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Algemene       Maandag 

Leden        13 april 

Vergadering           2015 
 

Alle leden van VTV worden hierbij uitgenodigd om op 13 april 2015 

de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen 

vanaf 19.30 uur in het clubhuis van VTV, Baskensburgplein 12 
 

Agenda: 

 

   1. Opening 

   2. Notulen Algemene ledenvergadering 19 mei 2014 

   3. Jaarverslag secretaris 

   4. Jaarverslag Technische Commissie 

   5. Verslag kascommissie 

   6. Verkiezing kascommissie 

   7. Jaarverslag penningmeester 

   8. Bestuursverkiezing 2015 

   9. Rondvraag 

 10. Sluiting 

 

 

Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn: 

 

Danny de Kam  - penningmeester 

Marion van Belzen  - TC 

Marja Verstraate  - lid 

  

 

Kandidaten: 

 

Kandidaten kunnen zich vooraf schriftelijk aanmelden bij de secretaris 

 

Agendastukken: 

 

De vergaderstukken liggen vanaf een half uur voor aanvang van de vergadering ter 

inzage in het clubhuis, en kunnen tevens de week voorafgaand aan de vergadering 

per mail bij de secretaris worden opgevraagd. 

 

Namens het bestuur, 

 

Danny de Kam  -  secretaris VTV 

Nieuwendijk 19 

4381 BV Vlissingen 

 

secretariaat@vtv-vlissingen.nl  
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Van de bestuurstafel 
 
 
Beste leden, ik begin 
deze keer maar eens 
even over die 
bestuurstafel, van 
waarachter elk clubblad 
deze column tot u komt. 
Normaal zitten er zeven mensen rond die 
bestuurstafel (kent u ze alle zeven?), maar 
sinds het begin van het jaar is het er één 
minder. Piet Kodde heeft wegens drukke 
werkzaamheden afscheid van het bestuur 
moeten nemen, helaas. Gelukkig blijft Piet 
wel betrokken bij onze vereniging en, wie 
weet, zien we hem in de toekomst nog 
terug in een bestuurlijke functie. Terwijl we 
op zoek gaan naar aanvulling bedanken we 
Piet voor zijn inzet voor de club. 
 
Intussen zitten we midden in het turn- en 
dansseizoen. Terwijl de recreatieklassen de 
Jeugd Turn Competitie hebben gehad en 
zich voorbereiden voor Prima Vista en de 
Clubkampioenschappen lopen de zaken op 
het niveau van de Selecties op rolletjes. De 
selectiemeiden presteren bijzonder goed in 
de diverse wedstrijden, en dat is bijzonder 
leuk te noemen. Vooral de meisjes die vorig 
jaar gepromoveerd zijn doen het tot nu toe 
heel erg goed, dus houdt u de berichten in 
de gaten hoe de rest van het seizoen 
verloopt. Ook bij de Jongensselectie en bij 
de Acro worden leuke resultaten geboekt, 
en dat is ook waar die groepen naar toe 
trainen. 
In de recreatieklassen en dansgroepen 
wordt er intussen vrolijk gegymd, 
gesprongen, gedanst, gestept, gebald en 
wat al niet meer, zoals het hoort in een 
springlevende vereniging . . . 
 
 

Namens het bestuur, 
Ruud Kempe 

 

Reacties op dit nummer of 
ander nieuws te melden, 
stuur maar naar het 
volgende mail adres: 
clubbladvtv@zeelandnet.nl 

 

Van de redactie 
 
 
Ook deze keer staat het clubblad weer vol 
verhalen van leiding en leden. U heeft de 
eerste bladzijde toch niet gemist? 
Alle leden zijn welkom om de Algemene 
Ledenvergadering bij te wonen. Klinkt altijd 
zo officieel, maar volgens de regels hebben 
alle leden recht om te weten wat er gebeurt 
in de vereniging. U krijgt daar verslag van 
de diverse commissies. Bent u 
geïnteresseerd? Wees welkom. 
  
Het is een tijdje geleden, maar de 
activiteitencommissie organiseerde weer 
twee superleuke feestjes voor onze 
jeugdige leden. Lees wat we zoal deden. 
 
De leiding van diverse klassen doet verslag 
van de bezochte wedstrijden. Leuk om de 
achtergrondverhalen te lezen. Er staat toch 
één en ander op het spel: doorstroming 
naar een volgende ronde of plaatsing voor 
een finale. Een berichtje en foto op bijv. 
facebook is leuk, soms kijken er wel meer 
dan 900 mensen naar zo’n foto, maar om te 
lezen wat er werkelijk allemaal gebeurt 
tijdens zo’n wedstrijd is natuurlijk ook leuk. 
 
In de spotlight Kylian, trainer van de 
jongens. Maar hij doet nog meer, lees het 
interview. 
 
Een klassenbezoek aan de peuterklas op 
woensdag en vrijdag, geschreven door de 
leiding van die klas. 
 
Wordt er nog gedanst? Jawel hoor. Er is 
zelfs een nieuwe streetdancegroep bij 
gekomen. En wel een demogroep voor 10-
11 jarigen. Verder is er 21 maart een 
optreden van alle dansgroepen in 
Middelburg. 
 
Ga er maar weer eens voor zitten. Veel 
leesplezier en voor als het blad uit is, een 
puzzeltje op de achterkant. 
 
 
 

Namens de redactie, 
Gina Boogaard 

  

mailto:clubbladvtv@zeelandnet.nl
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In de spotlight … Kylian Verheul 
 
 

 
  
 
Wat is/was je functie binnen VTV? 
Ik ben hoofd- en hulpleiding, lid van de uitvoeringscommissie voor de uitvoering van 2016 
en lid van de activiteitencommissie. 

  
Hoe lang ben je al actief bij de vereniging? 
Als ik het goed heb sinds 2007. 
  
 Sport je zelf ook nog bij VTV? 
Ik heb zelf geturnd van mijn 6de tot mijn 17de. 
   
Hoeveel en welke uren geef je les? 
 Ik geef 3 ½ uur les in de week. Op maandag van 18:30-20:00 uur bij de jongens selectie. Op 
vrijdag van 18:30-19:30 als hoofdleiding bij de jongentjes 6 tot 9 jaar. En ook op vrijdag als 
hulpleiding van 19:30-20:30 bij de jongens 9 tot 12 jaar. 
  
 Wat doe je nog meer in het dagelijks leven? 
Ik werk bij van Gansewinkel als vrachtwagenchauffeur. Verder doe ik op de maandagavond 
altijd een potje darten. En wat waarschijnlijk de meesten niet weten is dat ik op de 
donderdagavond altijd oefen met zingen bij het smartlappenkoor Scharretjoe. 

  
Hoe ben je bij VTV gekomen? 
Vroeger toen ik begon met turnen gaf mijn moeder al les bij VTV, en zo ben ik er terecht 
gekomen. 

