, dansnummer van Caro Emerald en ik 
stelde voor om een gastlesje dans te geven. Geen belangstelling, jammer hoor. Al wordt er 
weleens gedanst volgens Ruud, maar dan zonder publiek. En dat moet ik geloven … Nee 
dus. Al leken sommige bewegingen toch wel een beetje op een soort van pirouette of andere 
dansmoves. Deze derde set lag het tempo iets lager, het was dan ook al bijna einde lestijd. 
Sommige ballen werden nagekeken en “uit” bevonden terwijl ze “in” waren. Maar ook 
andersom kwam voor. Tussenstand: 22-22 en dan kan er nog 
van alles gebeuren. Zoals een mooie smash van Ruud, een 
mooi balletje net over het net van Diana, veel piepende 
schoenen, zwetende spelers, een high five bij een mooi punt 
en hier en daar een “sorry” voor een foute bal. Zo kwam er toch 
een einde aan de wedstrijd. Wie had er gewonnen? Doet er 
niet toe. Mooie partij. 
Gezamenlijk opruimen: net oprollen, palen weg, putjes dicht en 
even informeren wat ik toch allemaal had opgeschreven. Er 
werd ook verteld dat de les gewoon begint met een warming up 
en spieroefeningen. Toestellen worden niet zo veel gebruikt. 
Soms een kracht circuitje, maar de meest favoriet is toch wel 
volleyballen dus. Eens per jaar wordt meegedaan met een 
toernooi georganiseerd door MTV. Ook hierbij staat het plezier 
voorop. 
 
Als de gemeente Vlissingen de jaarlijkse sportkennismaking organiseert, staat deze 
recreatiegroep ook altijd daartussen. Soms levert dat wel eens nieuwe leden op. 
Dat geldt niet voor Maurice, één van de leden die al 35 jaar actief meesport. Hoewel hij een 
t-shirt droeg met de tekst: “De balluh … ik ben pleite”, blijft hij hopelijk nog lang van deze 
avonden genieten. Overigens is Hans nog langer lid: al 38 jaar sport hij bij VTV! 
 
 

 
 
Heeft u belangstelling voor deze groep? Neem dan contact op met 
Ruud Kempe, leiding van de groep, tel. 478592 of kom kijken in de 
Vrijenhovenzaal waar iedere donderdag vanaf 20.30 uur tot 21.45 
uur getraind wordt. 
 
 
 

 
Hartelijk dank, Maurice, Diana, Dennis, Lenie, Ria, Rinus en Ruud voor het aanwezig kunnen 
zijn in jullie les en hopelijk nog vele uren sportplezier voor deze groep. 
 
En was de les daarmee afgelopen? Nee hoor. Douchen en nog wat napraten in de gezellige 
kantine boven de zaal. Sapje erbij … Proost! Geen verplichting hoor, deze cooldown. Een 
aantal ging naar huis, zo ook deze verslaggeefster. 
 

Gina 
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Nieuws uit demogroep modern 
 
 
Wij zijn nog maar net 2 maanden van start met het 2de seizoen van het demoteam en hebben 
onze eerste optredens alweer achter de rug. 
Een optreden tijdens de burendag met één nieuwe en één oude dans en een optreden met 
een oude dans in de Schouwburg die behoorde tot 1 van de beste dansen uit de regio. 
Ondanks het korte tijdsbestek, zetten zij maar weer 2 spetterende optredens neer. 
Dit seizoen zijn Yvette de Kam en Danicha van ‘t Leven ons team komen versterken. 
Welkom meiden. Wij zijn blij met jullie als aanvulling op en van de groep. Waar je normaal 
eerst even tijd hebt om te wennen, werden zij direct in het diepe gegooid om mee te doen 
aan het optreden tijdens de burendag. Daar draaiden deze 2 meiden hun hand niet voor om 
en hadden de dansen al vlug onder de knie. De meiden hebben direct hun draai binnen de 
hechte, gezellige en betrokken groep kunnen vinden. Een warm welkom werd hun dan ook 
gegeven door de groep. 

