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Van de bestuurstafel 
 
 
Terwijl sportief 
Nederland vol 
spanning het WK 
voetbal volgt (ik schrijf 
dit tijdens de poule-
fase, wie weet waar 
Nederland staat als u dit leest) loopt het 
VTV sportseizoen ten einde. Het was een 
seizoen met een aantal “normale” 
activiteiten, zoals bijvoorbeeld 
Clubkampioenschappen, Dansdemo’s, en 
zo voorts, maar toch ook met een paar 
opmerkelijke gebeurtenissen. Zo hebben 
de selectiemeiden bijzonder goed 
gepresteerd op de regio- en 
districtswedstrijden. De Regiofinale 
toestellen werd vervolgens door onze 
vereniging georganiseerd, waarbij weer 
goede prestaties van onze meiden geboekt 
werden, maar waarbij ook bleek wat een 
grote familie van VTV-ers we eigenlijk 
hebben. Tientallen vrijwilligers zijn in touw 
geweest voor deze grote wedstrijd, en dat 
getuigt van de bijzondere band die er 
binnen onze club heerst. Een bijzondere 
activiteit was vervolgens de Prima Vista 
wedstrijd. Dit probeersel viel niet alleen 
bijzonder goed uit, maar verliep ook nog 
eens heel gesmeerd en is zeker voor 
herhaling vatbaar. 
 
Op de agenda staan nog het Dansgala en 
het Eindfeest, terwijl de gewone gym- en 
dansuurtjes natuurlijk gewoon doorgaan tot 
aan de vakantie. Terwijl onze leden 
vooruitkijken naar de zomervakantie zijn 
bestuur en TC al weer bezig met plannen 
voor het volgende seizoen. Vooral het rond 
krijgen van alle leiding is weer een heel 
gepuzzel., maar we hebben er vertrouwen 
in dat dat rondkomt.  
Vanaf 31 augustus duiken we dat nieuwe 
seizoen in, maar eerst wensen we iedereen 
natuurlijk een hele prettige zomervakantie 
toe . . . 
 
 

Namens het bestuur, 
Ruud Kempe 

 

Van de redactie 
 
 
Laatste clubblad van dit seizoen en wat 
kunt u allemaal verwachten: 
Op het eerste gezicht heel veel cijfertjes. U 
kunt alle uitslagen van de clubkampioen- 
schappen acro en gym nog eens nakijken. 
Natuurlijk ook de verhalen van de leiding 
over de prestaties van o.a. de 
selectiemeisjes. Twee turnsters doen zelf 
verslag. Dank je wel daarvoor. Altijd leuk 
om te lezen hoe jullie het zelf allemaal 
ervaren. 
 
Dansnieuws ontbreekt ook niet. Een 
verslag van de jaarlijkse 
theaterdansvoorstelling in de schouwburg. 
Toch wel het hoogtepunt van het 
dansseizoen. Dan wordt er een nieuwe 
demogroep voorgesteld en u leest waarom 
de demogroep streetdance stopt vanaf 
volgend seizoen. Jessie Danst diploma’s 
werden uitgereikt aan de groep 5-6 jaar die 
daar heel blij mee waren en één van de 
dansers van 16+ jazzdance doet verslag 
van de demodag. 
 
Ik ging op klassenbezoek bij een actieve 
kleutergroep. Altijd leuk om te zien hoe ze 
bezig zijn. 
 
Tot slot een oproep om ook in de vakantie 
actief te zijn. Hoe? Kijk snel naar de laatste 
pagina van het clubblad. Wel allemaal 
meedoen hoor. 
 
Allemaal een fijne vakantie. Rust lekker uit 
en schrijf vooral al jullie belevenissen op 
om daar verslag van te doen. 
 

 
Reacties op de inhoud 
van dit blad of kopij voor 
het volgende nummer, 
stuur het voor 31 oktober  
2014 naar: 

 
clubbladvtv@zeelandnet.nl 

 
Namens de redactie, 

Gina Boogaard 

mailto:clubbladvtv@zeelandnet.nl
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In de spotlight … Aylin Tanfer 
 
 
 
 
Wat is/was je functie binnen VTV? 
Ik ben lid van de Technische Commissie waarin ik de Grote Club Actie coördineer. Ik 
vertegenwoordig het deel Acrogym en ik ben notuliste. Hiernaast geef ik les op maandag bij 
de meisjes 9 tot 12 jaar in De Combinatie en val ik geregeld in als leiding bij andere groepen 
zoals de jongens en de selectie. 
 
Hoe lang ben je al actief bij de vereniging? 
Ik ben op 2 ½ jarige leeftijd begonnen bij de peuters, dat is dus al bijna 24 jaar. Wel ben ik er 
4 jaar tussen uit geweest. 
 
Sport je zelf ook nog bij VTV? 
Ja, ik doe op de dinsdag nog steeds Acrogym en doe dit nog steeds met veel plezier en ik 
geloof niet dat ik nog zonder zou kunnen. Wie weet stop ik hiermee over een paar jaar en ga 
ik zelf lesgeven, maar voorlopig vind ik het nog veel te leuk om het zelf te doen. En op 
donderdag turn ik bij de dames sinds dit jaar. 
 
Hoeveel en welke uren geef je les? 
Ik geef officieel 1 uur in de week les bij de meisjes 9 tot 12 jaar in De Combinatie, maar ik val 
ook wel eens in als leiding bij bijvoorbeeld de jongens of de selectie. 
 
Wat doe je nog meer in het dagelijks leven? 
Ik werk als supportwerker en persoonlijk assistent bij stichting Arduin en geef 1x per week 
sportles aan cliënten en medewerkers op de academie van Arduin. Ben lid van de sportraad 
van de gemeente Vlissingen en heb een autogarage en vind het dus leuk om aan auto’s te 
sleutelen. 
 
Hoe ben je bij VTV gekomen? 
Ik was nogal druk en had een beetje veel energie. Mijn ouders vonden het maar tijd worden 
dat ik mijn energie ergens kwijt kon en toen hebben ze me op de peutergym gedaan bij VTV. 
 
Wat is het leukste dat je bij VTV hebt meegemaakt? 
De wereldgymnastrada in Berlijn (1995) en Göteborg (1999) zijn wel dingen die ik nooit had 
willen missen en nooit zal vergeten. Op 7 jarige leeftijd een week alleen weg zonder mijn 
ouders en een demonstratie geven met zoveel mensen in Berlijn was een heel avontuur, 
spannend en vooral erg leuk en gezellig. Ook de uitvoeringen bij VTV heb ik altijd leuk 
gevonden en nog steeds. Zo heb ik wel eens in een roze turnpakje, tutu en masker gestaan 
als feetje. Als ik het terug zie op de video dan moet ik daar erg om lachen. 
Sowieso vind ik alle activiteiten bij VTV erg leuk, de springdisco, uitvoeringen en natuurlijk 
het eindfeest wat nu ook voor de ouderen is en erg gezellig is en waarbij er veel gelachen 
wordt. 

 
Hoogtepunt tijdens je hele VTV loopbaan?  
Natuurlijk de wereldgymnastrada’s, het trainen in Zwolle bij Sergei en zijn ouders (Russische 
trainer), maar zeker ook tweede worden op het NK in de B-lijn samen met Chris van Tiel.  
 
Waren er ook wel eens vervelende dingen? 
Ja natuurlijk, blessures die je oploopt of dingen die niet helemaal goed gaan. Maar ik moet 
zeggen, er zijn niet veel vervelende dingen gebeurd. 
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Welke sporten vind je nog meer leuk? 
Ik houd naast Acrogym en turnen ook van voetbal. Dansen vind ik ook erg leuk.  

 
Ook leuk om te weten … 
Verliefd?/Verloofd?/Getrouwd?/Kinderen? 
Ik ben getrouwd met Adriano, geen kinderen. 

 
Waar kijk je graag naar op TV? 
Ik kijk eerlijk gezegd niet zo veel tv, films kijken vind ik leuk en naar sport kijken, maar heb 
geen favoriete tv programma. 

 
Welke muziek vind je leuk? 
Ik houd eigenlijk wel van alle muziek, maar voornamelijk muziek waar ik op kan dansen . 
En ik vind het altijd erg leuk om nieuwe muziekjes te zoeken voor een acro oefening … 
 
 
 
Aylin, bedankt voor je antwoorden. Veel succes met al je VTV werkzaamheden en veel 
plezier de komende weken tijdens het WK-voetbal. 
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Kinderfietsjes gevraagd 
 
 

Wie kan ons helpen aan driewielers of kleine fietsjes met zijwieltjes? 
 

De jongste leden van de vereniging fietsen er graag op los. 
Helaas zijn onze fietsjes een eind uitgefietst. 

Heeft u thuis een fietsje staan dat niet meer gebruikt wordt, 
U maakt ons er erg blij mee! 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Rienke Kempe. 

Dit kan via het volgende mailadres: rienkekempe@hotmail.com 
 
 

NAMENS DE PEUTERS….BEDANKT! 
 

 

Felicitaties voor de geslaagden 

 

 

  

 

 

Bestuur en Technische Commissie van VTV feliciteren 

de volgende personen met het behalen van hun 

diploma: 

 

Niveau 1 gymnastiek 

 

Aylin Tanfer 

Kyra Christiaansen 

Dina Hajdukovic 

mailto:rienkekempe@hotmail.com
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Clubkampioenschappen 2014 
 
 
Na maanden van voorbereiding door organisatie, leiding en deelnemers was het op zaterdag 
22 maart jl. al weer zover, onze jaarlijkse clubkampioenschappen. Dit jaar kregen we weer 
meer inschrijvingen binnen dan vorig jaar. In totaal 203 deelnemers. Het beloofde dus een 
lange dag te gaan worden. 
Na de wedstrijdopening door onze voorzitter Sonja de Waal konden we om even over 9.00 
uur beginnen aan de 1e wedstrijd. In deze wedstrijd konden o.a. de kleuters laten zien welke 
oefenstof ze hadden geleerd. 
 
