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Van de bestuurstafel 
 
 
Wat een activiteit 
heerst er in onze 
vereniging! Het 
seizoen is net twee 
maanden op gang en 
we hebben al weer drie 
evenementen achter 
de rug. Verder in dit clubblad vindt u de 
verslagen van die evenementen: de 
Theaterdemo in de Mythe in Goes, de 
Springdisco en de Prima Vista wedstrijd. 
Heel verschillende activiteiten met heel 
verschillende opkomst, maar dat past bij 
onze club, die immers ook uit heel 
verschillende afdelingen bestaat. Het zijn 
natuurlijk niet de enige activiteiten van dit 
sportseizoen. Er komen nog een hoop 
wedstrijden aan, en Sinterklaas- en 
Kerstfeest komen ook al weer snel 
dichterbij. Zo is er van alles te doen, buiten 
de wekelijkse sportuurtjes om. 
 
Achter de schermen gebeurt er natuurlijk 
ook van alles om de vereniging draaiende 
te houden en al die activiteiten en 
trainingen aan de leden aan te bieden. Eén 
van die zaken waar u normaal weinig van 
merkt is het opleiden van hulpleiding en 
leiding. Op dit moment worden er onder 
andere door jonge hulpleiding allerlei 
cursussen gevolgd op turn- en dansgebied 
in een traject dat uiteindelijk kan leiden tot 
zelfstandig een klas leiden. Ook wordt er 
gewerkt aan opleiding van juryleden, die 
nou eenmaal nodig zijn om wedstrijden te 
kunnen houden. Dat opleidingsplan is één 
van de bestuursactiviteiten, waarmee wij 
hopen de veelzijdigheid van VTV te 
behouden, of zelfs uit te breiden. 
Wie weet . . . 
 

Namens het bestuur, 
Ruud Kempe 

 

Van de redactie 
 
 
Voor u een nieuw clubblad met weer 
diverse nieuwtjes, vaste rubrieken en 
andere “opvulling”. Mocht u zelf suggesties 
hebben voor een artikel of iets anders wat 
iedereen echt moet weten, dan kan dat 
allemaal naar clubbladvtv@zeeleandnet.nl. 
Jammer dat er geen kopij binnenkwam van 
actieve leden. Ik had twee leuke 
leesboekjes liggen om te verloten. Die 
bewaren we dan maar voor iets anders.  
 
De interviewvragen zijn deze keer door 
twee personen beantwoord. Binnen VTV 
zijn er heel wat familie verbanden en het is 
leuk om daar eens aandacht aan te 
besteden. Sommige families gaan wel heel 
ver, daar zijn alle gezinsleden actief. Maar 
daarover een volgende keer. 
 
Het klassenbezoek bracht me bij de 
dansklas van Kiki en Zoë. Wat een 
gezelligheid bij deze meiden. Dat er ook 
hard gewerkt kan worden, leest u in het 
verslag. 
 
Natuurlijk ook een bericht van het dans 
optreden in Goes, de Prima Vista wedstrijd 
in onze eigen zaal en een terugblik op een 
heel zonnig eindfeest als afsluiting van het 
vorige seizoen. 
Verder nog wat nuttige artikelen in het blad 
over budgetcoaching en het 
Jeugsportfonds. Want sporten moet voor 
iedereen mogelijk zijn. Wellicht kunt u 
anderen dit laten lezen. Zo heeft het 
clubblad nog een tweede kans voor het bij 
het oud papier gaat . 
 
Nog een paar weken en dan komt 
Sinterklaas weer naar Nederland. Uiteraard 
hebben we hem en de Pieten ook bij VTV 
uitgenodigd. En nu maar hopen dat hij het 
clubhuis weer weet te vinden en, misschien 
nog belangrijker, of hij cadeautjes 
meegenomen heeft.  
Een paar weken later vieren we Kerstfeest 
en is het daarna alweer vakantie. Wat vliegt 
de tijd voorbij. Geniet van het clubblad dat 
weer met zorg is samengesteld. 
 

Namens de redactie, 
Gina Boogaard 

mailto:clubbladvtv@zeeleandnet.nl
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In de spotlight …Esther Brouwer en Jean-Pierre Maas 
 
 
Wat is/was je functie binnen VTV? 
Esther:     TC-lid en leiding 
Jean-Pierre:   Bestuurslid en leiding 
 
Hoe lang ben je al actief bij de vereniging? 
Esther: Als kind jarenlang geturnd, sinds enkele jaren weer terug. Eerst 

in de klas van Karin Tax en later als leiding en TC-lid. 
Jean-Pierre: Eerst regelmatig vrijwilliger bij diverse VTV-activiteiten, sinds 

2015 bestuurslid en sinds enkele weken hulpleiding bij de 
jongens selectie. 

 
Sport je zelf ook nog bij VTV? 
Esther & Jean-Pierre:  Nee, jammer genoeg niet. 
 
Hoeveel en welke uren geef je les? 
Esther:    Dames junioren en dames junioren 15+ (woensdagavond) 
Jean-Pierre:   1 uur p/w bij de jongens selectie (maandagavond) 
 
Wat doe je nog meer in het dagelijks leven? 
Esther & Jean-Pierre:  Werken, hardlopen, wandelen met de hond en uit eten. 
 
Hoe ben je bij VTV gekomen? 
Esther:    Als kind gaan turnen bij VTV (Marja Verstraate) 
Jean-Pierre:   Via Esther. 
 

 eindfeest 2017 
 
Wat is het grappigste dat je bij VTV hebt meegemaakt? 
Esther & Jean-Pierre:  We hebben overal plezier in dus ook bij VTV met de functies en 

vrijwilligerstaken die we er vervullen. 
 
Hoogtepunt tijdens je hele VTV loopbaan? 
Esther:    Reis naar Denemarken. 

 
Waren er ook wel eens vervelende dingen? 
Esther & Jean-Pierre:  Nee 
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Welke sporten vind je nog meer leuk 
Esther & Jean-Pierre:  Allebei vinden we hardlopen erg leuk, dit proberen we dan ook 

nog zo’n 2 á 3 per week te doen. 
 
Ook leuk om te weten … Getrouwd. 
 
Waar kijk je graag naar op TV? 
Esther & Jean-Pierre:  Netflix, Heel Holland bakt. 
 
Welke muziek vind je leuk? 
Esther & Jean-Pierre:  Top 40 
 
Ben ik nog iets vergeten te vragen? Of wil je zelf nog iets vertellen? 
Esther & Jean-Pierre:  VTV is een superleuke vereniging. 

En gaan jullie mee naar de springdagen in Sommelsdijk????? 
 
Namens de redactie, hartelijk dank voor jullie antwoorden. We zullen dit leuke evenement 
zeker promoten. Dat jullie dit mede organiseren, had ook best vermeld mogen worden hoor 
. Voor alle info: zie de uitnodigingsbrief hieronder, of de website, www.vtv-vlissingen.nl, 
voor de downloadversie. 

 

 
Op vrijdag 5 januari 2018 gaan we naar de springdagen in Sommelsdijk.  
 
Het duurt een hele dag en we gaan dan de volgende leuke activiteiten doen. Zwemmen, 
bowlen, springen (grote trampoline, nieuwe airtrack, airtumblingbaan, minitrampoline met 
pegases, minitrampoline met schuin vlak, dubbele minitrampoline, kast minitrampoline en 
trapeze zwaaien), eten (patat met frikandel of kipnuggets en drinken), klimmen, tokkelen, 
handboogschieten. Heel de dag loopt er dan een juf/begeleider mee. Het is in de Staver in 
Sommelsdijk en we gaan heen en terug met de bus. 
 

Het kost € 22,50. 
 