 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de nieuwe dansen, met een reeks optredens op het 
programma, moet er toch ook hard gewerkt worden. Vorig jaar verrasten wij leiding en 
publiek met de bijzondere samenwerking met de Djembé band. Ook dit seizoen gaat de 
demogroep weer een bijzondere samenwerking aan…..Nieuwsgierig? Houd de facebook 
pagina van het Demoteam VTV Modern in de gaten, waar en wanneer u deze samenwerking 
kunt gaan bewonderen. Een verrassing, dat zal het zeker worden en een hoop lol zal er ook 
zeker zijn. 
Wij kijken er naar uit om weer nieuwe uitdagingen aan te gaan en genieten iedere les weer 
van deze mooie groep meiden/dames en heer die het demoteam modern vormen. 
 

 
Met trotse groet, 

Rienke Kempe & Wendi van Dalen 
leiding demoteam modern 
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Welkom nieuwe VTV-ers 
 
 
Een nieuw seizoen en meteen een heleboel nieuwe leden erbij. Daar zijn we natuurlijk heel 
blij mee. We wensen jullie allemaal een leuke en sportieve tijd bij onze vereniging. 
 

 
 

Aaliyah Blansjaar Jenna Wolf Natalie Karpinska 
Amber de Jongh Jennely Moehijam Nathalie Roosenboom 

Amber van der Berg Jericho de Werd Neve de Muynck 
Anchita Sewdajal Joey van der Velden Nisra Ozturk 

Annesophie Eelkema José Geluk Noor van Putten 
Astrid Zaat Josefien Stroo Nossaiba Bouziani 

Aymee Lugtenburg Jozo-Pzulo Groenefelt Nouk Hoogwerf 
Brecht van Woerkum Julia Werff Olivia Koelewijn 
Caroliene Habraken Julia Kulesz Quincey van der Kevie 
Cassandra Ligtvoet Katy de Wolff Rea Harwig 
Cayla van Manen Kayla Degrande Romaily Hooi 
Cébas Hoogwerf Kayleigh van der Borgt Sada Kroonenburg 

Ceren Soner Khloë Luchtmeijer Salome Camara 
Chanaya Gressmann Kylie Joziasse Saloua Bensellam 
Cindy Eijkelenboom Laya Lesaunier Sanne van Zanen 

Cyenna Bennen Lea Schickling Sara El Uahchi 
Daisy Harms Leona de Leeuw Sara van Gils 

Djaden Krijger Leona Gwalchmai Sarah de Vos 
Dominik Szampera Lieve de Wit Sarah Abdelrahim 
Emily Schillemans Lina Finies Saskia van Sluijs 
Emma Rommens Lisa Wilken Sepp Duine 

Escha Bronckhorst Liselotte Kaijser Shivana Maduro 
Esmee Marijs Lizzy Ghewy Sofia Lourenca 
Eva Mouthaan Loes Franse Sofia-Paz Gutierrez Mejias 

Fedde Reininga Lukasz Szampera Sophie Rommens 
Femke Lefeber Luvlysha Uranie Sophie van Leersum 
Fiene de Haan Lynn Ouwehand Sowyen Smelhoven 

Fienna van Leersum Maria Jongepier Sterre Visser 
Fleur Rommens Mariëlle Jacobse Susanne Kooper 

Gigi Schets Marijke Swart Tess Odinet 
Guido van den Worm Marjan Babakhany Teun Simons 

Henrietta Bah Maroua El Amerany Vanity Iltes 
Isa Tevel Maryam Abdelrahim Vera de Bruin 

Jamie Joziasse Max van Galen Yara Al-Obaydi 
 Meriela Babakhany  

  



18 

 

Festival der Culturen 
 
  
Op zaterdag 26 september 2015 heeft de acrogym meegedaan aan het Festival der Culturen 
wat georganiseerd werd door de Wijkvereniging Bossenburgh en Vlissingen 700. Het festival 
was dit jaar voor het eerst zeer groot opgezet waardoor het helaas organisatorisch technisch 
niet allemaal vlekkeloos verliep. 

Wij, als acrogym, hadden van te voren duidelijk aangegeven hoeveel matten er nodig waren 
om een veilige demonstratie neer te zetten. Dit was volgens de organisatie geen probleem 
en zou geregeld worden.  
 