  
Wat is het grappigste dat je bij VTV hebt meegemaakt? 
Dat zijn denk ik wel heel veel dingen. Wat ik altijd het leukste vond was de gezelligheid 
tijdens activiteiten die georganiseerd waren door het jeugdbestuur. Tegenwoordig noemen 
we dat de activiteitencommissie en het is nog net zo gezellig. 
 
Hoogtepunt tijdens je hele VTV loopbaan? 
Dat is dat ik hoofdleiding ben geworden van een "eigen" klasje. 

  
Waren er ook wel eens vervelende dingen? 
Ik heb nou niet echt vervelende dingen meegemaakt. 
  
Welke sporten vind je nog meer leuk? 
Dat is dan toch het darten, wat een topsport. 
  
Ook leuk om te weten … 
Verliefd?/Verloofd?/Getrouwd?/Kinderen? 
Ik ben helaas alleenstaand. Ik heb wel kinderen, maar die zie ik alleen op de vrijdag van 
18:30-19:30 uur  
  
Waar kijk je graag naar op TV? 
Ik kijk graag naar spannende series, en vooral ook naar comedy en actiefilms. 
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Welke muziek vind je leuk? 
Ik luister graag naar pop, (hard)rock, Nederlandstalig, feestmuziek/polka en nog te veel om 
op te noemen. Ik hou zeg maar een beetje van alles. 
  
Ben ik nog iets vergeten te vragen? Of wil je zelf nog iets vertellen? 
Ik denk dat ik bij deze alles wel gezegd heb wat in mij opkomt. 

 
 
Dank je wel Kylian en veel succes bij de volgende uitdaging: het behalen van het diploma 
voor de cursus niveau 3 turnen in Terneuzen.  
 
 

 
 

Hoofdleiding Kylian tijdens de JTC 2015 

 

Bestuursmutaties 
 
In het bestuur van VTV is de volgende wijziging doorgevoerd: 

 

 Afgetreden Piet Kodde heeft meegedeeld het bestuur wegens 
drukke werkzaamheden te moeten verlaten. 
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De Pietenschool 

 

 
Zondag 30 november 2014 was het weer feest in het clubhuis. Dit jaar iets minder kinderen 
dan andere jaren, maar niet minder gezellig. Natuurlijk waren Sinterklaas en een aantal 
Zwarte Pieten ook aanwezig. Maar daarover straks meer. Op het programma:  
 

 
 
De groep werd verdeeld in kleinere groepjes. Een aantal helpers erbij en ze konden aan de 
slag met diverse spelletjes. Op een centraal punt werden kaartjes uitgedeeld met een 
nummer erop wat hoorde bij een spelletje of activiteit. En als je klaar was ermee, dan ging je 
een ander kaartje halen. Wat was er te doen?  
Eierkoek versieren;  lekker kliederen met glazuur en allerlei kleine snoepjes. Mooi servetje 
erom heen en klaar is Piet. De leiding zorgde voor de naamkaartjes, want je wil natuurlijk wel 
je eigen kunstwerkje mee naar huis nemen. Overal is aan gedacht. 
Appeltjes van oranje:  Met een mandarijntje op een lepel  over de evenwichtsbalk.  Hier en 
daar wat hindernissen, want het moet niet te makkelijk zijn. 
De geheime pepernoot: 10 pepernoten op een rij op tafel, 1 kind kijkt even niet, de anderen 
wijzen een pepernoot aan, de geheime pepernoot. En dan mag het eerste kind raden welke 
dat is. Elke goede mag je opeten, bij de geheime moet je stoppen. En dat kan soms lang 
duren of je bent bij de eerste meteen af. 
Chocolademuntjes spel:  allemaal op een rij en met een wasknijper proberen een muntje 
door te geven. De knijper in je hand of in je mond. Het was allebei moeilijk. 
Schuimpjes jeu de boules:  Een nep cadeautje in het midden en dan maar proberen zo 
dicht mogelijk met je schuimpje erbij te komen. Allemaal een ander kleurtje om te weten 
welke van jou is. 
Pepernoot stapelen: Probeer een zo hoog mogelijke toren te stapelen met pepernoten 
Zakloop race: cadeautjes uit de zak, zelf erin en dan springend een parcours afleggen. 
Pepernoot op je neus: wie kan dat het langst volhouden. 
Cadeautjes in de schoorsteen gooien:  spreekt voor zich. 
Pepernoten hmmm! met je handen op je rug een pepernoot van de tafel in je mond doen. 

Dat viel nog niet mee. 
 
En dan natuurlijk uit handen van de enige echte Zwarte Piet een  

Als hij tenminste wakker is, want er was wat gedoe met slaappillen en een Piet die graag 
hoofdpiet wilde worden. Gelukkig is daar dan een wijze oude man, Sinterklaas, die dat 
natuurlijk doorheeft en alles weet op te lossen. En hij had ook nog cadeautjes meegenomen. 
Het feest was dus compleet. Nou ja bijna dan, nog even in polonaise door de zaal met de 
hele groep kinderen, leiding en Sinterklaas en de Zwarte Pieten erbij. Een mooie afsluiting 
van een leuk feest. Iedereen weer hartelijk dank voor alle medewerking. 
Ook dank aan Nicole voor het maken van de draaiboeken, waar ik uit kon citeren. Het is 
tenslotte ook voor mij al een tijdje geleden dat het december was ;) 
 

Namens de activiteitencommissie 
Gina Boogaard 
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Kerstfeest 2014 

 

 
December is altijd een drukke maand met veel feestjes en gezelligheid. Daar proberen we 
als activiteitencommissie ook ons steentje aan bij te dragen door samen met de leden (t/m 
12 jaar) een gezellige middag te organiseren. Met Kerst doen we dan nog iets extra’s door 
ook samen te eten. Zondagmiddag 21 december, vlak voor de vakantie, was het feest in het 
clubhuis. Jos en Geert hadden de Kerstboom opgezet en, geloof me, dat is meer werk dan 
die fraaie boom in de kantine van de Vrijenhovenzaal. Al heeft die toch ook wel iets 
nostalgisch. Wim van Tiel was weer zo goed geweest om het zaaltje te versieren met veel 
lichtjes. Iets waar de andere (dans)klassen ook plezier aan beleven. Want wie wil er nu niet 
dansen met “de knipperlichtjes” aan?! De rest van de dag was Wim trouwens ook aanwezig 
om ons te helpen met al het andere werk, ook in de keuken. Wie hielp er nog meer mee:  
 ..… even opzoeken in het bedankmailtje tussen de verstuurde mailtjes  … 
Oeps, dat staat er niet tussen, heb ik dat niet gedaan dan? Sorry, nogmaals hartelijk dank: 
Amber, Annelies, Annie, Frans, Iris, Jaila, Kim, Kyra, Lenie, Mariska, Savannah, Stannie, 
Thea, Han en Yvette! En natuurlijk de vast groep: Nicole, Kylian, Jennifer, Jolien, Celie en 
Gina een applausje voor jezelf. 