Alles staat uitgebreid op de internetsite van de springdagen, www.springdagen.nl. 
Ook staan hier foto’s en een filmpje van vorige jaren. 
Er worden op 8 januari 2018 ook foto’s gemaakt voor de VTV website. 
 
Lever je briefje + inschrijfgeld zo snel mogelijk in bij jouw leiding (voor 19 november), zodat 

de leiding alles goed kan voorbereiden (in een envelop met je naam op de voorkant). De 
minimum leeftijd voor deelname is 7 jaar. Daarnaast moet je in bezit zijn van een 
zwemdiploma. Na je aanmelding krijg je na 5 december een e-mail over de tijd dat we 
vertrekken en terug komen.  
 
Bij vragen kun je mailen naar :  vtvspringdagen@gmail.com  

http://www.vtv-vlissingen.nl/
http://www.springdagen.nl/
mailto:vtvspringdagen@gmail.com


5 

 

Spelen, sporten en strijden 
 
 
Dat waren wel zo’n beetje de ingrediënten van het eindfeest van het voorbije seizoen. Voor 
de verandering deze keer op een zaterdag en dus niet op zondag. Onze buren, de handboog 
schietvereniging, had op de geplande zondag een schietwedstrijd georganiseerd en dat gaat 
niet samen met spelende kinderen. Dus zodoende was het eindfeest zaterdag 8 juli. 
 
Al weken was het lekker weer en gelukkig ook op die dag. Voor het ochtendprogramma 
waren de peuters en kleuters t/m 5 jaar uitgenodigd. Dus al het spelmateriaal kon op het 
grasveld naast het clubhuis. Ook was er ruimte gemaakt voor de stormbaan. Die is altijd een 
beetje hoog (lees: eng)  voor de kleintjes, maar met een behulpzame medewerkster of de 
ouders, durfden de kinderen het wel aan.  Wat is dat toch genieten om deze groep bezig te 
zien. Lekker ongedwongen in een afwasteil met gras roeren. De lekkerste soepjes werden 
gemaakt. Moe geworden van het spelen, dan even uitrusten met een glaasje drinken met 
iets lekkers erbij. Voor de ouders was er koffie. 
Een gezellige morgen, waarin spelen toch wel de belangrijkste ingrediënt was. 
 

 
De middag was voor de oudere kinderen gereserveerd. Verdeeld in groepjes, volgens ons 
bekende kleurensysteem, gingen de kids aan de slag. Sportieve spelletjes, lekker gek doen, 
maar ook tijd voor ontspanning. Dus even chillen op je handdoek en tussendoor iets eten en 
drinken. Het gooien met sponzen is altijd vaste prik op het feest. En als het dan zulk warm 
weer is, zijn dat hele natte sponzen, die je bij voorkeur ook op de leiding van je groepje kan 
gooien. Hier en daar werden meer spelregels anders uitgelegd, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Iedereen had lol, kinderen, maar ook zeker de leiding. Na afloop was er een 
broodje kroket, frikandel of knakworst met lekker veel saus. En toen waren daar alweer de 
ouders om de kinderen op te halen. Nou, nog één keer over de stormbaan dan en toen was 
het echt afgelopen. Een leuke middag, met veel sportiviteit. 
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Het laatste onderdeel van de dag was een bootcamp voor de leden vanaf 12 jaar. Ook 
leiding, bestuur en t.c.-leden waren vertegenwoordigd. Wat was dat zwaar, zeker als je al 
een hele dag in touw bent, zoals sommige medewerkers. De organisatie was in handen van 
Switch Health Coaching. De deelnemers werden ingedeeld in groepen. Niet allemaal even 
groot qua aantal, maar meer per klas waarin geturnd of gedanst wordt. Er was ook een team 
met leiding. Op het spel stond de felbegeerde VTV taart, gemaakt door Jennifer. Waar er bij 
de kindergroepen geen duidelijke winnaar of verliezer is, kan je hier wel spreken van een 
echte strijd. Al blijft het een sportieve strijd natuurlijk . Wat was er zoal te doen: 
 
Allemaal op een rij staan, als bruggetje, daar kruipt dan weer iemand onderdoor die 
vervolgens met een autoband boven zijn hoofd gaat staan. En dan wachten tot de volgende 
deelnemer je komt aflossen. Pittige oefening. 
Dan was er nog een soort van slee waarop een zware bal lag die van het ene naar het 
andere punt verplaatst moest worden. Een ware aanslag op je rug volgens mij. 
En met zo’n zware bal kan je natuurlijk ook proberen ver te gooien. De jongens deden dat 
gewoon bovenhands, nou ja zeg! 

 
De buikspieren werden ook op de proef gesteld. Crunches, 10 x, en daarna nog een gewicht 
verplaatsen. Ook heel zwaar, zeker als je het 10 minuten moet volhouden. 
Uiteraard was ook de stormbaan een onderdeel van de bootcamp. Heen via de baan en 
terug nog even buikschuivend over een ander baantje. Fanatiek waren de eerste rondjes, 
maar dat liep toch wel wat terug naar mate de tijd vorderde. 
 
Zelf liep ik hier min of meer coachend tussendoor en probeerde “het beste uit iedereen te 
halen”. Zo noem je dat toch? Of het geholpen heeft, weet ik niet. Maar iedereen was zeker 
fanatiek bezig. Ondertussen was het bbq-team, Han en Jan, al volop bezig met voorbakken. 
Weer anderen sleepten tafels en stoelen naar buiten, want als afsluiting was er nog de 
gezellige barbecue om nog eens alles van deze dag of het afgelopen seizoen te bespreken. 
Maar eerst moest er nog opgeruimd worden. Toen dat gebeurd was, konden we aanvallen! 
Het was goed verzorgd allemaal en er was weer genoeg. Moest je eerst nog een bonnetje 
inleveren, later op de avond waren de sateetjes “in de uitverkoop”. Lekker hoor. 
Een bedankje was er voor Angelina en collega voor het begeleiden van de bootcampers. 
Arjan en Thijs, ons vaste dj-team, werden ook bedankt met een cadeautje voor het muzikaal 
opluisteren van deze dag. En dan die mooie taart …… die was deze keer voor het groepje 
turnmeiden: Yvette, Vienna, Myrthe, Latifa, Jaila, Noemi, Myrthe, Daphne, Danique en 
Anouk. Hartelijk gefeliciteerd! 
En dan ook nog onze grote dank aan alle medewerkers die geheel belangeloos mee hebben 
geholpen om er weer een groot feest van te maken. Echt, zonder jullie is zoiets niet mogelijk! 
Op naar de volgende activiteit ….. het Sinterklaasfeest op zondag 26 november. 
 