Voor het eerst tijdens deze clubkampioenschappen hebben we gewerkt met nieuw 
geschreven  oefenstof  voor de kleuter- en recreatiegroepen. De voorbereidende selectie 
had deels aangepaste oefenstof en de meiden van de A-selectie turnden hun “eigen” 
oefenstof. 
 
Na de lunch stond ons nog een zeer lange middag en begin van de avond te wachten; er 
moesten immers nog 3 wedstrijden worden afgewerkt.  De laatste wedstrijd en eigenlijk ook 
wel traditioneel de jongenswedstrijd was rond de klok van 20.15 uur klaar. 
Ondanks de vroege start en het late einde hebben we er met z’n allen weer een hele mooie, 
sportieve en zinderende dag van kunnen maken. 
 
Namens de organisatie willen wij dan ook graag iedereen, die voor, tijdens en na de 
wedstrijden hebben geholpen, bedanken voor hun inzet. BEDANKT ALLEMAAL, zonder jullie 
vrijwillige inzet hadden wij deze dag niet kunnen organiseren. 
 
Ook mag een compliment aan alle deelnemers niet ontbreken. Ook jullie heel erg bedankt 
voor jullie deelname en sportieve prestaties, want zonder jullie is er ook geen wedstrijd. 
Verder op in het clubblad zijn alle uitslagen te lezen. Alle prijswinnaars gefeliciteerd!!! 
 
De datum voor de clubkampioenschappen van 2015 is inmiddels ook al gepland.  
Dus schrijf de data alvast maar in de agenda:  
 

vrijdagavond 5 juni 2015 en zaterdag 6 juni 2015 de hele dag. 
 
De jongens/heren (recreatie en selectie) zullen op vrijdagavond 5 juni 2015 hun wedstrijd 
hebben en de kleuters/meiden en dames groepen op zaterdag 6 juni 2015. Wellicht zullen 
dan ook op zaterdag 6 juni 2015 de clubkampioenschappen voor de Acro plaatsvinden. 
 
 

Namens de Technische Commissie en organisatie, 
Gabriëlle Hoogesteger en Leny Hendrikse 

 
 

Even voorstellen … 

 
Hallo allemaal ik ben Noémi. Dit jaar was mijn allereerste wedstrijd seizoen. 
En het eerste jaar dat ik bij de A- selectie ben gaan trainen. Het trainen is altijd leuk en 
gezellig met de meiden.  Ook de trainers zijn super lief en aardig en ik vind het fijn dat ze 
mee gaan naar de wedstrijden. Ik heb dit jaar vier medailles geturnd, twee zilveren en twee 
bronzen. 
 

Groetjes Noémi 
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Welkom nieuwe VTV-ers 
 
Voor zover mogelijk is alles weer bijgewerkt en staan hier de nieuwe leden vanaf december 
vorig jaar. Hopelijk hebben jullie er al een aantal sportieve maanden opzitten bij VTV. 
 
 
 

Senna Weijers 

Giel Kuipers 

Djayenna Witsenburg 

Aranha van der Hooft 

Gwen Huijbregts 

Jainaba Hemminga 

Saran Hemminga 

Juno Kerkhove 

Yoni van Loon 

Noa van Loon 

Dany Nieuwkoop 

Vienna Niemantsverdriet 

Vera van 't Padje 

Isa Schouten 

Julia Owiesek 

Luka Milic 

Iris Nauta 

Eugenie Scorea 

Reyhan Afkir 

Luca van der Broeke 

Kaylee Lagasse 

Elize Vlieger 

Noor Alenizy 

Esmee de Ridder 

Daniel Burger 

Aylah Martens 

Ilse Kepers 

Lena van der Velden 

Danice Hendrikse 

Lars Kikkert 

Luuk Meliefste 

Mila Asscheman 

Marcella den Hollander 

Demian Sukic 

Sara Al Dabouni 

Naomi Braat 

Joshua Meulblok 

Lejla Hadjukovic 

Eef van der Hart 

Savannah Heur 

Tessa Kaaij 

Lisa de Boer 

Sylvana Ruijsscher 

Ruben Oele 

Jennefer van Dalen 

Alexandra van der Hoek 

Willemien Klaassen 

Danijela Santrac 

Bo Eversdijk 

Angel Schets 

Joy Booms 

Nathalie Roosenboom 

Demi van Wanrooij 

Chonella Versluis 

Ruben Bellu 

Mayra Balk Corea 

Ntana van 't Veen 

 
 
 

Bedankt 
 
 
Hiermee dank ik het bestuur en de T.C. voor het prachtige boeket 
bloemen dat ik kreeg ter ere van mijn verjaardag. Het was 
hartverwarmend en in het geniep heb ik een klein traantje 
weggepinkt. 
Toen ik met pensioen ging, was ik juist voor de derde keer 25 jaar 
geworden. Op zo’n moment denk je: kan het nog gekker? En ja, 
inderdaad, het kan nog gekker. 
Op 15 mei werd ik voor de vierde keer 20 jaar. 
Als ik erop terugkijk, lijkt die lange weg eigenlijk helemaal geen 80 
jaar. Het lijkt veel korter. Toch schijnt het wel waar te zijn. Nou ja, 
even niet goed opgelet zeker!!! 
 
 

Met sportieve groetjes, 
Annie 
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Klassenbezoek bij de Houtuyn kleuters 
 
 
Deze keer bracht het klassenbezoekje me naar Bossenburgh. Leuk hoor om zo overal eens 
langs te gaan om leden van VTV en hun leiding bezig te zien. Deze keer dus de kleutergroep 
onder leiding van de familie Vreeke. Brenda, als hoofdleiding, was er wél, haar dochters, die 
hulpleiding zijn, waren verhinderd. Gelukkig is er dan altijd Dénise Looij die kan helpen. Ze 
zou daar toch de rest van de avond zijn volgens mij, dus een uurtje eerder was geen 
probleem. Bakje fruitsalade mee en ze kon er tegen, de rest van de avond. 
 
De les begint met met oplezen van de namen. Meteen even een praatje maken met de 
kinderen, die graag vertellen wat hun belevenissen waren afgelopen week. Deze week mag 
Jaeda voorop lopen met de inleiding. Dat wordt netjes bijgehouden door de juf. Rondjes 
rennen door de zaal, altijd leuk. Maar oppassen voor de toestellen die er al staan, netjes 
eromheen lopen. En je kan ook niet door de rij kinderen lopen die je volgen, even wachten 
dus en dan weer verder rennen. Op een teken van Brenda doen ze meteen een kleine 
oefening, bijv. op één been staan. En dat is nog best lastig als je daarvóór aan het rennen 
was. Dan nog wat oefeningen in de kring: alles loswerken. Handen, schouders, armen, alles 
draait en beweegt soepel. Nog wat rekken en springen en ze zijn er klaar voor. 
 

 
 

Er worden twee groepjes gemaakt en ieder gaat netjes op de bank zitten. De tweelingzusjes 
Noa en Yoni gaan apart in een groepje. Ik kon ze niet uit elkaar houden, de juffen vast wel. 
Eén groep begint bij een aantal hoepels die in een cirkel liggen. Eerst lopen van de ene naar 
de andere hoepel, dan springen en vervolgens mooie streksprongen. Ook oefenen ze nog 
een koprol, beginnend vanuit hurkzit in een hoepel. Het klinkt allemaal zo makkelijk, maar de 
kleuters hebben er toch moeite mee. De juf geeft veel aanwijzingen. Allemaal proberen ze 
ook een handstand op te gooien. Gelukkig zijn ze nog niet zo groot en til je ze makkelijk de 
lucht in. Sommigen vergeten dan weer om de handen op de grond te houden, wel leuk om te 
zien. Tot slot nog een radslag over een streep op de mat. Nog niet helemaal goed, maar dat 
komt wel in de loop van de jaren. 
 
Ondertussen is de andere groep bij juf Dénise bezig. Zij lopen over een bank die m.b.v. een 
trapezestok vast hangt in de ringen. Het kraakt allemaal een beetje, dat is vast de 
nieuwigheid. Ook wiebelt het lekker en dat is nu net de bedoeling. Dikke mat erachter en 
probeer er dan maar eens overheen te lopen. Of te kruipen, zijwaarts te lopen of zelfs 
achteruit. Ook hier een mooie streksprong af, eventueel met een halve draai. Ook lopen ze in 
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een treintje achter elkaar over de bank of nemen ze een zelfgekozen voorwerp mee over de 
bank. Verzin zelf maar hoe je het mee wil nemen. Een bal (groot of klein) of een blok hout, 
best nog lastig om dan ook nog je evenwicht te bewaren. Goed oefenen dus, ze vinden het 
geen probleem. 
 
Er wordt gewisseld van groep en alles 
herhaalt zich. Ik hoor een jongetje zeggen 
dat hij goed geoefend heeft met de radslag 
op het strand en rollen deed hij op de 
trampoline in de speeltuin. Ook deze groep 
schuifelt over de bank en aan de andere 
kant van de zaal tilt juf Brenda de kinderen in 
een handstand. Goede workout voor 
allemaal. 
 
Tijd voor een spelletje: het fruitspel. De 
kinderen kiezen, verdeeld over een aantal 
matten, een vrucht uit. We hebben een 
groepje frambozen, aardbeien en kersen. 
Om beurten rennen ze naar de lege 
fruit(mat)schaal. Dan roept de juf: “appels!”. 
Nee die zijn er niet, dus niet rennen. Er wordt 
nog even gewisseld van fruit en dan is er ook 
nog tijd om samen te gaan trampoline 
springen. 
 
Er staan twee pilonnen en de kinderen gaan 
er netjes tussen staan. Het valt me op aan 
de klas, dat ze goed luisteren en hun best 
doen. Zou dat komen omdat er een andere 
juf is? Of omdat er iemand met pen en 
papier en fototoestel aanwezig is?  
 