 
Aan het werk: voor de jongste kinderen hadden we 3 stationnetjes waar wat 
gedaan kon worden. Er kon geknutseld worden in de vorm van het versieren van 
de eerste letter van je voornaam met mooie steentjes. Touwtje erdoor en het kon 
zo in de boom. En voor diegene die snel klaar was, was er Piekje prik. 
Een ander station was het mooi inkleuren van een tasje om alles in mee te 
nemen. Maar minstens zo leuk was het gooien van “kerstballen” in de versierde 
ballenbroek waar dan iemand in stond die ze daar mee hielp, of niet. Dan was er 
nog een tafel die volgens de etiquette gedekt moest worden: kleedje erop, 
bestek en glazen in de goede volgorde en een gevouwen servet erbij. Lastig 
hoor. En wat actiever was het lopen over ijsschotsen. Die hadden het zwaar te 
verduren, want ze werden steeds kleiner tot het heel kleine piepschuimbolletjes 
waren. En wij maar vegen … 
Ondertussen stonden de tafels gedekt om aan te vallen. Lekkere broodjes, wafels, 
krentenbrood en veel beleg erop. Geen vaders en moeders in de buurt die zeggen dat het 
“ook wel minder kan”. IJsje erbij en iedereen zat wel vol.  
 
Ook voor de wat oudere kinderen hadden we een leuk programma. Zij konden ook hun letter 
versieren en een tasje inkleuren. En daarna was het tijd voor het boodschappenspel. Elk 
groepje kreeg een portemonnee met geld en moest zo voordelig mogelijk kerstinkopen gaan 
doen langs de diverse winkeltjes. Eerst kijken waar de voordeeltjes zijn, niet meer dan 2 x 
vragen en dan beslissen waar je bijvoorbeeld de kalkoen gaat kopen. En zo moest een heel 
boodschappenlijstje worden afgewerkt. Samenwerken en overleggen was hier belangrijk. 
Verrassend serieus ging echt iedereen aan het werk.  Een leuk spel! 
En wie was het slimst met inkopen doen? Team groen. Zij hadden alle boodschappen 
gedaan, € 12,-- uitgegeven en zelfs € 28 overgehouden. Cindy, Godsainy, Kiara, Myrthe, 
Reneshika en Savannah, knap hoor. Doen jullie voortaan de kerstinkopen? 
En dan samen gourmetten, wat kunnen die kinderen toch lekker en smakelijk eten. Een 
leuke afsluiting van een altijd gezellig VTV feestje. En toen was het bijna vakantie … nou ja 
eerst opruimen, afwassen, samen de restjes opeten en toen konden we allemaal op 
Kerstreces. En nog een gelukkig Nieuwjaar. Kan best, het is nog maar februari ;) 
 

Namens de activiteitencommissie, 
Gina Boogaard 



8 

 

Springdagen Sommelsdijk 
 
 
Op zaterdagmorgen 3 januari 2015 viel de regen met bakken uit de lucht. Helemaal niet erg 
dus om met de bus naar Sommelsdijk te gaan om daar een dagje ons te laten entertainen. 
We verzamelden op het Baskensburgplein in Vlissingen. Alle kinderen waren op tijd 
aanwezig, we konden dan ook snel vertrekken. 
In Sommelsdijk aangekomen konden de kinderen zich gelijk in zwemoutfit hijsen omdat als 
eerste een uurtje zwemmen op het programma stond. Ondanks dat het zwembad niet echt 
groot is, heeft iedereen zich hier kostelijk vermaakt. Na het zwembad was het tijd om frietjes 
te eten met frikadellen of kip nuggets. We namen plaats aan een lange tafel en het smullen 
kon beginnen. 

Voor de middag stond er nog een enorm 
vol programma op ons te wachten. Het 
eten mochten we even laten zakken tijdens 
een demonstratie. Deze demonstratie werd 
gegeven door deelnemers aan de 
springdagen. Ook van VTV waren er 5 
uitblinkers die hieraan deelnamen. We 
hebben genoten van wat ze ons lieten 
zien. Van streksprongen tot dubbele salto’s 
aan toe. 
Toen het eten gezakt was mochten we 
onze kwaliteiten gaan laten zien op de 
bowlingbaan. Dit viel niet voor iedereen 
mee. Ontzettend zware ballen en een hele 
lange baan. Gelukkig zijn er geen 

gewonden gevallen. Na het bowlen konden we gaan klimmen tegen een klimmuur en 
tokkelen. Ontzettend leuk en het tokkelen was heel spannend. Er was duidelijk te zien dat we 
geoefende turners in ons midden hadden. Het klimmen ging een aantal super makkelijk af. 
Tokkelen, een soort abseilen, ging vanaf een balkon naar de andere kant van de gymzaal. Ik 
heb veel lachende gezichten naar beneden zien komen. 
Hierna gingen we handboogschieten. Een welkome rustige onderbreking. Omdat veel 
kinderen honger en dorst hadden gekregen hebben we dit wat ingekort en hebben we 
onszelf een pauze gegeven. 
Hierna stond nog 2 uur springen op het 
programma. In een enorme gymzaal stonden 
een groot aantal toestellen. Grote trampolines, 
tumblingbanen, trapezes, minitrampolines, 
kasten, lange matten enzovoorts. Hier hebben 
we ons de laatste uren kostelijk vermaakt. Aan 
het eind van de dag begon iedereen toch wel 
vermoeid te raken. Na het omkleden was het 
nog even wachten op de bus. Net als in de 
morgen regende het nog steeds. Wat dat 
betreft hadden we deze dag helemaal niets 
gemist. Na een vlotte thuisreis waren we om 
19.30 weer terug in Vlissingen. Al met al 
kunnen we terugkijken op een hele leuke dag. 
Met de aller aller aller leukste groep waar we 
ooit mee naar de springdagen zijn geweest. 
 
 

Esther Brouwer 
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Droomstart wedstrijdseizoen A-selectie 
 
 
Vanaf de zomervakantie, of eigenlijk al daarvoor, zijn de turnsters van de A-selectie hard aan 
het trainen voor het nieuwe wedstrijdseizoen. Met vallen en weer opstaan, af en toe een 
flinke blauwe plek maar bovenal met veel plezier komen de meiden iedere woensdag en 
donderdag vol energie trainen.  
Het harde werken in combinatie met een team vol enthousiaste juffen heeft vooralsnog zijn 
vruchten afgeworpen. Tijdens de eerste voorwedstrijd wisten maar liefst 10 van de 15 
turnsters op het podium te eindigen! 
 