Namens de activiteitencommissie, 
Gina Boogaard 
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Showtime in De Mythe 
 
 
Uitgekozen worden met je dansgroep om nogmaals op te treden is altijd leuk. Voor vijf 
dansgroepen van VTV was dat het geval. Twee keer per seizoen is er een demodag in 
sporthal de Kruitmolen. Een aanwezige jury beoordeelt dan de dansen op muzikaliteit, 
verzorging, beleving, inhoud choreografie en uiteraard de uitvoering van de dans. Ook het 
publiek mag zijn stem uitbrengen. Deze twee juryuitslagen bepalen of je uitgenodigd wordt 
om te dansen tijdens de theaterdansvoorstelling aan het begin van het nieuwe seizoen. VTV 
is meestal wel van de partij op zo’n avond en deze keer stonden we vijf keer in het 
programma boekje: 
 

Vrijdagavond 29 september, theater De Mythe, Goes: 
Nr. 03 Not Ugly, but funk gedanst door streetdance 12-13 jaar o.l.v. Stacy 
Nr. 08 Alive   gedanst door jazzdance 16+ o.l.v. Iris 
Nr. 17 Shake it Out  gedanst door jazzdance 12-16 jaar o.l.v. Gina 
Nr. 22 Sound of Silence gedanst door het demoteam o.l.v. Rienke 
Nr. 24 I have nothing  gedanst door de damesgroep o.l.v. Nicole 

 
Vanwege de verbouwing van de schouwburg in Middelburg moest de commissie Dans Zuid-
West Nederland, die deze dagen organiseert, uitwijken naar een andere locatie. Dat werd De 
Mythe in Goes, geen verkeerde keuze vonden wij. Het was een mooie zaal en ook achter de 
schermen zag alles er goed uit. Wij hadden met onze vijf groepen een ruime (vergader)zaal 
tot onze beschikking. Luxe hoor! 
Sommige groepen maakten gebruik van de indanstijd om, zonder muziek, even op het 
podium te staan te zien en in te schatten hoe groot er gedanst kan worden. Tot hoever kan je 
naar voren dansen om nog binnen de belichting te vallen? En hoe ver ga je uit elkaar staan 
zodat er niet iemand steeds in de coulissen verdwijnt tijdens het dansen? 
Die drie minuten zijn zó om, maar toch nuttig. Daarna was er nog genoeg tijd om een lekkere 
salade te kopen en deze gezellig op te eten in onze eigen foyer. 
De dansers, die na de pauze aan de beurt waren, konden op het balkon kijken naar de 
andere groepen. En natuurlijk heel hard juichen voor onze eigen groepen. Ondanks dat veel 
dansen bekend waren, was het toch mooi om de hele show te zien. In zo’n mooie zaal met 
goede belichting komen de dansen veel beter tot zijn recht. 
 
De streetdancegroep van Stacy was zo’n beetje gehalveerd sinds het optreden in de 
Kruitmolen. Dus moest er flink geschoven worden in de opstelling. Tot zelfs op de dag voor 
het optreden, dit vanwege een afzegging. Altijd jammer, voor zowel de groep als de 
afmelder. Maar de overgebleven zes streetdancers dansten met veel enthousiasme. Wat 
een flitsende dans, goed gedaan! 
De uitvoering van Alive door de 16+ groep van Iris was, evenals de andere keren, weer heel 
mooi en werd met veel passie gedanst. Het was nog even spannend of iedereen er wel op 
tijd kon zijn. Soms laat het openbaar vervoer je wel eens in de steek en op een avond als 
deze was dat niet handig. Taxi Stannie wist Amber op tijd van het station op te pikken. Tot zo 
ver ging het goed. Maar dan op het laatste moment je haar nog even goed willen doen 
…oeps, dan breekt je elastiekje, nét als je het podium op loopt. Ondanks dat bleef het een 
sterke dans! 
Na de pauze was het de beurt aan jazzdans 12-16 jaar. Nog één keer Shake it Out dansen. 
En dan zie je dat iedereen toch zelfverzekerder op het toneel staat, nu de dans er steeds 
beter in zit. Ondanks dat de meiden zelf foutjes ontdekten en misschien niet helemaal 
tevreden waren, was deze juf dat zeker wel. Bedankt meiden voor het mooi en strak 
uitvoeren van mijn choreografie. Ik mopper wel eens op jullie, maar op zo’n moment als je 
als juf in de coulissen staat te kijken, straal je van trots. 
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Nog zo’n groep die een mooie dans bracht: demoteam van Rienke. Zij dansten Sound of 
Silence en het blijft goed om te zien hoe er samengewerkt wordt in deze groep. Ook de 
combinatie van jong en “oud” doet niets af aan de uitvoering. Ik ben nu al benieuwd wat de 
nieuwe dans gaat worden. Jullie zijn als team dit seizoen flink uitgebreid en dat zal vast weer 
genieten worden. 
Als laatste mochten de dames van Nicole dansen. “I have nothing” had grote indruk gemaakt 
op de jury destijds. Zodoende werd er in de lessen, voorafgaande aan het optreden, nog flink 
geoefend om de keuze van de jury waar te maken. En dat is zeker gelukt, naar mijn idee. 
Een mooie dans die goed in elkaar zat. Misschien ook hier een foute voetpositie of een arm 
die te vroeg of te laat de lucht in ging aldus sommige dansers, maar wie ziet dat zo snel?  
Kijkend naar het geheel, zoals het publiek in de zaal dat doet, was het een goede uitvoering 
van deze dans. Het applaus was dan ook niet alleen voor de dansers, maar zeker voor 
Nicole, onze juf. 
 
Daarna nog één keer met z’n allen op het toneel dansend in een lange slinger. Iedereen is 
dan opgelucht dat het allemaal goed gegaan is en kan zich even lekker uitleven. Een tweetal 
dames van onze groep dacht dat het toen al afgelopen was, maar deze oplettende juf kon ze 
gelukkig er nog net op tijd bijhalen. Sorry dames, ik was misschien wat streng, maar zo’n 
laatste bedankje wil je toch niet missen?! 
Voor de juffen was er nog een bedankje in de vorm van een boeketje zonnebloemen. 
Nogmaals een groot applaus voor de dansers, het aanwezige publiek en de commissie voor 
het organiseren van deze leuke avond in Goes. 
Zo is het seizoen 2016/2017 afgesloten en kijken we al weer vooruit naar de volgende demo 
op 20 januari 2018. Veel succes met voorbereiden en tot ziens in de Kruitmolen. 
 

Gina Boogaard 
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VTV SPRINGDISCO, een springlevend evenement 
 
 
Op zaterdag 30 september was het weer feest in de Vrijenhovenzaal: alweer voor de 
zevende keer werd de VTV Springdisco georganiseerd. Onder leiding van Anthony en Ruud 
was een team van jonge VTV-medewerkers druk bezig 
geweest om de zaal in orde te maken voor ruim 
tweehonderd springers die groepsgewijs een uurtje 
feestelijk kwamen springen. 
 
’s Middags begint dat met de kleuters en de peuters, 
natuurlijk onder begeleiding van papa of mama. Met de 
vrolijke muziek van DJ’s Arjan en DJ Thijs leefden de 
jongste leden zich uit op de airtumblingbaan, een echte 
grote trampoline en nog veel meer springtoestellen. De 
kinderen hobbelen vrolijk op eigen initiatief van toestel naar 
toestel of hebben zo’n plezier op de tumblingbaan dat ze 
een uur lang daar op blijven spelen. 
 

 
 
 
Na een uurtje moesten alle kleine springertjes helaas al weer naar huis, want er wachtte een 
snelle gezamenlijke maaltijd voor de organisatie en medewerkers. Daarna stond iedereen al 
weer klaar voor de volgende groep: 
de zes- tot achtjarigen. Uit ervaring 
weten we dat dit de grootste groep is, 
en dat bleek ook: een heleboel 
springertjes hadden er weer een heel 
leuk en actief uurtje aan. Tussendoor 
is er even tijd voor een bekertje 
drinken en wat spekkies, maar dan 
wordt er weer snel doorgesprongen, 
bijvoorbeeld over de grote rode bal. 
Na nog even een paar spannende 
minuten in het donker springen is ook 
dit uur te snel voorbij en moeten ze 
met natte haren en rode wangen snel 
de zaal uit, want na een kleine pauze 
begint het volgende blok.  
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Bij deze derde groep, de 
negen- tot twaalf-jarigen, 
worden de sprongen al wat 
hoger en gedurfder, maar 
behalve springers zijn er toch 
ook een aantal meisjes uit de 
dansklassen, die lekker mee 
komen doen op de dubbele 
minitramp en het hoge 
opblaaskussen, en zo krioelt 
een flink deel van VTV vijf 
kwartier lang van toestel naar 
toestel, onder begeleiding van 
een heel stel medewerkers. 
 