Na aankomst op het festival op de dag zelf bleek helaas dat er maar de helft van het aantal 
toegezegde matten aanwezig was…..dus hebben we als nood oplossing na overleg met 
Nicole onze eigen loper uit de Vrijenhovenzaal opgehaald met dank aan het lenen van de 
auto van familie Hendrikse en de hulp van Brian Matthijsse (man van gynmaste Maaike) voor 
het sjouwen, zodat de demonstratie in ieder geval doorgang kon vinden op een 
verantwoorde manier.  
 
De usb met de muziek gaf ook problemen, dus Katinka naar huis gefietst om haar eigen 
laptop, maar dat was voor niets want op een andere usb ingang deed de muziek het ineens 
wel. 
 
Ook was er nog een verrassing voor de groep…er was een spandoek opgehangen met 
daarop een groepsfoto gemaakt tijdens de demonstratie in Groede op 6 september. 
Aan belangstelling voor onze demonstratie, die vooraf gegaan werd door enkele dansen van 
het demoteam modern van Rienke en Wendi, zeker geen gebrek. Rondom de matten stond 
heel veel publiek en ook een lekker zonnetje maakte het ondanks de strubbelingen een 
leuke demonstratie. 
 

Danielle 
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Dansen in de schouwburg 
 
 
Altijd een feest om te dansen in de schouwburg. Zaterdagavond 26 september was weer 
zo’n moment om op het grote podium te staan. Tijdens de “Kruitmolendemo” zoals de 
dansers het noemen, waren 6 dansen uitgekozen door de jury om zich nogmaals te 
presenteren op een groot podium. In zo’n grote zaal komen de dansen toch beter tot hun 
recht dan in een sporthal. Uit heel Zeeland en een deel van Brabant waren groepen dansers 
afgereisd naar Middelburg. Voor ons niet zo ver reizen gelukkig. 
Wie waren de gelukkigen: 
 
De kleutergroep: met z’n zessen stonden ze op het grote podium. Vooraf hadden we lekker 

zitten kijken naar andere dansjes en voor we op moesten, vroeg een meisje: “Juf, welk 
dansje gaan we eigenlijk doen?” Tja, als je zo’n uitgebreid repertoire hebt als de kleuters, is 
dat wel eens lastig. Er komen in de les immers zoveel dansjes voorbij, maar als de juffen dan 
meedansen, is dat wel te doen allemaal. Maar deze dans moest toch echt zonder de juffen. 
“Los op de dansvloer gaan we doen.” Oh ja, toen wist ze het weer. Zonder zenuwen, lekker 

losgaan op de muziek … konden we dat allemaal maar. Met de jaren, word je toch wat 
zenuwachtiger voor je op moet. Maar ook dat verdwijnt weer als je wat langer mee doet. 
Applaus voor mijn kleine sterren! 
 
De groep 8-9 jaar: bij het horen van de eerste tonen van “Let it go …” begon de zaal 
spontaan mee te zingen. Blijft een favoriet nummer bij veel meisjes. Ze dansten hem ook 
deze keer weer vol overgave. Er zaten best lastige stukjes in en, voor die leeftijd, 
ingewikkelde overgangen. Samen met de mooie kleding was het een feest om naar te kijken. 
 
Demoteam modern: nog eenmaal hun eerste dans laten zien. This is what it feels like, 
een gevoelig nummer dat er voor zorgde dat de groep een hecht team werd. Lees ook hun 
eigen ervaringen van deze avond verderop in het clubblad. 
 
Jazzdance 16+: “Iedereen zijn schoentjes uit?” vroegen de meiden nog aan elkaar voor ze 
op moesten. “Ja hoor, dat doe ik zo.” En toen moesten ze ineens, er waren wat nummers 
uitgevallen en ja dan kan het zomaar gebeuren dat je met een sierlijk gebaar even je 
schoentjes in de coulissen moet gooien. Niemand heeft het gezien hoor. Verder een mooie 
uitvoering van Breath of life. Na afloop de gebruikelijke buiging als dank voor het applaus, 
fijn dat het licht toen nog even aan ging. 
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Damesgroep: iedereen stond of lag klaar op het podium en dan hoor je de organisatie 
achter je zeggen: “De muziek doet het niet!” Na nog wat gemopper, gaf ik toch maar door 
aan Nicole, die meedeed in haar eigen dans, dat er wat met de muziek was. Nee, het lag niet 
aan de technici, werd er omgeroepen. Aan wie dan wel? De CD was al meerdere keren 
gebruikt in de schouwburg dus … Lekker voor de spanning, want daar hebben ze in onze 
groep wel last van. En ineens begon de muziek toch. Afijn, professionals als wij zijn, dansten 
we netjes en zonder al te veel fouten. Squander, het blijft een mooie dans om te zien en 
zeker om te dansen. 
 