Dus daar gaan ze: rennen naar de trampoline om er vervolgens in te klimmen.  Deze zaal 
heeft wat oudere banken, welke niet in elkaar geschoven kunnen worden. Nee, het is 
aanlopen, in de trampoline klimmen en springen. Voor de meeste kleuters een redelijk 
hoogteverschil. Ze mogen dan ook even 4x springen en dan landen op de mat. Wel 
meetellen dan, anders ga je te vroeg of blijf je lekker lang springen, Ook leuk, maar niet de 
bedoeling. De juffen kunnen er wel om lachen, ondertussen moeten ze flink tillen om 
iedereen hoog te laten springen. Maar het is dan ook een kleuterles en dan mag dat vast nog 
wel. 
 
Ondertussen staan er al heel wat ouders te wachten, want de les is bijna om. Ook de nieuwe 
ploeg juffen is al aanwezig. Nou, nog één keer springen dan en meteen door naar de 
kleedkamer. “Tot volgende week allemaal!” 
 
Deze klas deed ook mee aan het aanbod van Vlissingen in Beweging om kinderen te laten 
kennismaken met kleutergym. Eén meisje, Soraya, had zich opgegeven daarvoor. Zij was er 
deze keer niet. Ook Phoebe was niet aanwezig. 
Dank je wel Sofia, Amy, Rafaella, Noah, Jaeda, Yoni, Noa, Yara, Lisanne en Avigail dat ik 
kon kijken in jullie les. Ook juf Brenda en juf Dénise, bedankt voor een leuke, inspirerende 
les. 
 

Gina Boogaard 
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Wedstrijdseizoen van Charlotte de Kam 
 
 
1 Februari hadden we onze 1e voorwedstrijd in Dinteloord. We moesten vroeg uit ons bed, 
want om 8.30 uur moesten we al aanwezig zijn. Iedereen zei tegen mij, dat ik niet moest 
rekenen op een medaille. Ik dacht, ik doe gewoon m’n best, meer kan ik niet doen. Toen 
kwam de prijsuitreiking: Yara 1e en ik werd 2e. 
Daar stonden we dan met twee VTV meisjes op het podium. Niemand had dit verwacht, dus 
het werd een echt feestje! Die zelfde week stond er ook nog een foto van Yara en mij in de 
krant. Dat had ik nog nooit meegemaakt! 
 
De 2e voorwedstrijd was op 15 maart weer in Dinteloord. Wij waren een paar weken daarvoor 
drie weken op vakantie geweest en dat betekent ook drie weken training gemist.  Van deze 
wedstrijd had ik helemaal niets verwacht. Toch werd ik 3e en Yara weer 1e. Daar stonden we 
weer met z’n tweeën op het podium, alleen ik dit keer aan de andere kant van Yara. En ja 
hoor, weer stonden we in de krant. 
 
Een week later waren de clubkampioenschappen.  Ik had wel weer verwacht dat Yara van 
mij zou winnen, maar toch werd ik 1e, het verschil was dan ook maar heel weinig hoor. 
 
Met de twee voorwedstrijden kon je je plaatsen voor de regiowedstrijd. Deze was 12 april in 
Prinsenbeek. Voor deze wedstrijd hadden Yara, Danique en ik ons geplaatst van ons 
groepje. We vonden het allemaal jammer dat Loïs zich net niet had geplaatst. We trainen 
altijd met z’n vieren en het leukste is dan toch als we met z’n vieren naar een wedstrijd gaan. 
We doen natuurlijk wel super ons best, maar we hebben ook altijd heel veel lol met z’n 
vieren. 
De beste 36 turnsters van Zuid-West Nederland doen mee met deze wedstrijd. Het werd dan 
natuurlijk ook steeds moeilijker om iets te winnen, dus de kans was wel groot dat we hier 
niets haalden. Maar ook hier werd Yara 1e en ik weer 3e en weer stonden er twee VTV 
meisjes op het podium . 
 
Een week later waren de Zeeuwse Kampioenschappen. Deze waren lekker in Vlissingen, 
dus hoefden we niet ver te reizen. Ik was helemaal niet zenuwachtig en alle onderdelen 
gingen supergoed. Ik werd 1e en Yara 2e, weer met een heel klein verschil in punten. Het is 
altijd echt spannend tussen ons, wat het wel heel leuk maakt. 
 
Dan hadden Yara, Danique en ik ons nog geplaatst voor de districtsfinale, die 17 mei in 
Zundert was. Nu hadden we echt niet verwacht dat we in de prijzen zouden vallen, want er 
deden ook turnsters uit Oost-Brabant mee en die zullen wel goed zijn. 
Toch werd ik hier 1e en Yara 3e. Het verschil tussen ons was echt heel klein. Danique stond 
op een mooie 19e plaats van de 36 turnsters die meededen. 
 
Tenslotte waren op 24 mei de toestelfinales in Vlissingen. VTV organiseerde deze wedstrijd 
en er waren die dag dus heel veel bekenden. Dit maakte het extra spannend en ik was dan 
ook best wel zenuwachtig. Yara had zich voor alle toestellen geplaatst en ik op alle toestellen 
behalve sprong. 
Yara had een mooie zilveren medaille op balk en ik had een gouden medaille op brug. 
We zijn nu al weer hard aan het trainen  voor volgend jaar. Dan moeten we weer moeilijkere 
dingen doen. Echt leuk hoor, maar of het ooit nog zo’n jaar wordt als deze weet ik niet. We 
zullen zien, ik ga weer supergoed mijn best doen. Turnen is echt de leukste sport die er maar 
bestaat! 
 
 

Charlotte  
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Uitslagen clubkampioenschappen 1
e
 wedstrijd 

 
 

Kleuters I 
 

meisjes 
     

        Plaats Naam Toestel           

    Brug Balk  Mat Sprong Ringen Totaal 

1 Yara Lucassen 13,20 12,10 13,10 13,85 12,50 64,75 

2 Eline de Witte 13,20 12,40 12,50 12,45 13,00 63,55 

3 Fabiënne Nieuwdorp 11,20 12,70 13,20 13,75 12,00 62,85 

4 Jaeda Engeldal 11,20 11,70 12,80 13,05 10,50 59,25 

        

        Kleuters I  
 

jongens 
     

        Plaats Naam Toestel           

    Brug-bank Rekstok Mat Sprong Ringen Totaal 

1 Mik Müller 13,80 11,20 12,60 13,65 12,00 63,25 

2 Rayan Mustafa 13,50 11,60 12,70 13,10 12,00 62,90 

3 Zeus van den Bosch 13,20 12,20 12,30 11,80 12,50 62,00 

4 Naoh Dingemanse 13,20 10,20 12,30 12,75 9,50 57,95 

5 Owen Quite 11,70 10,20 12,30 10,70 9,50 54,40 

        

        Kleuters II 
 

meisjes 
     

        Plaats Naam Toestel           

    Brug Balk  Mat Sprong Ringen Totaal 

1 Myra Quist 13,10 12,40 13,50 14,40 13,70 67,10 

2 Sofia Bellu 12,60 12,90 12,80 14,55 12,70 65,55 

3 Nienke de Nood 13,10 12,50 13,10 13,50 12,50 64,70 

3 Josefien van der Meer 12,30 12,90 13,00 14,00 12,50 64,70 

4 Khadija Mâarouf 12,30 12,30 13,00 13,20 13,00 63,80 

5 Noortje van Leeuwen 13,40 12,90 13,00 13,20 11,20 63,70 

6 Evi Machielse 13,60 12,10 12,80 13,10 12,00 63,60 

7 Maryam Vermazen  12,30 12,00 12,50 14,25 12,00 63,05 

8 Anne-Lynn Ruppert 11,80 11,80 12,90 13,90 10,90 61,30 

9 Sylvia Dix 10,30 12,50 12,80 12,35 13,00 60,95 

10 Amy de Boer 11,00 10,60 12,90 14,65 11,70 60,85 

11 Lisanne Smit 10,60 11,30 12,70 13,95 12,20 60,75 

12 Alicia Hubregtse 11,30 12,80 12,10 11,65 11,40 59,25 
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Kleuters II 
 

jongens 
     

        Plaats Naam Toestel           

    Brug-bank Rekstok Mat Sprong Ringen Totaal 

1 Sander Torbijn 13,90 13,10 13,20 14,55 12,20 66,95 

2 Mikal Vreeke 13,00 12,10 13,10 13,40 12,20 63,80 

3 Dirk de Baan 12,90 11,30 12,00 14,00 11,40 61,60 

        

        Meisjes Pré-instap I 
      

        Plaats Naam Toestel           

    Brug Balk Sprong Ringen Mat Totaal 

1 Jennifer Verplanke 13,50 13,00 14,50 10,60 11,70 63,30 

2 Wafa ElKharbouchi 13,30 12,90 13,90 11,70 11,20 63,00 

3 Yasmine Kloek 11,70 12,10 14,05 12,50 12,30 62,65 

4 Joëlle Schreurs 12,90 12,80 13,75 11,20 11,70 62,35 

5 Sophie Breau 11,40 12,90 13,55 12,20 12,20 62,25 

6 Rihan Mustafa 11,80 12,90 13,75 12,50 10,90 61,85 

7 Selina Visser 10,30 12,50 14,10 12,20 11,90 61,00 

8 Lisa van Dijke 12,10 11,50 14,10 11,40 11,80 60,90 

9 Aimée Münster 13,30 11,00 12,35 11,90 11,40 59,95 

10 Lotte van Noorden 12,50 12,00 13,00 10,60 11,70 59,80 

11 Lejla Hajdukovic 11,70 12,60 11,70 11,50 11,60 59,10 

12 Nienke Ovaa 11,10 12,50 11,55 12,20 11,30 58,65 

13 Hajar Bouazzati 11,40 8,00 11,10 10,90 10,70 52,10 

        

        Voorbereidende selectie pré-instap I aangepaste oefenstof 
   

        Plaats Naam Toestel         
     Brug Balk Sprong Mat Totaal 
 1 Tessa Geldof 12,40 11,30 13,70 10,80 48,20 
 2 Quinty Vreeke 12,00 10,90 10,90 11,00 44,80 
 