Voor Femmy (jeugd 2 div 4), Vienna (jeugd 1 D1), Yara en Charlotte (pupillen 2 D1) en 
Domenica, Myrthe en Noemi (pupillen 1 D2) begon het wedstrijdseizoen op 11 januari al 
vroeg. Uitslapen zat er niet in voor Femmy en Vienna en juffen Anmei en Linda. Zij waren in 
de eerste wedstrijd aan de beurt. Spannend want Femmy turnt haar allereerste wedstrijd in 
de keuze oefenstof en is ook nog eens gepromoveerd naar de 4de divisie. Voor Vienna is het 
haar eerste wedstrijd voor VTV, altijd even afwachten dus hoe ze om zal gaan met de 
spanning die een wedstrijd met zich meebrengt. 
Femmy turnt mooi maar maakt net teveel foutjes voor een podiumplaats, zij eindigt op een 
mooie 6de plaats (wat absoluut netjes is voor zo’n debuut!). Vienna laat onze monden open 
vallen en turnt zoals we nog nooit van haar gezien hebben. Dik verdiend neemt zij de 
ZILVEREN medaille mee naar huis! 
Tijdens de tweede voorwedstrijd op 7 februari laat Femmy zien dat ze de 6de plaats niet 
voldoende vond en turnt zich heel knap naar de derde plaats. Vienna herhaalt haar kunsten 
en weet opnieuw de zilveren plak te behalen. 
 

 
 
Terug naar 11 januari… 
Ook voor Yara en Charlotte extra spannend, zij zijn namelijk dit seizoen gepromoveerd en 
komen voor het eerst in de hogere divisie uit. 
De wedstrijd verliep voor beide dames prima en zonder grote fouten. Met een gezonde 
onderlinge strijd motiveren de dames zichzelf om zo goed mogelijk te presteren en met 
resultaat: Yara wint GOUD en Charlotte BRONS! 
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Tijdens de tweede voorwedstrijd op 7 
februari  weten beide dames zich nog eens 
te verbeteren, opnieuw haalt Yara goud maar 
is daarnaast ook de beste op alle individuele 
toestellen. Charlotte klimt een stapje op het 
podium en haalt de zilveren medaille binnen 
dit keer.  
 
De pupillen 1 komen tegelijk met Yara en 
Charlotte in actie. 
Noemi heeft de nodige zweetdruppeltjes bij 
zichzelf en de leiding veroorzaakt door 
plotsklaps de koprol op de balk niet meer te 
durven. Mede door de belofte van een 
lekkere reep chocola turnt ze het onderdeel 
toch. Klasse! Helaas moesten alle drie de 
dametjes de grond even van dichtbij bekijken 
op dit onderdeel maar de schade werd 
ruimschoots goedgemaakt op de andere 
toestellen. Monsterscores op vloer en brug. 
Door de drukte tijdens deze wedstrijd was er 
geen tijd om alle scoren in de gaten te 
houden. De prijsuitreiking was dus nog een 
verrassing. Er werd begonnen met de 

mededeling dat alle 3 de podiumplaatsen voor dezelfde vereniging waren. De gedachte van 
de juf  ‘jammer, volgende keer beter’ werd snel opzij geschoven door het vervolg. De eerste 
plaats was voor Noemi Hendrikse! Dat betekent dus dat de andere twee meiden ook op het 
podium belanden. Zilver was er voor Myrthe en het brons voor Domenica! 

 
Een feestelijk 1-2-3tje 
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Op zaterdag 24 januari was het de beurt aan Kiara (instap D2) en Yvette (junior 6de divisie). 
Voor Kiara was het haar allereerste officiële turnwedstrijd. Op de training wil Kiara nog wel 
eens even in een andere wereld leven. Wakker schudden en bij de les halen was echter 
tijdens deze wedstrijd helemaal niet nodig. Nog nooit hebben we Kiara zo serieus met zoveel 
concentratie bezig gezien. Zonder foutjes turnde ze mooie oefeningen gedurende de hele 
wedstrijd. Clubgenootje Amy van de B-selectie vergezelde Kiara en liet ook mooie 
oefeningen zien. Tijdens de prijsuitreiking werd duidelijk dat de concentratie van Kiara zijn 
vruchten heeft afgeworpen: GOUD! 
 
Dezelfde dag kwam ook Yvette in actie.  
Mede dankzij haar supersonische overslag over de pegasus en een mooie vloeroefening 
wist Yvette een prachtige bronzen medaille mee naar huis te nemen! 
 

 
 

Op zaterdag 31 januari was het tijd voor de laatste turnsters. 
In de ochtend de beurt aan Indy en Thirza. Door wat foutjes en missers kon Thirza haar 
kampioenstitel van vorig seizoen vooralsnog niet verdedigen. Ook Indy had niet zo haar dag. 
Indy en Thirza eindigden beiden in de middenmoot. Volgende keer beter meiden. 
 
’s Middags was het de beurt aan Shumee en Nienke. Shumee lijkt naar haar ernstige 
blessure van vorig jaar weer netjes terug te komen. Ze behaalde de hoogste score op de 
balk met haar mooie oefening. Nienke sprong zo goed dat ze op dit toestel als tweede 
eindigde, helaas had ze een missertje op de brug maar dat gaat volgende keer helemaal 
goed komen. De meiden eindigden als negende en dertiende.  
 
’s Avonds was het de beurt aan Danique en Lois. Lois turnde een super wedstrijd en nam 
een welverdiende bronzen medaille mee naar huis! Ook Danique turnde een keurig nette 
wedstrijd en eindigde mooi als zevende!  
Ook juf Carmen turnde weer een wedstrijd mee. In haar comeback eindigde ze op een 
zeventiende plaats… op naar de volgende wedstrijd juf! ;-) 
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Britt is net weer aan het opbouwen na een vervelende blessure. Ondanks dat ze nog niet 
volop kan trainen besloot ze toch mee te doen aan de wedstrijd. Daarom is het extra knap 
dat ze alsnog op een goede zevende plaats eindigde met zelfs een derde plaats op de balk. 
 

 
 
Meiden, we zijn super trots op jullie allemaal!! We zijn er nog niet maar een betere start 
hadden we niet kunnen maken. Blijf hard trainen dan komt er vast nog veel meer moois aan. 
 