En dan was er nog een gecombineerde groep van 12-16 jaar, 16+ en de damesgroep van 
Nicole. Op het nummer “Fight for your right”  lieten ze zien dat je best met een grote groep 
op een podium kan dansen. Om beurten een stukje dansen en ook samen natuurlijk. Over 
de kleding was veel te doen: een panty die over je hoofd aan moest en dat zat niet altijd 
lekker. We moesten elkaar ook helpen om hem aan te trekken. Daar zijn gelukkig geen 
beelden van, want het was een apart gezicht, dat kan ik er wel van zeggen. Na dit nummer 
was er meteen de sluiting. Dus alle groepen nogmaals op het podium. Geen tijd om je snel 
om te kleden zou je denken, maar sommigen kregen het voor elkaar om de panty razendsnel 
uit te werken en toen het nummer klaar was, vlogen de panty’s de zaal in. Ik weet niet wie 
zijn idee het was, maar het was een ludieke actie. 
 
Al met al weer een leuke ervaring om in de schouwburg te dansen en andere groepen te 
zien. De volgende “Kruitmolendemo” is 16 januari 2016. In alle klassen wordt hard gewerkt 

om weer met iets leuks, origineels, moois, geks of speciaals voor de dag te komen. 
Van tijd tot tijd kijk ik weleens naar oude beelden van jaren geleden en wat dan opvalt, is dat 
het niveau van alle groepen steeds verder vooruit gaat. De dansen worden moeilijker, de 
kleding ziet er beter uit en dat is een mooie ontwikkeling. Iedereen blijft zichzelf en de groep 
verbeteren. Als je oude dansen ziet, lijkt het allemaal zo simpel. We zijn natuurlijk ook 
enthousiast gemaakt door alle dansprogramma’s op tv en proberen daar toch wat van mee 
te nemen in onze eigen klassen. 
 
November is de dansmaand van Nederland en de KNGU is een samenwerking aangegaan 
het Roy Julen. Een bekende choreograaf van de dansprogramma’s. Verspreid over het land 
worden er workshopdagen georganiseerd en op zondag 8 november was het HEADSPIN 
evenement in Bergen op Zoom.  

Gina 

Headspin event Bergen op Zoom 
 
 
Op zondag 8 november ben ik samen met Jaila, Vienna 
en Iris naar het Headspin event in Bergen op Zoom 
geweest. Dit was een dansdag waar drie workshops 
gegeven werden van elk 1,5 uur. Tussen de workshops 
door hadden we steeds een half uurtje pauze. De 
dansdocenten zijn bekend van o.a. So You Think You 
Can Dance en Fort Boyard. Voordat de workshops 
begonnen kregen we nog een gaaf Headspin T-shirt. 
 
Onze eerste workshop was Hiphop en kregen we van 
Pom Arnold. Deze workshop was op het liedje 'What do 
you mean'. Ik vond dit erg moeilijk omdat ik nog nooit 
Hiphop heb gedanst, maar ik vond het wel erg leuk!  
De tweede workshop kregen we van Vivian Gomez 
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Cardoso op het liedje 'Holdback the river'. Deze dans was een moderne dans, en vond ik 
heel erg mooi.  
De derde workshop werd gegeven door Pom en Vivian en was op het liedje 'Your lips are 
movin'. Hierbij kon je lekker losgaan, en er zat veel tempo in de dans.  
Na de workshops hebben we nog handtekeningen gevraagd en zijn we uitgebreid op de foto 
gegaan met deze geweldige dansdocenten. 
Kortom het was een geweldige dag, en natuurlijk ook heel gezellig. 
 