        

        Voorbereidende selectie pré-instap II aangepaste oefenstof 
   

        Plaats Naam Toestel         
     Brug Balk Sprong Mat Totaal 
 1 Indy de Witte 13,00 11,00 13,30 11,40 48,70 
 2 Daantje van Akelijen 11,50 11,70 13,95 10,60 47,75 
 3 Zoë Kleiser 12,50 10,60 13,45 11,00 47,55 
 4 Romée But 12,00 10,30 12,95 9,60 44,85 
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Voorbereidende selectie pré-instap II wedstrijdoefenstof  
   

        Plaats Naam Toestel         
     Brug Balk Sprong Mat Totaal 
 1 Kiara van Belzen 13,00 11,10 14,05 11,60 49,75 
 2 Ninte Muller 13,20 10,30 14,05 12,00 49,55 
 3 Senna de Blok 12,00 11,40 13,75 10,90 48,05 
 4 Amy Gesink 12,50 10,60 13,80 11,00 47,90 
 

        

        A-selectie Instap D2 
      

        Plaats Naam Toestel         
     Brug Balk Sprong Mat Totaal 
 1 Domenica de Poorter 12,10 11,60 14,40 12,40 50,50 
 2 Myrthe Jellema 12,80 10,70 14,20 12,60 50,30 
 3 Noémi Hendrikse 12,60 10,70 14,10 12,20 49,60 
 4 Robin van Sliedregt 12,40 9,80 14,15 13,00 49,35 
  

 

Wij presenteren u … 
 
 
Met heel veel trots en zin mogen wij u laten weten dat we na de zomervakantie een nieuwe 
groep gaan opstarten bij VTV. Een Demogroep Modern (met een uitloper naar streetdance, 
jazz en musical). 
Een paar maanden geleden zijn we begonnen met een selectie voor deze groep. We zijn bij 
alle groepen vanaf 8 jaar langs geweest en hebben hier een mooie selectie uit kunnen 
maken. We hebben gekeken naar hoe er gedanst werd, of de danspassen snel werden 
opgepikt en of de dansers plezier hadden in het dansen. Uitstraling vinden wij ook erg 
belangrijk. In de groep gaan wij werken aan expressie, techniek en houding. Daarnaast 
willen we ook gaan werken met liften. 
Inmiddels zijn bijna alle uitnodigingen beantwoord en worden we alleen maar enthousiaster 
van alle reacties zodat we na de zomer er met heel veel zin en energie tegenaan kunnen 
gaan. 
 
Dansers; Amber S., Josephine, Jordan, Indy, Maxine, Elise, Rosalie, Zoë, Sasha, Stannie, 
Kiki, Samantha, Lucienne, Amber v.d. H., Jaila, Renee, Shenna, Dilan en Tessa, 
fijne vakantie en daarna gaan wij er met z’n allen iets moois van maken. 
 
 

Wendi en Rienke 
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Nog 2 stickers en dan … 
 
 
Maandag 14 april was een spannende dag voor de 
danskleuters van de 5-6 jaar klas. De laatste twee stickers 
voor in het Jessie Danst boekje konden verdiend worden. 
De weken hieraan voorafgaand, was er flink geoefend met 
de passencombinaties van het onderdeel 
bewegingsvaardigheden. Wat moet je dan allemaal doen 
daarvoor? Nou, bijvoorbeeld werken over de diagonaal. 
De benaming alleen is al moeilijk, maar we leren wel 
meteen hoe zoiets heet als je naar “de hoeken van de 
zaal” danst. Links of rechts, dat maakt niet uit, ze deden 
het allemaal. Die twee laatste stickers waren binnen. 
Dan deden ze ook nog oefeningen om een goed 
ritmegevoel te krijgen en te luisteren naar elkaar. In een 
kring begon er iemand met het klappen van een ritme, de 
“buurvrouw” ging mee doen en zo ging het de kring rond 
tot ze allemaal klapten. Vervolgens stopten ze weer om 
beurten tot er één overbleef. Snappen jullie het nog? De 
meisjes hadden ook even nodig, dus gewoon nog een 
keer lezen misschien. Zo deden ze het ook met bepaalde 
bewegingen. Leuk spelletje en nog leerzaam ook. 
 
Tot zover de oefeningen, tijd voor de diploma’s. Sonja de Waal, de voorzitter van de 
vereniging, was aanwezig om iedereen persoonlijk de diploma’s te overhandigen. Leuk dat je 
er was Sonja. Ook de aanwezige ouders en andere belangstellenden, dank voor jullie komst. 
Het is toch bijzonder om een dansdiploma te krijgen. Die heeft niet iedereen! 
 
Daarna moest er nog even hard geoefend worden voor de dansvoorstelling in juni, dus 
werden de ouders vriendelijk verzocht om te vertrekken. In die dansen zitten veel dingen die 
we geleerd hebben dit seizoen o.a. uit het Jessie Danst werkboekje. 
Natuurlijk was er voor de meiden ook nog tijd voor een spelletje of een gek dansje, want dat 
doen ze ook graag. Maar dan zonder publiek, kunnen ze lekker gek doen, net als de juffen, 
die leven zich dan ook even uit. 

 
Anne-Lynn, Kenza, 
Danicha, Mila, Ninte, 
Maren, Zoë, Nadia, 
Salome, Claudia, 
Marysia, Wiktoria, 
Sarah, Lyannne, 
Sophia, Djenna en 
Yara. 
 
 
Hartelijk gefeliciteerd! 
 
 
 
 

Gina Boogaard 
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Clubkampioenschappen acrogym 

 

 
Op 20 mei 2014 vond in de Vrijenhovenzaal voor de derde keer de clubkampioenschappen 
acrogym plaats. Alle 24 gymnasten van de acrogym deden hier aan mee. Voor deze 
clubkampioenschappen werd een speciale wedstrijdindeling gemaakt zodat iedereen 
tegenstand had. Alle gymnasten lieten hun wedstrijdoefening zien op hun eigen 
wedstrijdniveau. Zij werden gejureerd door Katinka, Danielle, Aylin en Helena. 
 
Voor sommige gymnasten was het hun laatste wedstrijd met deze partner(s), omdat ze 
ermee gaan stoppen aan het einde van het seizoen, óf omdat het duo of trio volgend jaar 
niet meer in die hoedanigheid zal bestaan. 
 
Sonja de Waal (voorzitter van VTV) reikte aan het einde de medailles uit en had ook nog een 
klein cadeautje voor de koppels/trio’s die bij de regiokampioenschappen in januari een 
podiumplaats hadden gehaald. Alle gymnasten ontvingen een diploma met de behaalde 
score. 
 

Uitslagen: 
 
Categorie 1: 

Maaike de Jonge / Helena Joosse / Finn Zegelink     25.50 
Aylin van der Hoeven / Lisa Loohuis / Thirza van Belzen    25.40 
 
Categorie 2: 

Yentel Wouters / Isis van der Linde                25.80 
Violet van Tol / Myrthe Jellema       25.70 
Marilisa Maas  / Julia van der Maas       25.00 
 
Categorie 3: 
Mila Holtkamp / Kate Vlaskamp       24.70 
Nienke de Munter / Noemi Hendrikse      24.60 
Daniek van der Maas / Lieke de Koster      24.40 
 
Categorie 4: 
Anouk Vreeke / Anouk Zoutendijk       24.70 
Ilze Boogaard / Nikki de Koster       24.30 
Denice van Zweeden / Cheverney Masius      24.10 
 
Alle gymnasten hebben een prima oefening laten zien en het aanwezige publiek heeft daar 
zeker van genoten. Ook de trainers zijn zeer tevreden over de prestaties van de gymnasten.   
 
 

Danielle Neufeglise 
 

 

Zaterdag 11 oktober: 

 springdisco VTV 
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Uitslagen clubkampioenschappen 2
e
 wedstrijd 

 
 

Meisjes Pré-Instap II 
     

       Plaats Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Quinty Kloek 13,00 11,10 13,05 13,40 50,55 

2 Lamitta Arnous 11,70 11,80 12,90 11,80 48,20 

3 Daisy Visser 12,50 11,90 12,55 11,00 47,95 

4 Shyenne v.d. Blom 12,00 12,00 12,60 11,20 47,80 

5 Medina Issa 11,60 11,90 12,55 11,70 47,75 

6 Megan Hoogesteger 11,70 10,40 12,90 12,50 47,50 

7 Manal Ahrouch 11,60 10,50 12,90 12,40 47,40 

8 Maud Riemens 12,20 11,10 12,70 11,30 47,30 

9 Lydia Meulensteen 10,90 10,40 13,40 11,90 46,60 

10 Eva van den Broek 11,40 10,40 12,85 11,90 46,55 

11 Dyshanté Bergraaf 11,40 10,50 12,70 11,40 46,00 

12 Yasmine Amastar 11,10 10,40 12,95 11,40 45,85 

13 Escha Bronkhorst 11,40 10,40 12,55 11,40 45,75 

14 Melda Vural 11,30 10,40 12,85 10,90 45,45 

15 Tessa Koopman 11,20 10,40 12,45 11,30 45,35 

16 Noufissa Musaui  11,10 10,40 12,20 11,00 44,70 

17 Safae El Khannouche 11,40 10,80 12,20 9,90 44,30 

       

       Meisjes  Instap  
     

       Plaats Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Tamara Jens 13,10 13,50 13,10 12,60 52,30 