De leiding van de A-selectie 

“VTV-tje deed ook mee aan de wedstrijden. . .” 
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Felicitaties voor de geslaagden 

 

 

  

 

 

 

Bestuur en Technische Commissie van VTV 

feliciteren de volgende personen met het 

behalen van hun diploma: 

 

 

Niveau 2 gymnastiek 

 

 

Esther Brouwer 

Kyra Christiaansen 

Esther Crucq 

Josef Hamelink 

Tim de Kam 

Anmei Kodde 

Aylin Tanfer 

Anouk Vreeke 

Yentel Wouters 
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Regiokampioenschappen Acrogym 
 
 
Op zaterdag 17 januari 2015 werden in Den Bosch de Regiokampioenschappen Acrogym 
voor regio Zuid-West Nederland gehouden. 3 Trio’s en 5 duo’s van de acrogymgroep van 
VTV namen hieraan deel …en met succes. 
De dag begon al vroeg want als je om ongeveer 8.00 uur in Den Bosch moet zijn, dan staat 
het vertrek rond 6.15 uur gepland en dat is toch voor de meesten een tijdstip dat je je nog 
eens omdraait in je bed.  
In de ochtendwedstrijd waren twee trio’s van VTV aan de beurt in de D-lijn.  Trio Maaike de 
Jonge, Yentel Wouters en Isis van der Linden lieten een keurige oefening zien en dat 
resulteerde dan ook in een zilveren medaille. Trio Violet van Tol, Anmei Kodde en Myrthe 
Jellema hadden de pech dat er een onderdeel mislukte en dat koste helaas punten maar 
verder een prima oefening  en geëindigd op een vierde plaats met 21.350 punten. 
 

2e plaats 
Score:  23.700 

Maaike de Jonge  
Yentel Wouters 
Isis van der Linden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de middagwedstrijd stonden de E-lijn junioren, E-lijn senioren duo’s en trio’s en D-lijn 
senioren duo’s op het programma.  
Bij de E-lijn trio’s senioren was er ook een medaille voor VTV en wel een bronzen medaille 
voor trio Anouk Vreeke, Denice van Zweeden en Anouk Zoutendijk met een goeie oefening. 
 

3e plaats 
Score: 23.650 
Denice van Zweeden 
Anouk Vreeke 
Anouk Zoutendijk 
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In de E-lijn junioren categorie was VTV vertegenwoordigd door drie duo’s dus waren de 
kansen op medailles erg groot gezien er maar 5 duo’s in totaal deelnamen. Alle drie de 
koppels lieten een keurige oefening zien met af en toe wel eens een gymnast die even de 
weg kwijt was… maar er werd ook naar de jury gelachen en dat moet toch bonuspunten op 
geleverd hebben. Uiteindelijk was er dan ook een compleet podium voor VTV. De gouden 
medaille was voor Mila Holtkamp en Noemi Hendrikse, de zilveren medaille voor Daniek van 
der Maas en Lieke de Koster, de bronzen medaille voor Finn Zegelink en Kate Vlaskamp. 
 
1e plaats: 
Score:23.900 

Mila Holtkamp/ 
Noemi Hendrikse 
 
2e plaats: 
Score: 23.550 
Daniek van der Maas/ 
Lieke de Koster 
 
3e plaats: 
Score: 23.400 
Finn Zegelink/ 
Kate Vlaskamp 
 
 
 
 
Bij de senioren D-lijn damespaar werd VTV vertegenwoordigd door twee duo’s Aylin van der 
Hoeven en Thirza van Belzen en Marilisa Maas en Julia van der Maas.  Een mooie en netjes 
uitgevoerde oefening van Aylin en Thirza resulteerde in een hele hoge score die dan ook 
voldoende is om direct door te stromen naar de Districtsfinale op 21 maart 2015 in Volkel en 
ook nog een bronzen medaille op leverde. Marilisa en Julia eindigde met hun oefening met 
hun oefening op een 8e plaats in deze categorie met 23.150 punten. 

 
3e plaats 
Score: 25.000 
Aylin van der Hoeven 
Thirza van Belzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle gymnasten hebben een prima prestatie neer gezet en daar waren ook de trainers zeer 
tevreden mee. Goed gedaan allemaal….op naar 21 Maart. 
 

Danielle, Katinka en Jordy 
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Verslag van Anouk 
 
 
 
Hoi allemaal 
 
Ik ben Anouk Zoutendijk en ik hou heel veel van 
turnen en acro. 17 Januari hebben we een 
wedstrijd gehad van acro. Dit waren de 
regiokampioenschappen.  
 
Ik was samen met Denice van Zweeden en 
Anouk Vreeke en we hebben een bronzen 
medaille gewonnen! Daar waren we heel blij 
mee en we hadden het niet verwacht. Ik was 
super blij! 
 
De anderen hadden het ook super goed gedaan! 
Zelfs een heel VTV podium! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En zaterdag 24 jan heb ik mijn eerste wedstrijd gedaan van de B Selectie daar ben ik zesde 
geworden. Julia had zelfs gewonnen! 
 
Nu ga ik super hard trainen voor de volgende wedstrijden! 
 
In de zomervakantie ga ik ook weer naar ZOKA dat is ook super super leuk! Vorig jaar ben ik 
ook geweest. Ik sliep met Charlotte in de tent. Ik heb er super veel zin in. Ik hoop dat er veel 
kinderen meegaan. 
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Hier staan Julia en ik op de foto met juf Denise. 

 

 
 
Juf Danielle, juf Katinka, juf Denise, juf Louisa, trainers Anthony en Max ik vind alle lessen 
heel leuk! Tot zaterdag, zondag, dinsdag en woensdag! 
 

Groetjes van Anouk  

 

 

Gelezen op Twitter: 
 
 
Sportindebuurt  @Sportindebuurt  2 mrt 
Staan is het nieuwe zitten!  
 
VlissingeninBeweging  @VlissingenInBew  2 mrt. 
Zeeland moet zich meer op sportieve recreant richten  
  
Epke Zonderland  @epkez  1 mrt. 
Vandaag tijdens de 1e EK kwalificatie nog een beetje moeizaam door de oefeningen 
gekomen, maar we gaan voor de stijgende lijn;) 
 
Jeugdsportfonds NED  @Jeugdsportfonds  1 mrt. 
Vandaag is het de nationale complimentendag, welk kind ga jij complimenteren met zijn/haar 
sportprestatie?  
 
Martin van Berkel @m_vanberkel · 28 feb. 
'Bewegen is een krachtig medicijn zonder bijwerkingen. Alle artsen moeten het voorschrijven 
aan hun patiënten.  
 