 
 
Foto’s: Frans Boogaard 

 
De laatste groep bestaat uit VTV-ers die ouder zijn dan twaalf jaar, en ook hier is er weer 
een mix van turnsters, turners, jazz-ers en acro-ers. Om half elf echter ging het grote licht 
aan, was het afgelopen en konden de deelnemers naar huis. Voor de organisatie was het 
toen nog een poosje opruimen, maar ook deze keer was de Springdisco weer een bijzonder 
geslaagd en springlevend VTV-evenement, dat voorlopig nog wel even op de agenda zal 
blijven staan. 
 

 
 

Ruud Kempe 
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Zaterdagochtend 8.00 uur 
 
 
Er is nog weinig verkeer op de weg tijdens mijn rit naar de Vrijenhovenzaal. Als ik ben 
aangekomen maak ik het hek en de zaal open en in de winter (brrrrrr wat is het koud) gaat 
snel de kachel aan. Ik heb het trainingsschema afgestemd met de jongens recreatieklassen 
van de vrijdagavond, zodat er soms al wat toestellen in de zaal staan. Eerst koffie en dan de 
grote lijnen qua toestellen uitzetten. 
 
Om 8.30 uur komt de hulpleiding binnen en daarna lijken we wel een transportbedrijf. De 
balken en de brug moeten opgezet. Waarom zijn we allemaal zo klein en waarom wil die 
hoge ligger er nooit in? De prachtige wedstrijd balk matten die we hebben gekregen vormen 
samen een soort puzzel, die we niet altijd in 1 keer neer kunnen leggen. We maken ook een 
verhoogd vlak (worden die banken echt ieder jaar zwaarder?) en een scala aan circuit 
elementen, want stil staan doen we nooit op zaterdagochtend. 
 
Vanaf 8.45 uur druppelen de turnstertjes in de dop van de voorbereidende selectie binnen en 
ze kunnen niet wachten om te beginnen. Voordat het zover is moet er wel het één en ander 
besproken worden, zoals de Grote Club Actie. Er merkt iemand op dat het een beetje lekt in 
de zaal, waarop ik zeg dat we misschien wel een nieuw dak kunnen kopen als ze heel veel 
lootjes verkopen. Dat geeft toch enige onrust, want juf, heeft dat nieuwe dak dan wel ringen? 
Dan gaan we toch echt beginnen met de warming up op muziek, iedere week 1 oefening 
erbij. Daarna splitsen we op, een deel werkt een normale inleiding af en een deel gaat naar 
de barre voor ballet. De week erna draaien we dit om. De turnsters die in het eerste jaar 
zitten turnen door tot 10.30 uur en de dames van het tweede jaar gaan nog even door tot 
11.00 uur. 
Inmiddels is dan om 10.30 uur de B-selectie met de warming up begonnen. Door een strak 
trainingsschema hebben de groepen geen last van elkaar. Om 11.00 uur begint dan de B-
selectie aan de toestellen. Ook zij zijn heel gedreven en werken ontzettend hard. De 
resultaten blijven dan ook niet uit, de één is blij met de eerste overslag, de ander met de 
eerste spreidzolenondersprong  op de brug en de volgende kan ineens doorhurken op de 
balk. Tegen twaalven hebben zij even pauze en ik pak snel een boterham, want ik ben 
inmiddels uitgehongerd. Daarna gaan we nog door tot 13.00 uur, waarna we gezamenlijk 
alles opruimen. De ochtend is omgevlogen. Nog even kort nabespreken en dan naar huis.  
Meestal dan ’s middags maar gelijk achter de laptop voor het trainingsschema van de week 
erna, alles zit dan nog vers in mijn hoofd. Niet alleen de kinderen maar het hele team van 
leiding heeft dan een top ochtend achter de rug. Een moeder heeft me weleens verteld dat 
haar dochter de hele week wilde dat het maar weer zaterdag was, want dan mocht ze weer 
gaan turnen. Als we zoiets horen zijn we al het gesjouw zo weer vergeten en kijken ook wij 
weer uit naar de volgende zaterdag. 
 
Dank aan Manesa, An Mei, Yvette, Charlotte, Britt en Monique voor al jullie hulp! 

                   
Marion van Belzen 
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Welkom nieuwe VTV-ers 
 
 
Het nieuwe seizoen is van start gegaan met deze nieuwe leden. Hartelijk welkom bij VTV en 
we wensen jullie een sportieve tijd bij onze vereniging. 
 
 

Nadine van Dommelen Dina Jankovic Amina Amastar 

Evi Reiter Nailah de Stigter Selena Chen 

Alysha Platteeuw Loïs Oosterom Armada Moerland 

Esmée Hollebrands Elize van den Driest Chelsea Moerland 

Kay Joosse Femke Castel Louzèl Stuurop 

Nikkie Joziasse Jenna Davis Bendly Roelse 

Aylin Kurt David Jankovic Jane Vonk 

Julia van der Maas Femke Lefeber Indy Jobse 

Gianna Roosberg Iris de Schipper Logan Liam Kenter 

Fay Hoogesteger Marije Wielemaker Luc Moreau 

DJ Lenting Max van de Wijnckel Amélie Reymer 

Zain Sami Bobbi van Burg Grace Vonk 

Dawn Ruis Eayèn Verstraate Lindy Castel 

Maud van der Vlies Quinchy Vroomen Kaat Hulsbergen 

Lev Khomchenko Talina Ghossein Lorena van Hoften 

Jessika Markovic-van Loon Xavi Hage Annet Vinke 

Boaz Mesie Manuel Houmes Dévano van der Hoeven 

Leon de Nooyer Jack Kenter Charley Gijsbertha 

Luuk Jiskoot Boaz Lous Jaela Thumann 

Maroua Ahrouch Jari Schijndel Noortje Rodermond 

Kaylee Hollander Dean Vereecke  
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Klassenbezoek bij de dansmeiden 
 
 
De laatste weken was ik regelmatig te vinden in het clubhuis. Een aantal van onze 
dansleiding volgde de niveau 2 dansopleiding en ik mocht dat begeleiden. Dus waarom ook 
niet een verslagje maken van een klassenbezoek aan de klas jazz 8-10 jaar. Ik was er toch. 
Toen ik binnenkwam was de groep jazz 7-8 jaar nog bezig met een laatste dansje voor de 
ouders. Snel nog wat papieren uitdelen want de volgende groep stond echt te springen om te 
gaan dansen. 
 
Hulpleiding Zoë begon meteen met een inleiding “That’s my girl”. Er werd (uiteraard) 
gedanst, maar ook meegezongen en geklapt hoog en laag. De dames hadden er, zo te zien, 
duidelijk zin in. Het eerste dansje mochten de ouders van deze groep nog even kijken. Een 
enthousiaste peuter danste ook mee. Die deed dat vaker zo te zien, want het ging best goed. 
Daarna gingen de ouders naar huis. 
 
Juf Kiki riep de groep bij zich en nam even de les door voor deze woensdag. Iedereen had al 
gezien dat ik er weer was, want er moesten deze keer oefeningen gedaan worden door Kiki 
zelf. Ook als juf kan je altijd bijleren en jezelf verbeteren. Even controleren of er nog loten 
verkocht waren voor de Grote Club Actie? Sommigen niet, anderen weer wel. Ga zo door 
meiden, het geld wordt goed besteed, bijvoorbeeld deelname aan dansevenementen. Voor 
de leden is deelname gratis, maar de vereniging moet wel bijdragen om mee te kunnen doen 
aan zulke zaken. En wat te denken van de schouwburg afhuren voor een hele dag … 
Toen begon Kiki aan haar opdracht. Deze keer was dat een serie oefeningen als opbouw en 
daarna versterken van de rompspieren. Voor insiders: oefeningen via het ORKA systeem. 
Allemaal niet zo eenvoudig voor deze groep, aangezien dit niet wekelijks gedaan wordt. 
Liever doen de meisjes een dansje wat ze al kennen of een spelletje. Maar het blijft wel een 
“les” en dus moet er ook wat geleerd worden. En als er goed gewerkt is, dan volgt er vast 
een spelletje . 
 
