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Van de bestuurstafel 
 
 
Het is begin 
november, en terwijl 
normaal gesproken 
wind en regen de 
overhand hebben is 
het nu volop zonnig 
buiten, en noteren we 
recordtemperaturen. Het weer staat heel de 
zomer al een beetje op z’n kop, maar 
gelukkig zijn er ook dingen die gewoon 
hetzelfde blijven. Daarbij hoort ook het 
wekelijkse uurtje gymmen of dansen, waar 
onze leden van jong tot oud op rekenen, en 
vol enthousiasme voor naar de diverse 
zalen komen. Het is het bestuur en TC ook 
dit jaar weer gelukt om voor alle klassen de 
nodige leiding te vinden, zodat onze 
sporters met de juiste begeleiding kunnen 
doen waarvoor ze lid zijn bij onze 
vereniging. 
 
In deze tijd van het jaar zijn er nog niet zo 
heel veel activiteiten (hoewel: Springdisco, 
Grote Club Actie, Gymmieturnen, . . .). Wel 
was er een springwedstrijd, waar voor het 
eerst door onze Springgroep aan 
deelgenomen werd, en gelijk ook al prijzen 
gewonnen werden! Verder wordt er 
toegewerkt naar de diverse wedstrijden en 
demo’s, die vooral later in het seizoen 
plaatsvinden. De wedstrijdresultaten bij de 
meiden van onze selectie waren vorig 
seizoen bijzonder goed te noemen, dus zijn 
we allemaal vol verwachting wat ze er dit 
jaar van gaan maken. 
 
Terwijl onze leiding allerlei bijscholingen 
volgt (waaronder Freerunning!) komen voor 
de jongere leden de Sinterklaas- en 
Kerstfeesten er weer aan, en zo neemt het 
VTV-seizoen zijn normale verloop, of het nu 
regent en stormt of niet . . . 
 

Namens het bestuur, 
Ruud Kempe 

 

Van de redactie 
 
 
En weer een nieuw clubblad. Als ik eraan 
begin, denk ik: wat kan er zoal te melden 
zijn, zo aan het begin van het seizoen, om 
weer een clubblad vol te krijgen, maar het 
is me, samen met jullie inbreng, weer 
gelukt. Dank daarvoor. 
 
In het vorige blad vroeg ik om foto’s te 
sturen van alle hoogstandjes tijdens jullie 
vakantie. En dat deden jullie. Leuk om te 
weten dat VTV “leeft”, ook tijdens de 
vakantie.  
 
Wat is er zoal te lezen deze keer. Een 
verslagje van een klassenbezoek. Deze 
keer in de Combinatie bij de meisjes turnen 
9-12 jaar. Zo staat het op het lesrooster. 
Nou “meisjes” … zeg maar gerust meiden. 
Ook weer een update van de nieuwe acro 
koppels en de start van hun seizoen.  
Dansnieuws van diverse klassen en gym- 
juffen die iets te melden hebben. 
 
Ook enthousiaste verhalen over het 
zomerkamp van de KNGU in Beekbergen, 
beter bekend als ZOKA. Leuk om te lezen 
hoe de deelnemers het zélf ervaren. Het 
zou leuk zijn als ook andere (jeugdige) 
leden eens verslag doen van bijvoorbeeld 
hun training of zomaar een ander leuk 
verhaal.  Wat doen jullie nog meer, naast 
turnen, acro of dansen? 
Ditmaal weer een dansleiding in the 
spotlight. Wie moet er volgende keer in? 
Suggesties … 
Volgens mij is dit blad weer een goede mix 
geworden van alles wat er binnen VTV 
gebeurt. Mist u een artikel of zijn er tips en 
trucs te melden, laat het weten via  
clubbladvtv@zeelandnet.nl en dan het liefst 
vóór 28 februari 2015, dan komt het in de 
maart editie. 
Nog een aantal weken 
te gaan en dan is het 
alweer kerstvakantie. 
Veel plezier en een 
goed begin van het 
nieuwe jaar. 
 

Namens de redactie, 
Gina Boogaard 
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In de spotlight … Nathalie Meulmeester 
 
 
 
Wat is/was je functie binnen VTV? 
Ik ben hulpleiding in de 8-9 jaar jazzdance groep. 
 
Hoe lang ben je al actief bij de vereniging? 
Pff… Ik denk dat ik rond mijn vierde ben begonnen. Ik ben een jaartje gestopt maar ik kwam 
toch weer terug bij VTV. 
 
Sport je zelf ook nog bij VTV? 
Ja! Ik zit zelf in de 16+ jazzdance groep onder leiding van Annelies Christiaanse. 

 
Hoeveel en welke uren geef je les? 
Ik geef één uur per week de 8-9 jaar jazzdance groep les, op woensdag avond van 18:30 tot 
19:30 uur. 

 
Wat doe je nog meer in het dagelijks leven? 
Ik ben schooljaar 2013-2014 begonnen met de opleiding Pedagogisch Werker Kinderopvang 
en zit nu dus in mijn tweede jaar. Dit bevalt me erg omdat ik het gewoon super leuk vind om 
met kinderen te werken. Voor de rest werk ik af en toe in Ter Reede als oproepkracht en in 
de zomer bij de Spar. 
 