2 Anouk Helbers 12,60 13,00 13,25 13,00 51,85 

3 Ana Zebeljan 12,50 13,00 13,15 13,10 51,75 

4 Lana Ruppert 12,20 11,90 13,00 13,50 50,60 

5 Maud de Glopper 13,00 11,40 13,25 12,00 49,65 

6 Anouk Vroegop 12,10 12,30 12,80 12,30 49,50 

7 Ashanti Weeda 11,80 11,50 13,10 13,00 49,40 

8 Viky Sebova 12,10 12,40 12,95 11,40 48,85 

9 Amber van Slooten 10,80 12,20 13,10 12,50 48,60 

10 Karen Verplanke 11,90 12,50 11,50 12,30 48,20 

11 Veerle de Klerk 11,00 11,70 12,75 12,30 47,75 

12 Ntana van 't Veen 10,80 12,20 12,90 11,70 47,60 

13 Idske Brouwer 11,20 10,40 13,05 12,30 46,95 

14 Aylin Cherri 11,20 11,40 12,55 11,70 46,85 

15 Salma Ahrouch 10,80 11,90 13,10 10,00 45,80 
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16 Jayda Boone 10,50 11,80 12,30 11,00 45,60 

17 Jill Kuiper 10,00 11,70 12,70 10,90 45,30 

18 Lamyae Arzaknormi 9,80 11,40 12,35 10,10 43,65 

19 Joy-Eux Booms 9,40 10,80 12,50 10,80 43,50 

       

       Pupil I 
      

       Plaats Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Julia van der Maas 13,00 13,80 13,05 14,30 54,15 

2 Dafina Vrind 12,70 13,00 12,65 13,80 52,15 

3 Anouk Zoutendijk 11,20 13,30 13,45 14,00 51,95 

4 Amber van Wijkel 12,60 12,40 12,95 13,50 51,45 

5 Maïsam Nassiri 12,70 11,40 13,15 13,30 50,55 

6 Guusje Bakker 11,30 12,80 12,90 13,20 50,20 

7 Anne Koppejan 11,10 11,90 13,05 12,60 48,65 

8 Safae Ahrouch 10,90 12,60 12,85 12,00 48,35 

9 Gocha Engeldal 11,20 11,20 12,85 12,90 48,15 

10 Evie Schellekens 10,90 11,60 13,00 12,30 47,80 

11 Burnice de Haze 10,60 12,00 12,90 11,60 47,10 

11 Reneshika Petronilia 11,30 10,60 13,00 12,20 47,10 

12 Quinta van Sluys 10,20 12,20 12,85 11,40 46,65 

13 Lenie Roelse 11,00 10,70 13,05 11,30 46,05 

14 Aimee Verbruggen 10,30 11,30 12,85 11,30 45,75 

15 Delilah de Leeuw 9,20 8,00 12,85 11,90 41,95 

       

       B- selectie Instap  
     

       Plaats Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Minne Colijn 11,40 13,60 13,30 14,10 52,40 

2 Anne v.d. Berg 12,30 11,80 12,75 13,10 49,95 

       

       A-selectie Pupil I D2 
     

       Plaats Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Charlotte de Kam 14,00 12,80 13,55 14,40 54,75 

2 Yara Helleman 13,60 13,50 13,20 14,20 54,50 

3 Loïs Boonman 12,80 12,00 13,35 13,90 52,05 

4 Danique Minnaard 13,40 10,90 12,90 13,70 50,90 
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Dansen in de regen met jazzdance 16+  
 

 

Op 24 mei 2014 hebben wij van de jazzdance 16+ groep meegedaan aan de dansdemodag 
in de Kruitmolen in Middelburg. Dit jaar hebben we onszelf voor een uitdaging gezet en zijn 
we 1,5 uur gaan trainen om een extra dans aan te leren. Het is heel wat om niet twee, maar 
drie dansen te choreograferen in één seizoen, maar om daarvoor óók nog eens kleding en 
attributen te regelen, is nog een flinke klus. Gelukkig kunnen we dat wel overlaten aan 
Annelies, onze leiding, die weet hiervoor altijd wel een creatieve oplossing te bedenken. 
 
Dit was onze eerste kans om de twee dansen It’s Raining en Comptine d’un autre été te 
laten zien aan het grote publiek. Eerder dit seizoen hebben we al opgetreden met de dans 
When I Was Your Man tijdens een andere dansdemodag. Voorafgaand aan een optreden 
moet er natuurlijk van alles geregeld worden in de kleedkamer: panty’s kleuren, haren krullen 
en blauwe lippenstift op doen, etc. Dan zijn er ook nog lastige dilemma’s waar we over na 
moeten denken: haar in een hoge staart of een lage staart of juist los zodat dat ene jurylid 
daar weer een opmerking over kan maken. Genoeg te doen dus. Gelukkig hadden we een 
kleedkamer voor ons alleen. Plek zat dus om lekker met acht meiden door elkaar te 
discussiëren over deze lastige kwesties. 
 
Onze eerste dans was It’s Raining, een vrolijke mix met zowel rustige als uptempo nummers. 
Dansen met paraplu’s blijkt nog een flinke opgave te zijn, maar ze krijgen ons niet klein en 
onder het mom van ‘altijd blijven lachen’, dansen wij vol energie door.  
 
Tussendoor snel even omkleden en dan voorbereiden op de tweede dans, genaamd 
Comptine d’un autre été. Voor jazzdance 16+ een debuut, aangezien dit de eerste keer is dat 
we met volledig instrumentale muziek optreden. Dat vereist de nodige concentratie, dus 
serieuze gezichten, mooie lange bewegingen en vooral geen kromme tenen. We hebben een 
mooi verhaal neergezet met deze dans.  
 
Het was niet de eerste keer dat wij ons dansplezier hebben laten zien in de Kruitmolen en zal 
ook zeker niet de laatste keer zijn, desalniettemin was het heel leuk om mee te mogen doen 
met twee heel verschillende dansen.  
 
 

Iris Boogaard, namens jazzdance 16+ 
 
 
 
P.S. 
 
Kun je niet genoeg krijgen van jazzdance 16+? Ga dan 
naar de VTV Facebook pagina en bekijk een video met 
“exclusive behind the scenes footage” van de demodag!  
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Toestelfinale 2014 
 
 

De grote V.T.V. familie heeft zich tijdens de toestelfinale 2014 op 24 mei in de sporthal te 

Vlissingen van zijn beste kant laten zien. Er waren ontzettend veel medewerkers in touw op 
vrijdag 23 mei en zaterdag 24 mei. Het geeft een warm gevoel om deel uit te maken van 
deze familie, waarbij mensen enthousiast mee komen helpen, nog even voordat ze de 
nachtdienst in moeten, of nog even na hun werk  komen helpen opruimen. Petje af voor jullie 
allemaal!  
 
Ook de kleinste familieleden hebben ontzettend goed 
hun best gedaan. De jurymeisjes en jongens hebben 
echt heel hard gewerkt en ons heel goed geholpen. En 
natuurlijk niet te vergeten de turnsters die voor een 
mooie medaille oogst hebben gezorgd.  
Na afloop kwam iedereen in het clubhuis bij elkaar en 
werden we in de watten gelegd door Jos en Geert. De 
soep was heerlijk, in Geert is een kok verloren gegaan.  
Voor de wedstrijdcommissie gaat het dan nog even 
door. Tassen uitpakken, medailles nabestellen, 
persbericht maken en controleren of de containers met 
toestellen zijn opgehaald bij de sporthal. En natuurlijk 
evalueren, hetgeen nog voor de zomervakantie zal 
gebeuren.  
 

Nogmaals iedereen ontzettend bedankt! 

Namens de wedstrijdcommissie, 
Marion van Belzen 

 
 
 
De VTV-selectiemeiden turnen regelmatig mee in wedstrijden van de bond, op regionaal 
niveau en op districtsniveau. Als grote vereniging zijn we min of meer aan onze stand 
verplicht om af en toe zo’n wedstrijd mede te organiseren. Op zaterdag 24 mei was het zo 
ver, en elders in dit blad kunt u lezen hoe die wedstrijd is verlopen, en hoe de resultaten 

waren, maar hier melden we over de organisatie. 

 
Een wedstrijd van het formaat en niveau zoals de Regiofinale, vraagt wat meer organisatie 
dan Clubkampioenschappen of Dorpenwedstrijden. Gelukkig wordt een stukje door het 
District Zuid van de KNGU geregeld, maar dat neemt niet weg dat er nog heel wat zaken 
door VTV te organiseren waren. Tijdens zo’n wedstrijd, die eigenlijk uit een ochtend- en een 
middagwedstrijd bestaat, komen er zo’n driehonderd turnsters van 37 verenigingen hun best 
doen en dan zijn er heel wat zaken te regelen. De zes mensen uit het organisatiecomité 
(Bestuur en TC) konden gelukkig terugvallen op een grote groep vrijwilligers, die samen 
gezorgd hebben voor een vlekkeloos verloop van de dag. Op vrijdagavond begon al een hele 
ploeg met het halen van toestellen uit andere zalen, en het opbouwen en aankleden van de 
Baskensburg-hal. Opvallend is dan het grote aantal mensen die betrokken zijn bij VTV, en 
die graag een handje helpen.  
Op de wedstrijddag zelf zijn er al vroeg een heleboel mensen in touw. De toestelcommissie 
zet de laatste spullen goed, de cateringdames zetten koffie en thee, muziek wordt 
uitgeprobeerd, de entree-controle, wedstrijdtafel en infobalie worden bemand, en zo voorts 
en zo voorts. 
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Na afloop van de wedstrijd komt er weer een hele ploeg in actie, om de zaal leeg te ruimen 
en de toestellen en andere materialen weer terug te brengen. Dit liep zo gesmeerd dat al 
rond acht uur alle vrijwilligers, organisatoren, etc zich konden verzamelen in het Clubhuis, 
voor een welverdiend broodje en drankje, terugkijkend op een zeer geslaagd evenement. 
 
Namens de organisatie, Aylin, Danny, Marion, Marja, Nicole en Ruud, worden alle 
medewerkers, sjouwers, vrijwilligers, jurymeisjes- en jongetjes, koffieploeg, 
toegangscontroleurs, parkeerwachten, telcommissieleden, medailleregelaars, enz. enz. nog 
eens HARTELIJK BEDANKT! 