De juf legde alles duidelijk uit. Gaf aan dat het rekken van je lichaam ook een fijn gevoel kan 
zijn, aldus haar eigen ervaring. Wie vond dat ook? Niet zo heel veel reacties…. Maar ze 
deden goed mee en luisterden naar de trucjes om goed rechtop te staan of je buikspieren 
aan te spannen. Hier en daar werden nog wat kleine correcties gegeven en toen kreeg de 
groep een compliment voor het harde werken. 
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Ondertussen kroop er een pissebed in de zaal. De juf schoof hem behendig weer onder de 
verwarming, maar daar was één van de meisjes het niet mee eens. Zo’n diertje hoort buiten, 
en het is zielig om hem (of haar) binnen te laten zitten. Dus werd er een reddingsoperatie in 
gang gezet om het beestje naar buiten te brengen. Met succes, goed gedaan hoor! 
 
Na een duidelijke uitleg over waar eigenlijk je romp zit; als je armen en benen eraf zouden 
zijn, hou je je romp over. Oh ja, en ook je hoofd nog …. Afijn, het was duidelijk en de 
oefening kon beginnen. Goed bezig. 
 
Tijd voor het “kringgesprek”: de meiden en juffen gingen in de kring zitten. Juf Zoë las de 
namen voor en iedereen meldde zich met “ja”, “present” of “100%”. Het was wel even goed 
opletten, want er waren meerdere Sara’s en Emma’s. Sarah de Vos was jarig. Dus werd er 
heel hard gezongen en klonk er negen keer HOERA. Daarna was er een traktatie. 
Tussendoor lieten een aantal meiden ook nog zien hoe lenig ze wel zijn, door even een 
spagaat te doen, of iets wat daar op moest lijken. 
 
Genoeg gerust, tijd voor actie. De muziek ging aan en iedereen was meteen weer bij de les. 
Er moest nog hard gewerkt worden voor de dans die tijdens het optreden in de Kruitmolen te 
zien zal zijn. Werken in twee groepen blijft toch lastig, maar er zijn nog genoeg weken om te 
oefenen. In de dans zag ik ook een zweefstand. Moeilijk hoor. De juf had het ook over de 
juiste voetposities en over een ronde de jambe. De meisjes wisten gewoon wat dat was en 
deden het braaf mee. Allemaal geleerd van “Jessie Danst” en de juffen natuurlijk. Hoe knap 
is dat. 
En telkens als de muziek stopte, omdat dat stukje dans nog niet af was, zongen ze gewoon 
door. Het is duidelijk een populair liedje voor deze groep. Ook werd de groep nog even in 
tweeën gedeeld en kregen ze ieder apart uitleg. Dat kan dus als je twee juffen voor een klas 
hebt. Juf Zoë wilde dolgraag nog een nieuw stukje dans aanleren, maar het was al bijna tijd. 
Dus met z’n allen deden ze nogmaals wat ze al wisten en toen was er gelukkig ook nog tijd 
voor een spelletje. De “stopdans”: als de muziek stopt, proberen zo stil mogelijk te blijven 
staan en de juffen waren behoorlijk streng. Als de muziek aan ging, kon er gedanst worden. 
En dat deden ze ook erg serieus. Sommigen voor de spiegel, anderen lekker zwevend door 
de zaal. Geweldig om te zien hoe ze zich zo kunnen uitleven op de muziek. 
 
En ja, als je dan in het clubblad komt, moet er wel een groepsfoto zijn. Dus poseren maar… 
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De deur ging open en nog één keer danste de groep voor de aanwezige ouders en andere 
belangstellenden die er waren. En dan zie je dat ze extra goed hun best doen. Juf Kiki moest 
hier en daar nog wat voorzeggen, geeft helemaal niets. Het is nog niet voor “het echt”. 
Nog snel wat brieven uitdelen en iedereen een fijne herfstvakantie toewensen. 
Wat een leuke les met energieke dansmeiden en even zo fanatieke juffen. Dank je wel: 
Jade, Naomi, Senna, Sara, Emma, Sjoukje, Sara, Chamilla, Sada, Evi, Fleur, Romy, 
Chonell, Josefien, Emma, Anouk, Sorayah, Sarah, Brecht en Fay dat ik in jullie les 
aanwezig mocht zijn. Ook de juffen Kiki en Zoë bedankt en veel succes en plezier met 
dansen en les lesgeven. 
 

Gina Boogaard 

VTV Activiteiten- en wedstrijdagenda 

 
November 18 en 19 Clubteamfinale  

 26 Sinterklaasfeest, Clubhuis VTV 

 

December 16 en 17 1e voorwedstrijd dames turnen divisie 4-5-6 en D niveaus, Zierikzee 

 17 Kerstfeest, Clubhuis VTV 

 

Januari 5 Springdagen, Sommelsdijk 

 13 en 14 1e voorwedstrijd dames turnen divisie 4-5-6 en D niveaus, Prinsenbeek 

 20 Demodag Dans, Middelburg 

 20 Zeeuwse Kampioenschappen acro, Zierikzee 

 26 en 27 JTC wedstrijden turnen, Oostkapelle 

 27 Regiokampioenschappen acro, Oss 

 

Februari 3 en 4 1e voorwedstrijd dames turnen divisie 4-5-6 en D niveaus, Dinteloord 

 24 Zuid-Nederlandse Kampioenschappen acro, Oss of Mierlo 

 

Maart 3 en 4 1e voorwedstrijd dames turnen divisie 4-5-6 en D niveaus 

 10 en 11 2e voorwedstrijd dames turnen divisie 4-5-6 en D niveaus 

 17 en 18 2e voorwedstrijd dames turnen divisie 4-5-6 en D niveaus, Wernhout 

 17 Districtsfinale acro, Breda 

 24 en 25 2e voorwedstrijd dames turnen divisie 4-5-6 en D niveaus 

Vakanties 2017-2018 
 

Kerstvakantie zaterdag 23-12-2017 t/m vrijdag 05-01-2018 

 
Voorjaarsvakantie zaterdag 17-02-2018 t/m vrijdag 23-02-2018 

Pasen vrijdag 30-03-2018 t/m maandag 02-04-2018 

 

Meivakantie zaterdag 21-04-2018 t/m vrijdag 04-05-2018 

Hemelvaartsdag donderdag 10-05-2018 

Pinksteren zondag 20-05-2018 t/m maandag 21-05-2018 

 

Zomervakantie onderwijs zaterdag 07-07-2018 t/m zondag 19-08-2018 

Zomervakantie VTV zaterdag 30-06-2018 t/m vrijdag 24-08-2018 
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Jeugdsport- en cultuurfonds 
 
 
Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit 
gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een 
sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de 
contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. 
 

Alle kinderen moeten kunnen sporten! 
 
Waarom is het jeugdsportfonds nodig? 
Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 
378.000 kinderen (bron: SCP armoedesignalement 2014) op in een 
gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar 
liefst 1 op de 9 kinderen. Zo’n 150.000 kinderen uit deze groep kunnen nergens aan 
meedoen. Daardoor lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor andere 
leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Sport helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal 
optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, 
maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. In 2016 heeft het 
Jeugdsportfonds 49.466 kinderen een sportkans geboden. Wil je weten of het 
Jeugdsportfonds kan helpen? Kijk dan bij op de site: www.jeugdsportfonds.nl 
 
De spelregels: 
Voor zowel Jeugdsport- als Jeugdcultuurfonds Zeeland: 
 

 Een aanvraag kan alleen via www.allekinderendoenmee.nl  
Alleen een erkende intermediair kan een aanvraag doen.  
Ouder(s) en kinderen/jongeren kunnen géén aanvraag doen!  
 