-xxx- Yvette 

Verrassing voor de acrogym! 
 
 

 

 
Ineens was daar tijdens het optreden van de acrogym bij Festival der Culturen op zaterdag 
26 september 2015 in Vlissingen een spandoek van de acrogym opgehangen. 
Dit was een hele leuke verrassing voor de hele groep. 
Onze dank gaat dan ook uit naar Marlies Zoutendijk-van den Berg die hier verantwoordelijk 
voor bleek (de moeder van kleine Anouk). 
Namens de hele acrogroep en de trainers…… 
 
 

Bedankt!! 
Danielle 
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Springdagen weer super gezellig 
 
 
Ieder jaar worden de springdagen in Sommelsdijk georganiseerd. Hier doen een groot aantal 
turnverenigingen uit Nederland aan mee. Dit jaar waren er in totaal bijna 2500 deelnemers. 
Ook VTV doet hier ieder jaar aan mee. Dit jaar waren we ingedeeld op 17 oktober. 
We waren met een super gezellige groep. De dag was enorm druk. De hele dag was gevuld 
met allerlei sportieve activiteiten. Zwemmen, handboogschieten, bowlen, klimmen, tokkelen 
en natuurlijk vooral springen. Dit op allerlei trampolines en tumblingbanen. Er stond een 
baan met 4 grote trampolines achter elkaar, waar je super hoog op kon springen. Ook was er 
een dubbele minitramp welke erg leuk was om uit te proberen. We konden ook trapeze 
zwaaien. Sommige deelnemers bewezen schitterende sprongen te kunnen maken op een 
minitrampoline met een pegasus of een verhoogd vlak. Tussen de middag was er nog een 
algemene springdemonstratie van een klein half uur.  
We kunnen terugkijken op een heel erg geslaagde dag en vooral gezellige dag.  
 

Esther Brouwer 

 
 

De springdagen waren super leuk. We gingen 
eerst zwemmen, alleen dat was al leuk. Daarna 
gingen we frietjes eten je kon kiezen uit een 
frikandel en kipnuggets . We gingen ook nog 
turnen en er was een Demo. Daar deed ik aan 
mee samen met Charlotte, Daniek, Indy, Vienna, 
Noémi en Domenica. Het bowlen was ook super 
leuk. We gingen ook tokkelen en 
klimmen. Volgend jaar moeten jullie allemaal 
meegaan hoor!!! 
 

Groetjes Anouk Zoutendijk  
 
 
Het was super leuk ik heb genoten. Het zwemmen 
was leuk, het klimmen maar vooral met het touw. 
En turnen in de grote zaal en bowlen was vooral 
gezellig met jullie. 
 

Groetjes van Kaeley 
 

 
 
Zaterdag 17 oktober ben ik met VTV naar de springdagen in Sommelsdijk geweest. De dag 
ervoor kwam Danique, die bij mij in de A-selectie zit, al bij ons logeren. Dus dat was al 
supergezellig. 
De springdagen zijn altijd heel erg leuk. Je kunt er heel veel leuke dingen doen, zoals 
zwemmen, boogschieten, bowlen, tokkelen, klimwand en natuurlijk heel veel springen op 
tumblingbanen, trampolines, verhoogd vlak en pegasus. 
We waren ingedeeld in groepjes van onze vereniging. Ik zat ingedeeld bij de meiden van de 
A-selectie. In de bus was het heel gezellig, we zaten achter in de bus. We kwamen wel wat 
laat in Sommelsdijk aan, doordat we nog andere kinderen in Westkapelle op moesten halen. 
Daardoor konden we maar een uur zwemmen. Dat was wel jammer. Na het zwemmen 
gingen we met z'n allen friet eten en daarna kon je je opgeven voor de springdemonstratie. 
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Alle meiden van de A-selectie deden daar aan mee. Na de demonstratie kregen we applaus, 
dat was wel grappig. 
Het leukste vond ik het tokkelen, want je gaat dan lekker hard. Het moeilijkste vond ik 
handboogschieten. Het is niet echt makkelijk om het bord te raken. Van de vier pijlen heb ik 
drie keer het doek wat achter het bord zit geraakt en een keer bijna het plafond. 
Volgend jaar ga ik zeker weer mee, want het is echt een leuke dag. 
 