Hans van Zetten @HansvanZettenTV 22 nov 
Basisschool leraren die bewegingsonderwijs geven, dienen naast bevoegd vooral 
bekwaam te zijn. Pas dan is er leerwinst voor onze kinderen. 
  

https://twitter.com/Sportindebuurt
https://twitter.com/Sportindebuurt/status/572735519047737344
https://twitter.com/VlissingenInBew
https://twitter.com/VlissingenInBew/status/572501337755267072
https://twitter.com/epkez
https://twitter.com/epkez/status/572141999421329408
https://twitter.com/Jeugdsportfonds
https://twitter.com/Jeugdsportfonds/status/571958082621685761
https://twitter.com/m_vanberkel
https://twitter.com/m_vanberkel/status/571562489219031041
https://twitter.com/HansvanZettenTV
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Klassenbezoek bij de peuter-oudergym 
 
 

Van woensdag naar vrijdag…. 
Op vrijdag 6 februari was het dan zover… 
Ik ging op ”klassenbezoek” bij mijn nieuwe peuter/oudergym groepen op de vrijdag. 
Toch een beetje spannend want er waren een hoop nieuwe kinderen voor mij. Gelukkig viel 
ik met mijn neus in de boter want we mochten gelijk aan de slag met de lange blauwe baan 
(tumblingbaan met aan twee kanten een dikke mat, aan het wandrek drie banken en 
daaroverheen de klapmat zodat het een heel lange baan word).  
 
Nadat zo goed als alles klaar gezet was, kwamen de eerste kinderen met hun ouders 
binnen. Dat was natuurlijk even wennen voor de kinderen, een nieuwe juf. (Eigenlijk twee 
nieuwe juffen want Henny was pas één week eerder begonnen in deze groep). 
Maar al snel was het alsof het niet anders is geweest. De kinderen (en hun 
ouders/verzorgers) gingen met het grootste plezier de baan over en ondertussen kon ik een 
praatje maken met ze om ze een beetje te leren kennen en zij mij ook. 
 
Inmiddels zijn we een maandje verder en is het mij (en Henny) opgevallen dat ook in deze 
groep een aardige terugloop is geweest. 
Daarom maken wij graag van de gelegenheid gebruik om wat reclame te maken voor de 
Peutergym. 
 

 
Heeft u een ondernemende peuter thuis?  

Eentje die het leuk vindt om over de bank te klauteren, op tafel te klimmen  
of 

zit uw peuter in een hoekje omdat hij/zij niets durft? 
 

Dan is peutergym iets voor jullie! 
 

Samen met uw peuter gaat u op ontdekkingstocht. 
Iedere week staat er iets anders waardoor uw zoon/dochter geprikkeld wordt om  

een nieuwe uitdaging aan te gaan. 
Ook zijn er schommels, fietsen, grote blokken en heel veel ballen. 

 
U bent welkom op: 

* Woensdag: van 9.15 tot 10.00 uur. 
* Vrijdag: van 9.00 tot 9.45 uur & 9.45 tot 10.30 uur. 

Beide dagen in de Vrijenhovenzaal. 
 

Tot binnenkort???? 
 

 

 
Groetjes Rienke 

(en Henny) 
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GV Veere/Vrouwenpolder 
SV Willebrord  

 

Jeugd Turn Competitie 2015 
 
 
Op vrijdag 30 en zaterdag 31 januari zijn de jaarlijkse wedstrijden van de Walcherse Jeugd 
Turn Competitie weer gehouden. Zoals je weet zijn deze wedstrijden, die de bijnaam 
“Dorpenwedstrijden” hebben, bestemd voor de vele kinderen die wekelijks hun uurtje naar 

gym komen, maar die niet zoals onze selectie toekomen aan het 
niveau van de regiowedstrijden. Aan deze wedstrijd doen bijna alle 
Walcherse verenigingen mee. De wedstrijden worden beurtelings 
georganiseerd door twee of drie van deze verenigingen; dit jaar was 
de beurt aan gymnastiekvereniging Veere/Vrouwenpolder, samen 
met SV Willebrord uit Zoutelande. 
 
Meer dan 300 deelnemers hadden zich ingeschreven, en voor de 
groepen van VTV zouden het de wedstrijden van de tweede plaats 
worden.  

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

 Vereniging Totaal 

1 M.T.V  7,897 

2 V.T.V. 7,744 

3 D.I.O.S. 7,735 

4 Hygiëa 7,630 

5 Vrouwenpolder/Veere 6,755 
 

 
 
 
 
 

  
Sprong 
1 

Sprong 
2 

Sprong Brug Vloer Ringen Rekstok Totaal 

2 Martijn van Rijt 9,00 9,40 9,20 8,60 7,90 8,50 8,20 42,400 

8 Joey vd Nouweland 8,80 8,40 8,60 8,00 8,00 8,40 7,70 40,700 

13 Ruben Bellu 7,90 8,10 8,00 7,70 7,70 7,30 8,10 38,800 

15 Stijn van de Gruiter 8,00 8,80 8,40 7,20 7,90 7,70 7,40 38,600 

19 Tymo Vermaas 8,00 8,10 8,05 7,00 7,40 8,00 7,80 38,250 

20 Milan Tiessens 7,80 8,00 7,90 7,50 7,80 7,60 7,40 38,200 

22 Matthijs Maas 7,70 7,60 7,65 7,70 7,5 7,10 7,60 37,550 

23 Tom Lucassen 7,20 8,00 7,60 7,00 7,50 7,10 7,90 37,100 

24 Martijn Benschop 7,40 8,60 8,00 7,10 7,10 7,60 7,10 36,900 

25 Wouter Baas 7,40 7,80 7,60 7,10 7,00 7,70 7,40 36,800 

27 Justin Boxhoorn 7,60 7,90 7,75 6,70 7,20 7,80 7,20 36,650 

 



20 

 

Bij de Heren Junioren (dat zijn de mannen van 12 t/m 15 jaar) was de deelname wat 
tegenvallend. Dit kwam ook een beetje door de griepgolf, maar uiteindelijk deden er maar 
drie turners mee. Het was dan ook niet zo’n verrassing dat de eerste twee plaatsen voor VTV 
waren. Sam en Josef hebben daarbij werkelijk keurig geturnd, en het verschil tussen de twee 
was dan ook maar een half puntje. 
 
Uitslagen Heren Junioren (12-15 jaar): 
 

   
Sprong 
1 

Sprong 
2 

Sprong Brug Vloer Ringen Rekstok Totaal 

1 Josef Hamelink VTV 9,60 9,50 9,55 9,10 9,00 8,80 8,10 44,55 

2 Sam Josiasse VTV 9,40 9,30 9,35 9,50 8,50 8,30 8,40 44,05 

3 Olav Jongepier MTV 7,80 8,70 8,25 7,50 7,40 7,40 7,80 38,35 

 
 

Ruud Kempe 

 
“VTV-tje deed ook mee aan de JTC!” 