 De fondsen zijn er voor kinderen vanaf vier jaar tot en met achttien jaar. 
 

 De fondsen keren uit indien ouder(s) en/of verzorger(s) leven van een inkomen van 
maximaal 120% van het sociaal minimum 
 

 De intermediair toetst de inkomenssituatie van het gezin tijdens de aanmeldprocedure. 
 

 De bijdrage van het Jeugdsportfonds bedraagt maximaal € 225 per schooljaar.  
 De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds bedraagt maximaal € 450 euro per schooljaar 

 
 De fondsen keren géén geld uit aan jeugdigen of aan de ouder(s), maar rechtstreeks aan de 

sportvereniging of cultuurorganisatie.  
 

 Bijdragen voor sportkleding en andere attributen worden uitgekeerd in de vorm van een 
waardebon, 
die in te leveren zijn bij aangesloten winkels of sportvereniging / cultuurorganisatie.  
Meer informatie over waardebonnen in het aanhangsel bij deze spelregels. 
 

 Het Jeugdsportfonds vergoedt sportactiviteiten die vallen onder het begrip sportbeoefening. 
Hieronder vallen alle sporten die zijn aangesloten bij NOC*NSF.  
Het Jeugdcultuurfonds vergoedt activiteiten die vallen onder het begrip cultuurbeoefening.  
Hieronder vallen alle beweegactiviteiten die niet zijn aangesloten bij NOC*NSF, zoals 
dansactiviteiten, stijldansen, streetdance, aerobic enz. Tevens vallen onder andere scouting, 
muziekbeoefening, beeldende vorming en kunstvormen onder het begrip cultuurbeoefening. 
  

http://www.jeugdsportfonds.nl/
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 De volgende activiteiten worden in Zeeland niet vergoed:  
o Fitness, tenzij traject onder medische begeleiding (doktersverklaring noodzakelijk). 

o Er is in Zeeland geen samenwerking met Basic Fit en Fit for Free.  
o Eenmalige of kortdurende activiteiten.  
o Activiteiten die niet door een officiële instantie of gediplomeerde docent worden 

georganiseerd. 
 

 De intermediair ziet er op toe dat de jongere daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt 
aan de activiteiten van de sportvereniging, waarvoor het geld beschikbaar is gesteld.  
 

 Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. 
 

 Iedere aanvraag eindigt op 30 juni. Vanaf 1 mei kan er voor het nieuwe schooljaar (periode 1 
juli tot en met 30 juni) een nieuwe aanvraag worden gedaan. 
 

 Het is niet mogelijk om na goedkeuring van de aanvraag te wisselen van sport. 
 

 Het is niet mogelijk om meerdere sporten tegelijkertijd aan te vragen. 
 

 De fondsen bevestigen altijd een goedgekeurde aanvraag per post. Indien een kind sport 
zonder of voordat er een goedkeuringsbrief is ontvangen, dan zijn de kosten voor de ouder.   
 

 Indien een ouder of verzorger vragen heeft over de aanvraag, dan kan men contact 
opnemen met de intermediair. 
 

 Het is alleen mogelijk een aanvraag te doen als de gemeente waar het kind woonachtig is, is 
aangesloten bij het fonds. In bepaalde gemeenten gelden specifieke spelregels. De 
specifieke spelregels treft u aan in het aanhangsel bij de spelregels.  
 

 Het bestuur van het Jeugdsportfonds Zeeland is te allen tijde gerechtigd een aanvraag op 
individuele gronden af- dan wel goed te keuren. 
 
Versie 3.5: 14-9-2017 
Met deze versie komen alle eerdere versies te vervallen. Aan dit document zijn geen rechten te ontlenen. 
 
 

 
Prima Vista 2017 
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Voor het eerst naar de peutergym 
 
 
Hallo iedereen, mijn naam is Dévano en ik ben 1 jaar oud, ben een energiek mannetje en 
daarom dacht mijn mama dat ik de peutergym bij VTV wel leuk zou vinden. 
 
Het is woensdag ochtend en ik heb mijn bordje pap al op en ben al volop aan het spelen 
thuis. Ineens pakt mijn mama mijn schoenen en mijn jas, ik kom enthousiast naar mijn mama 
toe gekropen want op stap en naar buiten gaan vind ik leuk!  
Mama pakt de fiets en zet me in het fietsstoeltje, joepie fietsen vind ik geweldig kan ik alles 
zien en ik vind die wind in mijn haren erg grappig. Op de fiets neurie / zing ik de liedjes die ik 
wel eens hoor.. ‘ pa papapa pa papa’. 
 
We zijn nu aangekomen bij een groen gebouw en mama haalt me uit mijn fietsstoeltje en we 
gaan naar binnen, ik hoor al leuke muziek en eenmaal in de zaal binnengekomen zie ik 
allemaal kinderen en papa’s en mama’s. Het lijkt wel een grote speeltuin al die dingen die 
opgebouwd zijn! Juf Brenda en Henny begroeten mij, en mijn mama vertelt hoe ik heet, ik let 
niet op de juffen, ik kijk mijn ogen uit naar alle toestellen en kinderen. 
 
Met mijn mama samen ga ik op ontdekking naar 
alles wat er te vinden is in de zaal, een tunnel 
waar alle kinderen doorheen kruipen… ik kijk in de 
tunnel en zie een jongetje erdoor heen kruipen en 
moet hier om lachen, maar zelf erdoor heen 
kruipen zie ik nog niet zitten. 
 
Een hoge berg dat vind ik wel leuk, samen met 
mijn mama aan de hand loop ik er overheen. 
Helemaal bovenop de berg vind ik het toch wel 
even spannend en ga op mijn handen en knieën. 
Mijn mama pakt mijn hand en samen doen we 
toch staan en dan naar beneden lopen, wauw dat 
gaat snel wat leuk. Snel loop ik aan de hand met 
mijn mama weer terug naar het begin van de berg 
want dat wil ik nog wel een keertje doen!! 
 
Hierna gaan we kijken bij de trampoline, mama zet 
me op de trampoline en een ander jongetje doet springen, dat is leuk nu ga ik ook de lucht 
in!! Dit vind ik wel wat en heb grote lol! 
 
Aan het eind van de les gaan we zitten in een kringetje en de juffen noemen iedereen hun 
naam op, mijn mama zegt dat ik er ben en hierna gaan we met zijn allen staan. Ik sta ook 
maar houd goed mijn mama vast. 
De juffen en de mama’s en papa’s beginnen te zingen… ‘ zo gaan de wieken, de wieken, de 
wieken’ en we gaan in een rondje lopen en steeds sneller. Ik loop met mijn kleine beentjes 
mee en als we klaar zijn met zingen klap ik in mijn handen, dat was leuk! Ik ben gek op 
liedjes. Zo zingen we nog een paar liedjes over de kleine pink, de maneschijn en nog een 
paar liedjes en dan is de les voorbij. 
 
Mama doet mijn jas en mijn schoenen weer aan en we zeggen dag tegen de juffen en de 
andere kindjes met hun papa’s en mama’s en we gaan weer op de fiets terug naar huis. 
Ik hoop dat we snel weer gaan spelen en gymmen bij VTV want dit vond ik leuk en ik vertel 
(brabbel) op de fiets ronduit tegen mama hierover! 
 