 

 
Namens de wedstrijdcommissie, 

Ruud Kempe 
 

Uitslag demodagen dans 

 
In januari en mei zijn er twee demodagen dans geweest in de Kruitmolen in Middelburg. Heel 
veel groepen uit Brabant en Zeeland hebben daar aan meegedaan. Natuurlijk ook de 
dansgroepen van VTV. Met trots kunnen we u melden dat drie groepen zijn uitgekozen om 
hun dansen nogmaals te laten zien tijdens de theaterdemo van de regio Zuidwest Nederland 
op zaterdagavond 20 september in de schouwburg in Middelburg. 
 

Demoteam streetdance met “All of the lights” 
Jazzdance 16+ met “When I was your man” en “Comptine d’une autre été” 

Damesgroep van Nicole met “Listen” 
 

Hartelijk gefeliciteerd dansers en leiding met dit mooie resultaat. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Speelstad Vlissingen, een kindervakantieweek 

 voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. 
 
Wanneer:    maandag 4 t/m zaterdag 9 augustus 2014 

Hoe laat:   ieder dag is het terrein open van 9:00 – 16:00 uur 

Locatie:   Arodaveld Baskensburgplein, Vlissingen 

Voorverkoop kaarten:  vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 augustus 

van 13:00 tot 17:00 uur op het Speelstadterrein 

Kosten weekkaart:  voorverkoop € 10,--, vanaf 4 augustus € 11,-- 

Kosten dagkaart:   € 2,20 per persoon. 

 

Ook vrijwilligers vanaf 14 jaar zijn zeer welkom.  
Info: www.speelstad.punt.nl  

http://www.speelstad.punt.nl/
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Een fantastisch seizoen 
 
 
Na een paar fantastische voorwedstrijden kwamen de belangrijkste en spannendste 
wedstrijden nog in mei. Nog nooit hadden zoveel meisjes zich geplaatst voor de regiofinale 
van 5 april. De meiden lieten zich niet klein krijgen door de spanning en presteerden het om 
met z’n allen een mooie bos goud en zilverkleurige medailles binnen te slepen. 
Een voorproefje op de districtsfinale van 17 mei, voor ons een nieuwe wedstrijd en nog 
spannender dan de regiofinale. Maar ook deze dag lieten de meiden zich niet klein krijgen. 
Femmy haalde een ontzettend knappe gouden medaille in de categorie jeugd 1, Nienke werd 
heel netjes 5e. Bij de pupillen 1 nam Charlotte de gouden medaille mee naar huis en Yara de 
bronzen. Thirza haalde bij de pupillen 2 de tweede plaats terwijl Indy met haar 5e plaats net 
naast het podium eindigde. Wederom een fantastische prestatie. 
 
Als toetje hadden de selectie dames in de voorwedstrijden nog 25 toestelfinales bij elkaar 
geturnd. Erg leuk omdat deze wedstrijd door V.T.V werd georganiseerd en dus automatisch 
ook een thuiswedstrijd was. Dit maakte het alleen maar spannender want ineens zaten naast 
papa en mama ook opa, oma, vriendjes en vriendinnetjes op de tribune. Een reden om nog 
net iets meer je best te doen. En dat is gelukt. De dames hebben bij elkaar 12 medailles 
binnen weten te slepen! 
 
Meiden we zijn ontzettend trots op jullie want nog nooit eerder heeft de a-selectie zoveel 
medailles gehaald.   
 
Nu is het tijd om weer leuke nieuwe onderdelen te trainen om volgend jaar hopelijk weer 
zoveel goeds te kunnen laten zien. 
 

 
 

 
Namens alle leiding van de a-selectie 
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Uitslagen clubkampioenschappen 3
e
 wedstrijd 

 
 

Pupil II 
      

       Plaats Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Sylvana van den Dool 13,10 13,80 13,35 12,80 53,05 

2 Iris Helbers 12,30 12,90 13,85 13,60 52,65 

3 Lune Swiers 12,50 13,20 13,65 13,10 52,45 

4 Naomi Braat 11,20 13,40 13,50 12,60 50,70 

5 Iris de Klerk 11,90 12,40 13,10 12,80 50,20 

6 Lindsay de Jong 9,90 13,20 13,50 12,60 49,20 

7 Charisma van Gaersdale 11,00 12,60 13,35 12,20 49,15 

8 Nina Kostic 10,10 12,30 13,65 12,60 48,65 

9 Shiva Gijsbertha 10,30 11,70 13,30 12,70 48,00 

10 Melissa Francke 10,20 11,70 13,45 12,30 47,65 

11 Maryam Zariouh 10,40 12,40 12,10 12,50 47,40 

12 Godsainy Lucia 10,00 11,30 13,50 11,30 46,10 

       

       Jeugd I en II 
     

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Jaila v.d. Griend 13,90 12,60 13,60 14,00 54,10 

2 Rachel Mannee 13,20 12,50 13,30 13,50 52,50 

3 Eugenie Scorea 12,80 11,90 13,65 13,70 52,05 

4 Lola Lokin 12,00 13,10 13,25 13,40 51,75 

5 Yasemin Atabinen 11,00 13,30 13,50 12,60 50,40 

6 Cheryl van der Blom 11,20 12,30 13,35 13,50 50,35 

7 Melissa Luwema 10,60 13,30 13,65 12,60 50,15 

8 Shantely James 12,20 11,20 12,95 12,80 49,15 

9 Cindy Torbijn 11,50 11,20 12,75 12,50 47,95 

10 Daniek van der Maas 9,90 10,60 13,85 12,90 47,25 

       

       Junior 
      

       Plaats Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Kyra Christiaansen 9,10 10,40 13,20 13,40 46,10 

2 Nadine Louwerse 12,10 8,80 11,65 12,30 44,85 

3 Romy Groenendijk 10,30 9,10 12,00 11,50 42,90 
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B-selectie pupil I 
     

       Plaats Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Yara Ferdinandus 12,60 13,60 13,65 13,30 53,15 

2 Floor Marijs 12,20 13,00 13,05 13,40 51,65 

3 Thyrza Luwema 12,30 13,30 12,60 13,40 51,60 

       B-selectie pupil II 
     

       Plaats Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Desirée van Nugteren 13,10 13,00 13,05 13,30 52,45 

2 Julia Kleiser 12,80 12,80 12,55 13,30 51,45 

       B-selectie jeugd I 
     

       Plaats Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Quinty Menheere 12,80 13,10 13,80 13,40 53,10 

2 Sana Steijn 12,80 12,10 12,85 12,50 50,25 

              

       A-selectie pupil II D2 
     

       Plaats Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Thirza van Belzen 11,60 12,50 13,20 15,10 52,40 

2 Indy de Rijke 12,30 11,70 12,85 12,90 49,75 

       A-selectie jeugd I D2 
     

       Plaats Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Femmy Gunter 14,20 12,70 11,45 14,90 53,25 

2 Nienke de Munter 12,00 11,00 10,65 13,60 47,25 

3 Nicky Izeboud 13,40 9,70 10,35 13,70 47,15 

 
A-selectie jeugd II nts 9 en nts 8 

     

       Plaats Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Britt Willemse (nts 8) 9,70 9,40 10,30 11,90 41,30 

2 Yvette de Kam (nts 9) 9,10 9,70 10,15 10,80 39,75 
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Demoteam streetdance 
 
 
Tijd om even stil te staan bij het demoteam streetdance en hun leiding. Na dit seizoen sluiten 
ze helaas een periode af van vele jaren dansen bij VTV. 
Terugkijkend in oude programma boekjes, zie ik, dat rond 2000 er tussen alle jazzdance 
groepen, ook streetdance kwam. En het aantal groepen breidde zich uit in de loop van de 
jaren. Leiding van de streetdancegroepen die ik tegen kwam zijn: Nadja, Jessica, Chantal, 
Ayse en Rosita. Streetdance begon te “leven” binnen de vereniging. Het precieze jaartal is 
niet helemaal terug te halen, maar vanaf 2007 staat er een demoteam op het programma. 
 
Uit de bestaande streetdanceklassen werden meiden geselecteerd die extra gingen oefenen 
en dat was meteen een succes. Op den duur gingen ze 1 ½ uur trainen. De groep wisselde 
wel eens van samenstelling en leiding. Tot op heden hebben de volgende personen leiding 
gegeven aan deze groep: Nadja, Jay Jay, Melissa, Danijela en Priscilla. 
 
Een paar van de optredens waaraan werd meegedaan: 
Bevrijdingsfestival Vlissingen: dansen op het podium en back-stage met bekende artiesten. 
Optreden in het Scheldetheater in Terneuzen, tijdens het Dansfestival. 
Workshop tijdens het evenement “Girls Only” in sporthal Baskensburg. 
Deelname aan Hooikoorts en vast nog meer. Ook werd de groep regelmatig uitgekozen om 
mee te doen met de theaterdemo van de Regionale Productgroep Dans Zuidwest Nederland. 
 
Vaak kwam er leiding voort uit deze groep. Zij gingen zelfstandig of met z’n tweeën een 
groep lesgeven. En dat is natuurlijk altijd fijn. Ook daarom is het jammer dat we deze groep 
moeten missen. Nieuwe leiding vinden is altijd een hele klus. Maar geen nood, voor volgend 
seizoen zijn we er weer uitgekomen. Succes Britt en Merel, want jullie gaan het nieuwe 
seizoen (weer) lesgeven aan alle streetdancegroepen. 
Maar na zoveel jaar samen veel dansplezier te hebben gehad, gaan de meiden nu hun eigen 
weg. Door studie of werk buiten Zeeland, is het niet langer mogelijk om samen te blijven 
dansen in deze groep. 
 

 
 

Dames, bedankt voor jullie inzet en dansoptredens door de jaren heen. Het ga jullie goed en 
blijf vooral dansen, maar dat zit vast wel goed. En mochten jullie ooit weer willen gaan 
lesgeven, dat kan altijd natuurlijk. 
 