Groetjes Charlotte 

Cursuswezen en licentiebeleid 

stand van zaken per 18 oktober 2015 
 
 
Na de vakantie periode is iedereen weer enthousiast aan de slag gegaan. Op 26 september 
zijn Yvette de Kam en Britt Willems gestart met de niveau 2 cursus gymnastiek. Binnen VTV 
worden zij bijgestaan door de praktijkbegeleiders Marion van Belzen, Denise Looij en Louisa 
de Ridder. Inmiddels hebben zij al een aantal praktijkopdrachten gedaan.  
 
Op 03 oktober hebben Esther Brouwer en Kylian Verheul met succes fase A afgerond van de 
opleiding niveau 3 gymnastiek. Zij gaan nu verder met fase B en hebben inmiddels al heel 
veel geleerd. 
 
Op vrijdagavond bij de jongens lessen is Sven Veldhuizen gestart met zijn opleiding niveau 1 
gymnastiek en ook bij de dans zijn er 2 cursisten op dit niveau: Jaila van de Griend en 
Amber van der Heijden. 
 
En dan de mensen waar we als vereniging super trots op zijn, de 
combinatiegroep van ouders en recreatieleiding die op 08 oktober 
gestart is met de jurycursus turnen dames 1, waarvoor we voor de 
zomervakantie een zeer actieve wervingscampagne hebben 
gevoerd. Esther Brouwer, Chantal Derix, Henny van Drom, Albertina 
Dunners, Gabriëlle Hoogesteger, Nicole de Kam, Georg Knuijt, 
Claudia van Leeuwen, Ellen Mastenbroek, Brigitte de Rijke, 
Annemiek Schipper, Aylin Tanfer, Mariska de Visser, Annemarie 
Wondergem, Jeanette Zonnenberg en Marlies Zoutendijk heel erg 
bedankt namens alle turnsters van de A- en B selectie en turnen dames. Jullie zijn kanjers!  
 
Ook voor de acrogym had zich een groep cursisten gemeld, maar helaas net niet genoeg om 
hier in de buurt een cursus te kunnen starten, maar we geven het nog niet op en blijven 
lobbyen bij de turnbond. Bij turnen heren en springen hebben we helaas ons doel niet 
gehaald. Ook deze jonge sporters hebben juryleden nodig en ook voor deze disciplines 
blijven we ons best doen. Zonder juryleden geen wedstrijden voor deze turners, dus wie 
biedt zich aan? Voor informatie kunt U contact opnemen met Marion van Belzen, tel: 461722 
of via de mail: mck@zeelandnet.nl 
 
Een nieuw seizoen betekent ook weer nieuwe bijscholingen, waarvoor de volgende leiding 
zich heeft ingeschreven: Henny van Drom en Brenda Vreeke voor de bijscholing 
beweegdiploma (afdeling turnen) op 21 november in Breda, Daniëlle Neuféglise voor de 
bijscholing acrogym op 18 oktober te Amsterdam (afdeling acrogym) en Max Ros voor de 
bijscholing groepsspringen op 14 november te Goes (afdeling turnen). 
 
Alle cursisten heel veel succes en plezier gewenst namens de afdeling cursuswezen. 

mailto:mck@zeelandnet.nl
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VTV gaat Olympisch 
 
 
Dat wordt hem dan, de naam die we gegeven hebben aan de uitvoering. Het is nu half 
oktober en wij, als commissie, hebben er al weer een aantal vergaderingen op zitten. Waar 
hebben we het dan zoal over? Nou bijvoorbeeld, niet geheel onbelangrijk, sponsoring. We 
willen een loterij houden en daarbij hebben we prijzen nodig. Dus gaat Petra voor ons op pad 
om prijsjes in de wacht te slepen. Kortingsbonnen en ook gratis toegangskaartjes, het zit 
allemaal in de prijzenpot. Bent u ook zo benieuwd wat de hoofdprijs gaat worden? 
 