 
 

JTC-wedstrijd dames junioren  
 
 
Op vrijdagavond 30 januari 2015 waren de dames junioren als eerste aan de beurt. De 
meiden moesten eerst naar de sprong en daarna naar de brug, balk en vloer.  De oefeningen 
aan de brug waren erg spannend. Juf Dénise heeft de meiden pas de driekwart reus 
aangeleerd. Dit is gelukkig allemaal goed gekomen en Quinty Menheere, Melissa Luwema, 
Yasemin Ababinen en Lola Lokin zijn op de tweede plaats geëindigd.  
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JTC-wedstrijd meisjes 10/11  jaar 
 
 
Wat was het een leuke middag op zaterdag 31 januari 2015 bij de JTC-wedstrijd in 
Oostkapelle. Meisjes 10/11 begonnen net als de dames junioren met de sprong. Ieder meisje 
turnde twee verschillende sprongen. Daarna moesten de meiden naar de brug, de balk en de 
lange mat. De oefeningen werden ontzettend netjes geturnd en dit zorgde ervoor dat meisjes 
10/11 op een mooie tweede plaats zijn geëindigd.  

 
 
 
 
Namens alle trainers en trainsters van VTV: 
                 Van harte gefeliciteerd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dénise Looij 

B-selectie 
 
 
Zaterdag 24 januari 1ste voorwedstrijd Instap D2.Van daaruit kan je in de D2 blijven of in de 
D3 verder gaan, wat voor de B-selectie geldt. 
Al vroeg in de ochtend, 7:00 uur, vertrokken we naar Dinteloord. Ik mocht meerijden met de 
ouders van Amy. Het had flink gesneeuwd die nacht. De weg was gelukkig redelijk 
begaanbaar, maar toch opletten. Dénise was inmiddels ook gearriveerd. 
Amy had haar eerste wedstrijd en was natuurlijk zenuwachtig. Kiara uit de A-selectie zat in 
dezelfde groep. Zij moest dezelfde oefenstof turnen.. 
We begonnen met de evenwichtsbalk. Wat een pech 2 keer eraf gevallen. Dat wordt zwaar 
bestraft, Vloer, brug ongelijk en sprong verliepen goed. 
Na de wedstrijd de prijsuitreiking. Spannend! Een mooie 8ste plaats met een score van 
40.800 punten. Wij kunnen als leiding zeggen: "Prima prestatie Amy". 
Aan het eind van de middag gingen Anouk en Julia hun 1ste voorwedstrijd turnen in de 
klasse Pupil 2 D3. Een pittige warming up en daarna de wedstrijd. Ook deze meisjes waren 
natuurlijk zenuwachtig. Alhoewel ze wedstrijden van acro gewend zijn, is een turnwedstrijd 
toch wel anders. Alle toestellen verliepen prima. 
Prijsuitreiking: Anouk had een mooie 6de plaats met een score van 44.200 punten. Julia was 
nummer één geworden met een score van 51.825 punten. Wat tevens de hoogste score was 
van die dag. Prima prestatie hoor! 
We waren zeer tevreden met ook deze resultaten, zeker gezien dat we dit jaar voor het eerst 
met District wedstrijden meededen. Op de terugreis mocht ik met de ouders van Anouk 
meerijden. 

Op naar de 2de voorwedstrijd in Dinteloord 14 maart. 
Amy, Anouk en Julia fantastisch gedaan. 

 
Louisa  
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1e Voorwedstrijd divisie 6, jeugd 1 D3  
 
 
Desirée van Nugteren turnde op zaterdagavond 31 januari 2015 te Sprang-Capelle haar 
eerste voorwedstrijd van de B-selectie. Dit was best wel spannend. Desirée moest beginnen 
bij de sprong en haalde een 10.375. Daarna turnde Desirée haar oefening op de brug. Ze 
haalde een 12.500, netjes hoor! Op de balk behaalde ze een 10.400 en op de vloer een 
10.900. Desirée is 4e geworden.  De juffen zijn erg trots op je, Desirée!   
 

 
 

Dénise Looij 

Welkom nieuwe VTV-ers 
 
 
Iedereen die lid is geworden, pas nog, of misschien al wat langer, welkom bij VTV. 
We hopen dat jullie een leuke tijd hebben, veel kunnen leren, misschien mee doen aan 
wedstrijden en/of demo’s, maar vooral heel veel plezier tijdens het sporten. 
 
 

Shirley Kuijpers Eline Kas Ilona Beljaars 
Isfani van der Hoek Boaz van Riel Maartje Mutsers 

Emma Troost Nina Cevaal Quinten Wattel 
Sorayah Voortman Doris de Winter Lieke de Winter 

Julia Correia Anne But Robert Humbs 
Pablo v/d Straaten Sara Kats Natacha Massano 

Lois Vujovic Isis Markesteijn Sarmin Lok 
Coco v/d Straaten Iraisha Sewkransing Ko de Jonge 

Nikki Coady Julia Wolters Kitti Cselik 
Iris Louwerse Raell Gillet Izabela Baran 

Aleksandra Wietrijk Tijn Jellema Camila Costa 
Weronika Zielinska Indy de Jong Khadija Ros 
Annet Sorgedrager Shannon Weezepoel Anne Fleur Swart 

Femke Snijders Romy Prior Intissar Zariouh 
Elena Crucq Minoesch  Schrauwen Klaudia Kiedrovicz 

Fabienne Hooijer Daniel Altena Lisa de Boer 
Alyssia Dingemanse Muriel Valckenier van Geusau Simone Jumulet 

Gwen v/d Linden Lilit Mousesjan Carmen van den Broek 
Anastasia Markovic Elizabeth Mousesjan Fleur van Weisenbroek 
Viter Pedro Pereira   
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Cursuswezen en licentiebeleid 

stand van zaken per 21 februari 2015 
 
 
13 December 2014 was een spannende dag voor de niveau 2 cursisten gymnastiek, want in 
Kapelle hadden zij hun examendag. Allemaal moesten ze drie kinderen meenemen om het 
geleerde in praktijk te brengen. V.T.V. was vertegenwoordigd met maar liefst negen 
cursisten, zodat het voor hun een hele uitdaging was om genoeg turners en turnsters op de 
been te brengen die mee konden naar Kapelle. Maar het is allemaal gelukt en alle cursisten 
mochten aan het eind van de dag hun diploma ondertekenen. Onze felicitaties voor Esther 
Brouwer, Kyra Christiaansen, Esther Crucq, Josef Hamelink, Tim de Kam, An Mei Kodde, 
Aylin Tanfer , Anouk Vreeke en Yentel Wouters.  Uit handen van voorzitter Sonja de Waal 

kregen zij het V.T.V. assistent T-
shirt uitgereikt met een bloemetje. 
Na niveau 2 komt niveau 3, waar je 
op dag 1 van de cursus 16 jaar 
voor moet zijn. Dat betekent dat 
niet alle deelnemers van niveau 2 
gelijk door kunnen naar de 
volgende cursus. In de tussentijd 
kunnen zij bij de vereniging meer 
ervaring op doen. Op 28 februari 
start er in Terneuzen een niveau 3 
cursus gymnastiek en Esther 
Brouwer en Kylian Verheul  gaan 
hier mee starten. Helemaal top dat 
jullie je hiervoor gaan inzetten, veel 
succes!  
 