De mama van Dévano  
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--- advertentie --- 

Budgetcoaching 
 
Soms kunt u (tijdelijk) niet uw geldzaken regelen. Bijvoorbeeld omdat u veel aan uw hoofd 
heeft of omdat uw inkomen lager is dan eerst. Of misschien kunt u wel wat hulp gebruiken 
om uw kasboek op orde te krijgen en te houden. Budgetcoaching kan u dan helpen.  
 

Wat is budgetcoaching?  
Met budgetcoaching leren we u om zelf weer orde op uw geldzaken te stellen, maar ook om 
orde op zaken te houden. We helpen en leren u weer goed met uw geld om te gaan. U krijgt 
allerlei praktische tips en samen met uw budgetcoach doet u uw administratie. U ziet precies 
waar uw geld naartoe gaat en u leert hoe u het beste uw administratie kunt bijhouden. 
Het doel van budgetcoaching is dat u leert hoe u uw geldzaken op een goede manier 
bijhoudt.  
 

Hoe gaat dit? 
Bij budgetcoaching heeft u één of meerdere gesprekken met een budgetcoach. U 
onderzoekt samen met de budgetcoach welke hulp u kunt gebruiken. Aan de hand van deze 
gesprekken spreken we af welke doelen u wilt bereiken. Enkele voorbeelden zijn: 
• tips om een kasboek bij te houden 
• berekenen hoeveel geld u overhoudt na het betalen van vaste lasten 
 

Tijdelijk budgetbeheer 
Soms is het nodig om extra hulp te krijgen door budgetbeheer. In dat geval wordt uw 
inkomen overgemaakt naar Orionis Walcheren en betalen wij van uw inkomen (een deel van) 
uw vaste lasten. U krijgt dan ook leefgeld van ons. Dit betekent dat wij elke week of elke 
maand geld naar uw bankrekening overmaken. Met dit bedrag kunt u uw boodschappen 
betalen. 
Hierdoor krijgt u meer rust bij uw geldzaken. Heeft u na verloop van tijd een beter overzicht 
van uw geldzaken? Dan stopt het budgetbeheer. 
 

Voor wie is budgetcoaching bedoeld? 
Budgetcoaching is bedoeld voor mensen die moeite hebben hun administratie en geldzaken 
op een goede manier bij te houden. Dit kan bijvoorbeeld doordat u tijdelijk veel aan uw hoofd 
heeft. Of doordat uw inkomen tijdelijk lager is. Of doordat u sommige dingen die met 
geldzaken te maken hebben, nog niet weet. 
 
Spreekt u de Nederlandse taal niet goed? Of kunt u niet goed lezen en rekenen? Dan is 
budgetbeheer of beschermingsbewind waarschijnlijk een betere oplossing voor u. 
 
Het kan ook zijn dat u eerst andere hulp nodig heeft voordat budgetcoaching zinvol is. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij verslaving, psychische problemen of als u hoge schulden heeft. 
 

Hoe lang duurt budgetcoaching? 
In de meeste gevallen duurt budgetcoaching maximaal 18 maanden. Soms blijkt dat twee 
gesprekken voldoende zijn. Maar het kan ook zijn dat er meer gesprekken nodig zijn. In dat 
geval bespreken wij met u hoe lang budgetcoaching voor u zinvol is. 
 

Wat kost budgetcoaching? 
Budgetcoaching is gratis. Heeft u budgetcoaching in combinatie met budgetbeheer? Dan kan 
het zijn dat u iedere maand een bijdrage moet betalen. 
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Hoe vraag ik budgetcoaching aan? 
Wilt u zich aanmelden voor budgetcoaching? Of heeft u nog vragen? Neem dan gerust 
contact op met een van de budgetcoaches. Dit kan telefonisch en per e-mail. De gegevens 
staan hieronder. 
 

Contact of vragen? 
Adres:  Oostsouburgseweg 10, 4382 NH Vlissingen 
Telefoon: maandag t/m vrijdag (0118) 432700 
E-mail:  budgetbeheer@orioniswalcheren.nl 
Website: www.orioniswalcheren.nl 

 

 

 

 

Felicitaties 
 
 
Namens Bestuur en Technische Commissie feliciteren we de volgende cursisten met het 
behalen van hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd juffen en meester! 
Op de valreep nog een toevoeging van 4 dans cursisten. Meer over de danscursus in het 
clubblad van maart 2018. 
 

Gymnastiek niveau 1: 

Danique Minnaard 

Myrthe Jellema 

Kay de Kleijn 

Vienna Niemantsverdriet 

 

Dans niveau 2: 

Myrthe van der Baan 

Jaila van de Griend 

Iris Boogaard 

Kiki van Duin 
  

mailto:budgetbeheer@orioniswalcheren.nl
http://www.orioniswalcheren.nl/
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Prima Vista 
 
 
Al enkele jaren wordt er binnen VTV de Prima Vista turnwedstrijd georganiseerd voor de 
recreatiegroepen. Zo ook zaterdag 28 oktober in de Vrijenhovenzaal. Dit jaar hadden 52 
jongens en meisjes zich opgegeven voor deze wedstrijd. Ook was het druk met publiek. 
Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, etc. kwamen allemaal kijken om de 
kinderen aan te moedigen. 
 
Maar hoe werkt die Prima Vista wedstrijd nu precies? 
Het bijzondere aan de Prima Vista wedstrijd is, dat de deelnemers nog niet weten wat voor 
oefeningen zij op de toestellen moeten doen. Per toestel wordt de oefening twee keer 
voorgeturnd voor de deelnemers. Hierbij wordt dus echte hersengymnastiek gevraagd van 
hen! Daarna proberen zij de oefening zo goed mogelijk te onthouden en daarna na te doen. 
De oefening die ze op deze toestellen moeten doen, worden voor gedaan door meiden van 
de selectiegroepen. Deze hebben tijdens de training hard getraind om deze oefening zelf 
goed te kunnen en te onthouden! 

 
Tijdens de Prima Vista wedstrijd turnen de jongens op de toestellen: ringen, sprong, brug 
gelijk, rekstok en vloer. De meisjes turnen op de toestellen: ringen, sprong, balk, vloer en 
rekstok. 
 
Maar hoe werkt het dan met de beoordeling van de oefening? 
Voor de moeilijkheid krijg je per onthouden onderdeel 0.5 of 1.0 punt (afhankelijk van het 
toestel) per goed onderdeel. Daarnaast wordt er ook gekeken hoe netjes deze geturnd 
worden. Voor de netheid kan je maximaal 10 punten scoren. De totaalscore is dan de 
moeilijkheid en de netheid bij elkaar opgeteld. Kan jij dus heel goed onthouden, dan maak je 
nu een veel hogere kans om in de prijzen te vallen! 
De score wordt door het jurylid op een briefje geschreven en deze brengt een jurymeisje 
naar de telcommissie. Zo kunnen zij meteen de scores invullen. 
 
Om deze wedstrijd te kunnen organiseren zijn natuurlijk medewerkers nodig. Dit zijn de 
organisatoren, juryleden, voorturn(st)ers, jurymeisjes, telcommissie, toestelcommissie, 
fotograaf en catering. Ik wil iedereen bedanken voor de medewerking aan deze wedstrijd! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ook de jongens en meisjes die hebben 
deelgenomen, hebben het super goed 
gedaan. Het was weer een leuke 
ochtend met jullie allemaal. 
 
 

 
Wil jij volgend seizoen ook meedoen met deze leuke wedstrijd? Wacht dan op het 
inschrijfbriefje van jouw juf of meester en schrijf je in. 
 