Kylian heeft contact met EHBO mensen. Bij zulke grote evenementen zijn EHBO-ers 
verplicht en dus hebben we dat al geregeld. Beter op alles voorbereid zijn als er toch iets mis 
mocht gaan. 
 
Lia en Petra gaan de sporthal inspecteren en kijken of de juiste toestellen aanwezig zijn. Er 
zal ook één en ander uit de gemeentezalen komen en natuurlijk plunderen we onze eigen 
Vrijenhovenzaal bijna helemaal leeg de vrijdagavond voor de uitvoering. 
 
Wanneer was het ook alweer? Zaterdag 6 februari 2016. 
Even dreigde er iets mis te gaan met de beschikbaarheid van de sporthal. Maar diplomatiek 
overleg tussen de diverse besturen van sportverenigingen heeft ertoe geleid dat alles toch 
gewoon door kan gaan. Dat overleg vond plaats in de zomervakantie! Dank aan alle 
bemiddelaars die zich hiervoor hebben ingezet. 

 
De leiding heeft ook niet stil gezeten. Er is overleg gepleegd met andere klassen over de 
invulling van hun “act”. Formulieren zijn op tijd ingeleverd. Sommige klassen weten zelfs al 
wat voor kleding ze zullen dragen. Als ik het zo allemaal voorbij zie komen, ben ik nu al 
benieuwd wat het gaat worden. 
Ook moest aangegeven worden of er nog leden toevallig in meerdere klassen zitten en dus 
ook meerdere keren mee zullen doen. Nou, ik kan zeggen, er zitten een paar leden tussen 
die wel heel veel op de vloer te zien zullen zijn. Ze zitten in diverse klassen en zijn leiding 
van verschillende leeftijdsgroepen. Voor het samenstellen van een progamma een beetje 
lastig, maar volgens mij ben ik er wel uitgekomen. Omkleden in 4 minuten moet te doen zijn. 
Of alles in laagjes over elkaar aan doen en steeds een laagje afpellen. Dat is dan weer hun 
“probleem” … Wel fijn natuurlijk dat we enthousiaste leden hebben die overal aan mee doen 
en ook nog willen lesgeven in een klas. Dat is op zich al een groot applaus waard. 
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En dan is er ook een Olympische vlam die langs de klassen zal gaan. Zo willen we de 
uitvoering op de agenda houden van leiding, leden en ouders/verzorgers en dus iedereen 
enthousiast maken voor dit feestje. U ziet vast wel foto’s voorbijkomen op de website en 
andere sociale media (Facebook en Twitter). 
 
Ook aan een mooi decor wordt gewerkt. Evenals een opening en sluiting in de trant van de 
echte Olympische Spelen. Diverse mensen worden benaderd om te assisteren bij allerhande 
karweitjes in en rond uitvoering. Mocht u daar ook bij willen horen, dan horen we dat 
natuurlijk graag. Er zijn altijd dingen te doen en zo kan ieders talent gebruikt worden. 

Aanmelden kan via clubbladvtv@zeelandnet.nl. Voor andere zaken omtrent de uitvoering 
kunt u ons ook via dit adres bereiken. Ondertussen is Aylin zoekende om een passend 
bedankje te regelen voor al die helpende handen. 
 
Maar we zijn er nog niet. Er moet nog heel wat geregeld worden. In de eerste plaats zal er 
hard geoefend worden in alle klassen. De leiding haalt alles uit de kast om er een mooie 
show van te maken. Misschien een keertje extra trainen, de leiding zal u erover informeren 
als dat nodig is. Van ons, de uitvoeringscommissie, kunt u in januari nog een brief 
verwachten met informatie m.b.t. de voorverkoop en aanvangstijden. Tot die tijd gaan we 
verder met voorbereiden en stijgt de spanning langzaam tot het 6 februari is! 
Stel de leiding, de leden en iedereen die zich inzet niet teleur en kom dit VTV-feest 
meevieren. Zoiets maak je maar eens in de drie jaar mee. 
 

Namens de uitvoeringscommissie, 
Kylian, Aylin, Petra, Lia en Gina 

 
 
Voor de loterij hebben o.a. de volgende sponsoren hun medewerking al verleend, waarvoor 
onze dank. Maar er is nog veel meer te winnen … 
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