De acrogym afdeling van V.T.V. bezocht op zondag 12 oktober het groot KNGU congres in 
Amsterdam, waar twee trainers en één gymnast een bijscholing bezochten onder leiding van 
de Russische trainer Sergey Tretjakov, die momenteel werkt als bondscoach in België.  
Katinka Groesser, Daniëlle Neuféglise en Aylin Tanfer vonden het een leerzame bijscholing, 
waar zij binnen hun eigen trainingen goed mee aan de slag kunnen.  
 
Gina Boogaard en Nicole de Kam bezochten op 29 november voor de dansafdeling ook nog 
een bijscholing onder leiding van de zeer gewaardeerde docenten Jac Delsing en Eliane de 
Gendt. Hun conclusie: “Het was genieten” .  
 
Tenslotte nog een zeer dringen oproep aan al onze leiding. Na jarenlang tobben heeft het 
bestuur van het district Zuid-West Nederland de knoop doorgehakt. Met ingang van het 
volgend seizoen komen er sancties voor verenigingen die geen juryleden leveren voor 
wedstrijden. Deze sancties zullen bestaan uit het uitsluiten van deelname van turners en 
turnsters van de desbetreffende vereniging. Dit lijkt een harde maatregel, maar andere 
maatregelen als een stimuleringsbeleid en boetes hebben geen resultaat gehad. Op dit 
moment voldoet V.T.V. middels drie juryleden aan zijn verplichtingen, maar voor de toekomst 
is dit toch te weinig. De regeling gaat niet alleen gelden voor wedstrijdsport, maar ook voor 
recreatiesport. DAAROM EEN ZEER DRINGENDE OPROEP AAN AL ONZE LEIDING: 
GEEF JE BIJ DE AFDELING CURSUSWEZEN OP VOOR EEN JURYCURSUS EN LAAT JE 
TURNERS EN TURNSTERS NIET IN DE KOU STAAN! De V.T.V. kinderen willen immers 
niets liever dan op wedstrijden laten zien wat zij op de training hebben geleerd. Doe hun dat 
plezier! 
 

Afdeling cursuswezen  
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Dansnieuws 
 
 
In de dansklassen wordt hard gewerkt om op de eerstvolgende demo goed voor de dag te 

komen. Zaterdag 21 maart is er weer een dansdemodag van het district Zuidwest 

Nederland en natuurlijk zijn wij daarbij. In de Kruitmolen in Middelburg zullen alle groepen 
zich presenteren in een dagvullend programma, verdeeld over 3 dagdelen. 
Als vereniging zijn we lid van de KNGU en kunnen we deelnemen aan zulke evenementen. 
Heel fijn natuurlijk, daar betalen we met z’n allen bondscontributie voor. Minder leuk was het 
dat dit jaar alle deelnemers met naam en geboortedatum ingevoerd moesten worden om zo 
te kunnen controleren of alle deelnemers KNGU-leden zijn. Dansverenigingen, die niet 
aangesloten zijn bij de bond, moeten betalen om mee te kunnen doen met dergelijke 
evenementen. Nicole heeft heel wat uurtjes hieraan besteed. Volgens mij kent ze nu alle 
deelnemers bij naam en weet ze wanneer iedereen jarig is. 
 

Benieuwd kijken we uit naar het eerste optreden van het demoteam modern onder leiding 

van Rienke en Wendi. Veel succes gewenst. Niet zenuwachtig zijn, jullie kunnen het. 
 
Over een demoteam gesproken … we hebben er weer een bij. De streetdanceklassen 
draaien zo goed dat er talenten uitgekozen zijn om een apart groepje te vormen. Dus een 

demoteam streetdance 10-11 jaar onder leiding van Britt en Merel. Jullie gaan we zien op 

het volgende grote evenement: de voorstelling in de schouwburg. 
 
Woensdag 1 juli zijn wij daar weer heer en meester over de kleedkamers, coulissen en 

natuurlijk op het toneel. Hoogtepunt van het dansjaar: theaterdansvoorstelling 2015. 

 
En wil je nu ook graag gaan dansen of weet je nog anderen? Kijk op de website voor alle 
actuele dagen en tijden. Er is namelijk wat veranderd in sommige klassen. Maar niet 
onbelangrijk, neem eerst even contact op met de leiding. Alle telefoonnummers staan ook op 
de site. Sommige klassen zitten al erg vol en met meer dan 20 “man” in het clubhuis is het 
echt iets te druk. Probeer daar maar eens bovenuit te komen als juf zijnde. Soms best lastig, 
zeker als de dansers heel enthousiast zijn en ze dat graag luid en duidelijk willen laten 
horen. Bij een te grote groep zal de leiding dan naam en telefoonnummer noteren en een 
wachtlijst bijhouden. In andere groepen is mogelijk wél genoeg plaats. Dus neem eerst even 
contact op. 
 

En wilt u niks missen van dansend VTV? Dan is het volgen van het Instagram account 
@VTVDANS misschien een idee. Een spiegelselfie of een sneak preview van een nieuwe 
dans, het is allemaal te zien. Leuk toch? 
 

Gina 
  



25 

 

Prima-Vista wedstrijd  
 
 
Op zaterdag 18 april 2015 wordt de Prima-Vista wedstrijd gehouden in de Vrijenhovenzaal 

te Vlissingen. Vorig jaar vond de try-out plaats met jongens en meisjes van 6 t/m 8 jaar oud. 
Dit jaar wordt het georganiseerd voor jongens en meisjes uit de recreatie vanaf 6 jaar tot en 
met 12 jaar oud.  
 
Prima-Vista betekent: “op het eerste gezicht”. 
De kinderen krijgen een oefening tweemaal voor geturnd, waarna zij deze zo goed mogelijk 
moeten na-turnen.   
 
Tijdens de wedstrijd zal worden geturnd aan de volgende toestellen:  
* turnsters : sprong, brug, balk, lange mat en ringzwaaien. 
* turners    : sprong, brug, rek, lange mat en ringzwaaien / ringen stil 
De kinderen kunnen aan hun supporters laten zien hoe goed ze een (onbekende) oefening 
kunnen nadoen. De prijswinnaars krijgen een medaille uitgereikt.  
 
Het inschrijfgeld bedraagt 3,00 euro per persoon. U kunt uw zoon en/of dochter tot en 
met zaterdag 21 maart 2015 inschrijven.  
 
Jullie doen toch allemaal mee? We gaan er met z’n allen een geweldige wedstrijd van 
maken!! 
 
Vragen? Stuur gerust een mailtje: deniselooij@hotmail.com  
 
 
 

          
 

Dénise Looij 
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