Gina Boogaard  
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Uitslagen clubkampioenschappen 4
e
 wedstrijd 

 
 

Jongens  nts 17 
       

         Plaats Naam Toestel             

  
 

Ringen Mat Rekstok Brug Sprong Voltige Totaal 

1 Tom Lucassen 6,80 8,50 8,50 8,90 9,80 nvt 42,50 

2 Sep Havermans 7,00 7,50 8,00 7,50 9,70 nvt 39,70 

3 Bor Brouwer 6,40 6,00 6,00 6,00 9,50 nvt 33,90 

         

         Jongens nts 16 
       

         Plaats Naam Toestel             

  
 

Ringen Mat Rekstok Brug Sprong Voltige Totaal 

1 Jearayno James 6,60 8,80 7,80 9,10 10,00 nvt 42,30 

2 Tymo Vermaas 6,60 8,50 8,00 8,50 9,90 nvt 41,50 

3 Rover Schipper 7,20 7,80 7,50 8,20 9,70 nvt 40,40 

4 Chico Kranenburg 6,90 7,00 7,00 8,60 9,40 nvt 38,90 

5 Chendo Antvelink 6,20 7,90 6,80 8,50 9,20 nvt 38,60 

6 Stephan Seba 5,20 7,60 7,00 7,60 9,70 nvt 37,10 

         

         Jongens nts 15 
       

         Plaats Naam Toestel             

    Ringen Mat Rekstok Brug Sprong Voltige Totaal 

1 Thijs Koedijk 14,00 15,10 17,50 7,10 14,40 8,53 76,63 

2 Sven Veen 14,00 15,70 15,00 6,90 14,65 8,88 75,13 

3 Wouter Baas 14,00 10,80 16,00 6,70 14,55 8,43 70,48 

         Jongens nts 14 
       

         Plaats Naam Toestel             

    Ringen Mat Rekstok Brug Sprong Voltige Totaal 

1 Jort Koedijk 17,00 16,00 18,50 8,70 14,85 9,03 84,08 

2 Thomas Wirtz 14,00 15,00 19,00 7,20 14,20 9,05 78,45 

3 Martijn van Rijt 15,00 14,00 17,50 7,90 14,50 9,08 77,98 

4 Stijn van de Gruiter 14,00 15,00 16,90 6,60 14,40 8,88 75,78 

5 Lucas van Sluijs 14,00 13,00 17,00 6,80 14,10 8,10 73,00 

6 Aron Enters 13,00 12,00 17,00 7,00 14,55 8,23 71,78 

7 Ali Tamgag  6,00 6,00 14,00 7,00 14,10 7,13 54,23 
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Heren jr nts 12 
       

         Plaats Naam Toestel             

  
 

Ringen Mat Rekstok Brug Sprong Voltige Totaal 

1 Sam Josiasse 17,60 16,00 18,00 8,80 14,55 9,00 83,95 

2 Jeroen van Rijswijk 17,10 14,00 16,50 6,20 14,05 8,50 76,35 

         

         Jongens selectie nts 14 
       

         Plaats Naam Toestel             

    Ringen Mat Rekstok Brug Sprong Voltige Totaal 

1 Luca van Ruiten 16,70 17,00 17,00 18,50 14,85 9,63 93,68 

2 Niek Baars 13,50 18,50 17,50 18,20 14,85 9,15 91,70 

3 Sem Ovaa 16,50 17,00 16,00 17,50 14,60 9,18 90,78 

4 Tom Akkerman 15,90 16,00 16,00 17,20 14,80 8,98 88,88 

         

         Jongens selectie nts 11 
       

         Plaats Naam Toestel             

    Ringen Mat Rekstok Brug Sprong Voltige Totaal 

1 Nick Havermans 15,20 17,00 16,00 17,30 14,70 9,60 89,80 

         

         Jongens  selectie nts 10 
       

         Plaats Naam Toestel             

    Ringen Mat Rekstok Brug Sprong Voltige Totaal 

1 Josef Hamelink 18,10 17,00 17,50 18,80 14,85 9,85 96,10 

2 Kay Klein 17,10 16,00 17,00 16,30 14,95 10,13 91,48 

3 Tim de Kam 15,40 16,00 17,00 18,40 14,85 9,75 91,40 

4 Sven Veldhuizen 15,70 15,00 16,90 15,50 14,25 9,35 86,70 
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Cursuswezen en licentiebeleid 

stand van zaken per 10 juni 2014 
 
 
Twee niveau 1 cursisten gymnastiek hebben hun opleiding met succes afgerond. Op 10 april 
kon Kyra Christiaansen een punt achter haar opleiding zetten. Zij heeft deze opleiding 
gevolgd in de Houtuijn onder leiding van haar praktijkbegeleidster Dénise Looij. 
In de Combinatie vond het opleidingstraject plaats van Dina Hajdukovic onder leiding van 
praktijkbegeleidster Annemarie Wondergem. Op 14 april heeft zij de laatste opdracht 
voltooid.  
In het najaar komt er een niveau 2 gymnastiek opleiding in Zeeland en daar gaat een 
heleboel leiding naar toe. Het blijft nog even spannend waar de opleiding plaats gaat vinden, 
maar dat hopen we nog voor de zomervakantie te horen. Daarover de volgende keer meer.  
Na niveau 2 komt niveau 3 en deze opleiding staat op het verlanglijstje van Kylian Verheul. 
De opleiding had al gestart moeten zijn in Goes, maar is helaas niet doorgegaan i.v.m. te 
weinig aanmeldingen van cursisten. We gaan proberen om Kylian een handje te helpen en 
zullen andere verenigingen aanschrijven of zij wellicht toch kandidaten hebben om deze 
cursus te volgen.  
 
We hebben net de wedstrijdperiode achter de rug en dan is het altijd rustig met 
bijscholingen, want de trainers kunnen natuurlijk maar op één plaats tegelijk zijn. Maar 
leiding, let op! Na de zomervakantie komen er weer volop bijscholingen. 
Hieronder alvast een overzichtje: 
27 september Sommelsdijk 6 bijscholingen elk geldig voor 4 licentie verlengingspunten met 
de volgende onderwerpen: Airtumblingbaan/dames turnen/ groepsspringen/dames turnen 
brug/grote trampoline/tripple nine. 
 
Ook op 27 september in Goes een bijscholingscongres met de volgende scholingen: 
Kennismaken met freerunning/freerunning voor gevorderden/EHBO voor beginners/EHBO 
voor gevorderden/tuintrampolines/niveau 4 turnen dames. Freerunning is een nieuwe 
uitdagende tak van sport binnen de KNGU. In de turnzaal kan dit prima geoefend worden. 
 

 
 
Op 1 november is het jaarlijkse kadercongres in Veldhoven. De onderwerpen die daar 
behandeld gaan worden zullen in de komende weken bekend worden.  
Alle leiding die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet door het volgen van een cursus of 
bijscholing hartelijk dank! Om Erica Terpstra te citeren: “Jullie zijn kanjers!” 
 
 

Afdeling cursuswezen 
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Prima-Vista wedstrijd 
 
 
Op zaterdag 14 juni 2014 werd de Prima-Vista wedstrijd gehouden voor jongens en meisjes 
van 6 en 7 jaar oud. De Prima-Vista wedstrijd is een wedstrijd waarbij een oefening 
tweemaal wordt voorgeturnd, waarna de kinderen deze zo goed mogelijk moeten nadoen. 
De oefeningen werden voorgeturnd door Charlotte, Lois, Yara, Iris, Rachel, Eugenie en Jaila.  
 

 
 
Om 8:45 uur moesten de turnsters en turners aanwezig zijn en om 9:00 uur startte de 
wedstrijd. Sommige kinderen waren aan het begin van de wedstrijd best wel zenuwachtig, 
maar wat hebben ze het allemaal goed gedaan! Soms waren er bedenkelijke gezichtjes: “wat 
moest ik ook alweer doen?” Het is natuurlijk best lastig om alles na twee keer gezien te 
hebben, te onthouden. Gelukkig waren de trainsters er om de kinderen te helpen. Er was ook 
tijd om gekke bekken te trekken en op te foto te gaan. Kijk maar eens hieronder:  
 

  
 
De kinderen hebben het ontzettend naar hun zin gehad. Natuurlijk zijn er ook enkele 
prijswinnaars. De uitslagen kunt u op de site terugvinden. Ook zullen de foto’s die gemaakt 
zijn tijdens de Prima-Vista wedstrijd te zien zijn op de site van VTV en DIOS en op de 
facebookpagina’s.  
 

Namens VTV en DIOS, bedankt voor de gezellige dag, 
Dénise Looij 
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Dagje schouwburg 
 
 
Het is half tien en ik ga op pad, samen met Thea richting de Schouwburg. De auto is 
afgeladen met allerlei tassen, dozen, huishoudtrap en zelfs een kruiwagen. Het moet niet 
gekker worden! Wat je allemaal niet verzint voor een dans. 
De schouwburg is nog heerlijk leeg en stil. Nog geen gillende kinderen, nog geen mensen 
die van alles aan je vragen, nog geen muziek. 
Alleen de twee mannen van de techniek zijn er en drinken een bakje koffie. Dat lijkt ons ook 
wel een goed begin en we zetten snel een pot koffie in het kamertje van de techniek. We 
weten inmiddels de weg. In die tussentijd neem ik met de mannen nog wat dingen door over 
het licht en geluid. “Goedemorgen”. Ha, daar komen Gina, Savannah en Iris binnen. Ook zij 
zijn bepakt en bezakt. En daar komt Jos binnen, met een zelfgebakken cake, waar we al 
stiekem een beetje op rekenden. Ook Wim arriveert en we starten de dag met koffie en cake 
van Jos. We kletsen over van alles en zijn nog lekker relaxed. 
 