Monique van Belzen 
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Uitslag Prima Vista 28-10-2017 
 
 

 Naam RINGEN SPRONG BRUG BALK VLOER REKSTOK TOTAAL 

1 Esra van Oers 12,5 11,1 - 9,5 10 10 53,1 

2 Katy de Wolff 10 10,7 - 11 9,5 10,2 51,4 

3 Nouk Hoogwerf 8,5 12,1 - 11,5 8,3 9,6 50 

4 Valerie Kraan 11 11,1 - 10 8,4 9 49,5 

5 Amelie Clement 9 11 - 10,5 9 9,5 49 

6 Noortje Heijstek 7,5 11,5 - 9,5 8 10,1 46,6 

7 Savina van der Pol 8 10,9 - 10 9 8,3 46,2 

1 Sarina Quist 12,9 12,2 - 12 10,2 11,3 58,6 

2 Julia Owiesek 12,3 12,6 - 11 10,2 10,8 56,9 

3 Mara van Eckhardt 12 11,7 - 11 10,3 10,9 55,9 

4 Naty Kroutilova 12,5 11,3 - 10,5 10 10,3 54,6 

5 Gwenn Geldof 11,7 10,9 - 11,5 10,2 9,6 53,9 

6 Isa Kozac 11,8 9,7 - 10,5 10 10,8 52,8 

1 Xavi Hage 8,5 9,2 9,5 - 8,5 9,2 44,9 

1 Sam van den Bout 12,5 13,3 11,8 - 9 10,5 57,1 

2 Tijn Jellema 12 13,4 11,8 - 9 10,3 56,5 

3 Nils Knorpp 11,6 12,9 10,5 - 9 10 54 

4 Dylano de Jonge 11 12,3 11 - 8,4 9,9 52,6 

5 Rayan Othmani 10,6 11,1 10,8 - 8,6 9,8 50,9 

6 Simon de Groot 10,2 12,1 10,5 - 8 9,8 50,6 

7 Jiska Houwing 9,8 11,8 10,8 - 8,2 9,6 50,2 

1 Chico Kranenburg 11 11,6 10,2 - 8,2 10,2 51,2 

1 Leon de Nooijer 9,8 11,8 10,5 - 8,3 10,8 51,2 

3 Dany Nieuwkoop 9,9 9,9 9,5 - 8 10,3 47,6 
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1 Evi Reiter 10,6 11,4 - 11 8,6 8,3 49,9 

2 Kim Sierts 9 11,7 - 11 8,8 9 49,5 

3 Maud van der Vlies 10,2 11,2 - 10,5 8,6 8,2 48,7 

4 Kaydee Tullenaar 9,5 10,9 - 10 8,8 9,3 48,5 

5 Emma Peters 10 10,9 - 10 8,5 8,5 47,9 

6 Rosalie van Noort 9,5 11,6 - 9 8,8 8,8 47,7 

7 Danitshia Strobos 8,5 10,7 - 9,5 8,2 8,2 45,1 

8 Fenna Filius  - -  - - - - 0 

8 Besma Asrih  - - -  - - -  0 

1 Jade Buschman 12,2 12,1 - 12 9,4 11 56,7 

2 Rachel van Grafhorst 11 11,3 - 10,5 8,8 10,8 52,4 

3 Amber van den Berg 10 11,4 - 10,5 9,4 9,8 51,1 

4 Lisa Troost 9 11,6 - 11 9 10,1 50,7 

5 Jainabou Bah 9,5 11,3 - 11 7,8 10,5 50,1 

6 Henriëtta Binta Bah 8,5 11,5 - 11 8,6 10,3 49,9 

7 Lieke Janse  -  - -  -  -  - 0 

1 Anne-Lynn Ruppert 11 12,8 - 11,5 9,3 10,5 55,1 

2 Nina Sturm 12,5 11,4 - 11,5 8,9 10,4 54,7 

3 Khadija Maarouf 11,5 12,4 - 10,5 9,1 10 53,5 

4 Tessa de Wolf 11,5 10,9 - 10,5 8,5 9,3 50,7 

5 Lisanne Smit 10 10,8 - 10 8,8 9,2 48,8 

6 Jenna Cox  -  - -  -  -  - 0 

1 Jasmijn van Noord 8,5 12,6 - 12 9,5 10,7 53,3 

2 Eva van den Broek 9,5 12,5 - 11,5 8,4 11,2 53,1 

3 Jayda Ramazan 8,5 12,3 - 11,5 9,3 11,3 52,9 

4 Amy Hill 10 12,7 - 9,5 8,5 11 51,7 

5 Anne But 9 11,5 - 11 8,6 10,9 51 

6 Aaliyah Blansjaar 7,5 12,2 - 11 8,4 9,9 49 
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Cursuswezen en licentiebeleid 

stand van zaken per 11 oktober 2017 

 
Het kon net niet meer in het vorige clubblad. Kort voor de zomervakantie zijn er nog twee 
cursisten die met succes hun niveau 1 opleiding gymnastiek hebben afgesloten: Myrthe 
Jellema en Kay de Kleijn. Eind september slaagde Danique Minnaard en eind oktober  
Vienna Niemantsverdriet. Zij konden allebei hun diploma niveau 1 in ontvangst nemen. Van 
harte gefeliciteerd allemaal! Anouk Zoutendijk heeft haar cursusboek ontvangen en gaat nu 
met deze opleiding aan de slag.  
 
Inmiddels is er ook weer een nieuwe opleiding niveau 2 gymnastiek gestart. De V.T.V. 
afvaardiging bestaat uit Kay de Kleijn en Sven Veldhuizen. De praktijkbegeleiding vanuit de 
vereniging wordt gedaan door Ruud Kempe en Kylian Verheul. Heel veel succes met de 
cursus en we hopen de volgende keer te kunnen melden dat jullie het diploma hebben 
behaald.  
 
Onze niveau 3 gymnastiek cursisten Monique van Belzen en Manesa Jeyasingam  zijn heel 
goed bezig, beiden hebben inmiddels fase A afgerond. Fase B is gestart en zal medio 
februari 2018 klaar zijn. Begrippen als kern 1, kern 2, hoge intensiteit, tijdsplanning, 
doorstroming, leermoment en doelstelling zijn voor de dames inmiddels gesneden koek. 
Maar ook kunnen zij alles vertellen over “Wazige Wies”, “Doorsnee Gré” en “Super Toos”.  
 
Het najaar is ook altijd een periode waarin de KNGU veel bijscholingen organiseert. Er zijn 
dan nog geen wedstrijden, zodat de trainers de gelegenheid hebben om hun “rugzak” verder 
te vullen met nieuwe technieken en inzichten. Op 23 september heeft Esther Brouwer de 
bijscholing groepsspringen basis gevolgd en Marion van Belzen de bijscholing 
groepsspringen voor gevorderden, waarbij tips en tricks voor tsukahara en dubbel salto 
voorover werden aangereikt met en zonder valkuil. Het was een interessante dag in het 
Sportpunt te Goes.  
 
Volop bezig zijn ook nog de cursisten van de dansopleiding niveau 2. De cursus heeft een 
andere invulling gekregen door het afhaken van cursisten. De V.T.V. cursisten hebben 
echter dapper volgehouden en mogen nu op 04 november in de Vrijenhovenzaal laten zien 
wat ze waard zijn op de Grote Dans Doe Dag. Zij worden allen begeleid door Gina 
Boogaard, die het daar zo druk mee heeft dat ze bijna in het clubhuis kan blijven slapen. Als 
de dames straks klaar zijn verdient Gina eigenlijk ook een diploma voor het vele werk dat ze 
hieraan heeft. 
 
We wensen Jaila, Myrthe, Kiki en Iris alvast veel succes en onthoudt: 
 
 

 
Afdeling cursuswezen, 

Marion van Belzen 