Na nog een tweede bakkie, besluiten we toch maar eens wat te gaan doen, want voor je het 
weet komen de eerste kinderen al binnen. 
Allerlei papieren, zoals programma’s, indansschema’s , schminkschema’s, kleedkamer-  
indelingen e.d. worden op de juiste plaatsen opgehangen. Stoelen worden in de 
kleedkamers gezet, de grote televisie in de hal bij de kleedkamers wordt gecheckt. De 
schminkruimte wordt ingericht, de tafel voor de kaartverkoop wordt klaargezet. Gina is 
intussen bezig een hoekje in de kleedkamer voor de kleintjes te maken met kleurplaten enzo. 
De bloemen zijn ook al bezorgd. En voordat je het weet, komen de eerste kinderen al 
binnen. Is het al weer zo laat? Gelukkig is alles klaar, wat er gedaan moet worden. Binnen 
10 minuten is het al een heksenketel van uitgelaten kinderen, ouders die hun kind naar de 
kleedkamer brengen. Het is gedaan met de rust. 
 
We beginnen de middag met het oefenen van de slotdans, wat nog niet helemaal vlekkeloos 
gaat. We zouden hem best nog een paar keer willen oefenen, maar we hebben een strak 
indansschema, dus we moeten verder met het indansen van de 1e groep. Elke groep krijgt 
15 minuten de tijd om allebei de dansen te oefenen en je merkt dat het toch wel anders is om 
hier te dansen. Als alle 14 groepen zijn geweest is het 17.00 uur. 
 
Die zelfde middag is een schminkteam druk bezig om elke danser te voorzien van een echte 
theaterschmink. Zo is het een komen en gaan van kinderen, overal is bedrijvigheid in de 
schouwburg. Ik loop zelf wat rond en kijk of alles goed gaat. Conclusie: alles loopt lekker, de 
sfeer is goed. 
 
Als het indansen is afgelopen gaan de meeste kinderen met de ouders weer naar huis. De 
grote meiden gaan met hun groep een frietje halen aan de overkant van de straat. 
De friettent doet goede zaken, er gaan heel wat frietjes over de toonbank. Het zonnetje 
schijnt en iedereen geniet nog even van de buitenlucht. 
 
Na het eten gaat Gina alvast naar de kleedkamers beneden om de eerste kleuters alvast op 
te vangen. De schminkers gaan weer terug naar hun post. De dames van de kaartverkoop 
en kaartcontrole zijn ook gearriveerd. De video wordt geïnstalleerd. John oefent nog even 
met het open en dicht doen van het gordijn. De microfoon wordt getest, even bestuderen of 
de headset werkt, de ballonnen zijn opgeblazen. We zijn er klaar voor...de show kan 
beginnen. En wat een geweldig dansspektakel was het weer. 
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Onze kleinste dansers stalen de show met de dansen "Hakken" en "Boem boem klap". Wat 
zag je ze genieten en wat ging het allemaal goed. Je moet het maar durven als je nog maar 
4 jaar bent en dan al in een echt theater dansen. Maar deze danseressen hadden geen last 
van plankenkoorts, ze dansten de sterren van de hemel. 
De groep 5-6 jaar, ook o.l.v. Gina en Savannah, schitterde ook op het toneel. Eerst in de 
sprookjesachtige dans "Raveleijn" en later in hun prachtige jurkjes in "Glitter en Glamour". Je 
kon zien dat ze hard op de dansen hadden geoefend, want het ging echt fantastisch. 
De groep 7-8 jaar o.l.v. Rienke en Wendi liet een hele vrolijke dans "Vind ik leuk" zien. De 
sfeer zat er direct goed in! Hun tweede dans was een musical dans "Annie". Hier lieten jullie 
zien dat de groep niet alleen goed kan dansen, maar dat jullie het verhaal ook heel goed 
konden uitbeelden. En Nomi schitterde als de hoofdroldanser Annie. En wat genoten jullie, 
toen de theedoeken de zaal in werden gegooid. Dat hadden de voorste rijen niet zien 
aankomen! 
De groep 8-9 jaar o.l.v. Annelies en Nathalie had al echte grote meiden dansen. Ik zag ook al 
best moeilijke danspasjes, knap hoor dames. En wat genoten jullie van de dans "Story of my 
life" van One Direction. Ja, wie is er geen fan van. Na de pauze dansten jullie "Determinate", 
een echte stoere dans. Ook stoer is het, dat jullie een jongen in de groep hebben.  
De groep 10-12 jaar o.l.v. Rienke en Wendi had ook twee verschillende dansen. Bij de dans 
"Let's get loud" kon je gewoon niet stil blijven zitten. Wat een vrolijke vlotte dans, wat een 
vrolijke gekleurde broeken, wat een vrolijke gezichten. Een dans om blij van te worden. 
Direct na de pauze dansten jullie "Bye bye bye". Er lag een hoed voor het gordijn, maar we 
zagen nog geen act. Iemand uit de zaal gooide er een geldstuk in en toen begon er een 
speeldoosje te spelen. Wat zou dat nu betekenen? Even later ging het doek open en toen 
zagen we 4 levensgrote marionettenpoppen, die begonnen te dansen. Wat een mooie dans 
was dit. 
De groep 12-16 jaar o.l.v. Gina had het deze avond niet makkelijk, maar liefst 6 meisjes uit 
de groep konden vanavond niet meedoen. Vele opstellingen kloppen dan niet meer en dit 
maakt het extra moeilijk voor de dansers. Maar jullie hebben je er goed doorheen geslagen. 
Zowel "Two pieces" als "Princess of China" hebben jullie heel mooi gedanst. Het publiek 
heeft echt van jullie genoten. 
De groep 16+ mocht deze avond drie dansen aan het publiek laten zien, die alle drie 
verschillend waren. Vooral de dans "Comptine d'une autre été" met de witte jurken was de 
topper van de avond. Wat een adembenemende mooie dans meiden! Maar ook "When I was  
your man" was een dans om van te genieten. De laatste dans "It's raining" met de paraplu's 
swingde de pan uit. 
De dames van Gina lieten het publiek genieten van de dans "Ja zuster, nee zuster". Jullie 
kregen het publiek helemaal mee, er werd meegezongen en geklapt. Wat heerlijk om te zien, 
dat dansen geen leeftijdsgrens heeft. En wat een uitstraling! Elk jaar hoor ik jullie zeggen: dit 
is de laatste keer hoor dat we optreden. Maar hebben jullie het applaus gehoord? Het 
publiek kan jullie nog niet missen. 
 
De dames van mijzelf hadden het dit jaar ook niet makkelijk. Nadat er een aantal dames 
waren gestopt, moest de hele choreografie omgegooid worden, dus iedereen werd op 
andere plaatsen gezet of moest een ander stuk dansen. Dan waren er de nodige blessures, 
een gekneusde enkel, 2 personen met gekneusde ribben, een ontsteking in de achillespees. 
Maar deze bikkels dansten gewoon door, want één ding was zeker…. we gaan optreden. En 
dan Jessika, 7,5 maand zwanger. Zou zij nog mee kunnen dansen? Maar elke week was ze 
er weer en als we vroegen hoe het ging zei ze: “oh goed hoor, het bukken gaat niet meer zo 
heel soepel, springen is ook niet meer zo heel lekker, maar ik doe mee met de voorstelling 
hoor”. 
En het is allemaal gelukt, de dames dansten de sterren van de hemel met de dans "Listen". 
Ook  de "bouwvakkersdans" ging lekker, hoewel de stijl van de dans niet altijd makkelijk was 
voor een aantal. Toch hebben je doorgezet en zie het resultaat. 
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Tussen al de jazzdansgroepen hadden we gelukkig de afwisseling van de 
streetdancegroepen.  
De groep 8-9 jaar o.l.v. Kim en Britt is pas in september vorig jaar gestart. Wat leuk om te 
zien, hoe jullie in het dansen zijn gegroeid. Op de demo in januari was het allemaal nog wat 
onzeker en rommelig. Maar nu zag het er allemaal lekker strak en stoer uit. Met de dans 
"Whip my hair" werd er flink wat met jullie losse haren gezwaaid. In de dans "Lipstick" zaten 
best al wat lastige combinaties, maar je kon zien dat jullie hier hard op hadden geoefend. Het 
ging heel goed en ook jullie kregen een groot applaus van het publiek. 
De groep 10-11 jaar mocht hun nieuwste dans "Dance Forever" voor de pauze laten zien. 
Wat een coole boys hebben jullie in de groep. Maar de meiden waren ook zeker cool, een 
leuke dans gemaakt door Britt en Kim. Na de pauze danste deze groep "More than friends" , 
een leuke vrolijke dans. De vrolijk gekleurde colberts maakten het geheel helemaal af. Goed 
gedanst hoor. 
En dan de groep 12-14 jaar o.l.v. Britt en Jessica, wat een grote groep. Eerst dansten zij 
"Love more", een leuke afwisselende dans. De geruite blouses waren bij meerdere groepen 
favoriet. Hun tweede dans was "Watch out for this", ook deze dans werd goed gedanst. Wat 
opviel, was de eenheid in kleding en haren. Dit maakte het allemaal nog strakker om te zien. 
Goed gedaan allemaal. 
De groep 15+ o.l.v. Priscilla en Kim mocht ook twee keer de vloer op om te knallen met hun 
dansen. Zowel "Switchloose" als "Wild" sprongen er uit qua tempo. De dansen werden lekker 
vlot gedanst en er was veel afwisseling in opstellingen. Het publiek heeft zeker van jullie 
dansen genoten. 
 
Tot slot wil ik nog wat over de laatste groep schrijven, het demoteam. Wat een geweldige 
groep meiden! Zij namen de opening voor hun rekening, wat al direct een super begin was 
van de avond. De dans duurde wel langer dan gebruikelijk, maar verveelde geen moment. 
Ook de andere twee dansen "All of the lights" en "Flawless" waren voor het publiek genieten. 
Wat ontzettend jammer is het toch dat jullie gaan stoppen. We zullen jullie spetterende 
optredens niet snel vergeten. Bedankt voor de vele mooie dansen! 
 
Alle leiding en medewerkers: Hartelijk danken voor alle hulp. We gaan nu allemaal lekker 
uitrusten en inspiratie opdoen, zodat we na de zomervakantie weer met veel enthousiasme 
aan de slag kunnen. 
 

Nicole de Kam 
 

 
 