Hoe ben je bij VTV gekomen? 
Ik heb altijd al heel veel gedanst. Ik danste al toen ik twee jaar was! Allebei mijn nichten 
zaten op jazzdance bij VTV. Op die manier ben ik er ook ingerold. 
 
Wat is het grappigste dat je bij VTV hebt meegemaakt? 
Ik denk dat het grappigste wat ik heb meegemaakt is gebeurd bij de 16+ jazzdance. Als 
eieren over de grond rollen of als een rups over de grond glijden. Elke les is het lol hebben. 
Ik kan dus niet echt één ding naar boven brengen. Alle lessen zijn gewoon leuk! 
 
Hoogtepunt tijdens je hele VTV loopbaan? 
Weer al zo iets waarbij ik niet één ding kan 
bedenken, maar een heleboel. Het is een hoogtepunt 
uitgekozen te worden bij de demodagen, met jouw 
dansen en de dansen van de groepen die je les 
geeft. Dit geeft een super gevoel. Natuurlijk is op een 
podium staan al een beloning voor je harde werken, 
maar uitgekozen worden als één van de beste 
dansgroepen uit de regio, geeft nog een beter 
gevoel! 
 
Waren er ook wel eens vervelende dingen? 
Nee hoor. Elke les is leuk, en lesgeven en 
meehelpen met de feestjes van de 
activiteitencommissie ook. Ik kan niks vervelends 
bedenken. 
 
Welke sporten vind je nog meer leuk? 
Mijn favoriete sport is toch echt wel dansen. Ik vind 
volleybal ook wel leuk, ik ben er alleen niet goed in. 
Dat laat ik over aan mijn broertje. 
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Ook leuk om te weten … 
Verliefd?/Verloofd?/Getrouwd?/Kinderen? 
Geen van alle. Haha! 
 
Waar kijk je graag naar op TV? 
Mijn favoriete TV-programma’s zijn Pretty Little Liars en Unforgettable. Ik hou van die 
spannende series waarbij je nooit weet wat er kan gebeuren. 
 
Welke muziek vind je leuk? 
Op het moment vind ik de muziek van Passenger heel leuk. Bij mij verandert dat heel veel. Ik 
vind heel veel muziek leuk dus het is moeilijk om bijvoorbeeld één genre te kiezen. 
 
Ben ik nog iets vergeten te vragen? Of wil je zelf nog iets vertellen? 
Ik wil alle meiden van 16+ jazzdance bedanken voor alle leuke lessen! Ik hoop nog lang met 
jullie te mogen dansen! 
 
 
 

 
 
 

Dank je Nathalie voor het beantwoorden van de vragen. Veel succes met het lesgeven en 
ook veel dansplezier bij de 16+ jazzdance klas. 
 
 
 
Het eerstvolgende dansoptreden van alle groepen is op zaterdag 21 maart 2015 in sporthal 
De Kruitmolen in Middelburg. Inschrijving is geopend. Zodra er een programma is, wordt 
dat doorgegeven via de leiding van de dansklassen. 
 

Gina 
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“Waar is dat feestje?” 
 
 
… bij VTV natuurlijk. Wij van de activiteitencommissie zijn altijd in voor een leuk feestje. De 
voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest zijn zo goed als afgerond. Nog hier en daar wat 
kleine zaken regelen en dan maar hopen op veel kinderen en natuurlijk een bezoekje van 
Sint en zijn Zwarte Pieten. Ook voor het Kerstfeest zijn er al plannen. Dat wordt weer een 
gezellige boel met een gezamenlijke maaltijd met de kinderen. 
Maar even terug naar zondag 6 juli, toen was het eindfeest van seizoen 2013/2014. Na twee 
jaar in de Vrijenhovenzaal te hebben gefeest, hoopten we toch dit jaar weer lekker naar 
buiten te kunnen. Er was druk overleg die morgen, wát gingen we doen. Want we hadden 
geen zongarantie voor de hele dag. En als eenmaal het grote springkussen buiten staat, zet 
je dat niet zo maar binnen als er een buitje aan komt.  De kinderen schrikken niet van wat 
regen en spelen lekker verder, vinden het zelfs leuk, is de ervaring. Maar ’s morgens 
kwamen onze kleinste VTV-ers en dan is het niet leuk als het te fris is. En ja, ’s avonds voor 
de 12+ … dat zien we dan wel. Die kunnen ook heel wat hebben. 
 
We besloten alles buiten op te zetten en daar hebben we geen spijt van gehad. De morgen 
verliep heel vrolijk met een gezellige groep van ruim 40 peuters en kleuters met hun ouders 
en opa’s en oma’s. De kinderen konden lekker kliederen met water en sop, de “was” 
ophangen, de kruiptunnels uitproberen of  rollen en gooien met hele grote ballen. Voor veel 
kleintjes was het springkussen, obstakelbaan triple action zoals hij officieel heet, toch wel 
een hele uitdaging. Ze klommen naar boven, soms geholpen door een stoere papa of mama, 
en stuiterden naar beneden. Hoezo eng … helemaal niet hoor. “Nog een keertje!” 

 
Tussendoor kon je je ook nog laten schminken, altijd leuk. Ze hadden het wachten er graag 
voor over. Het weer werkte ook mee, want het zonnetje kwam door en op het terras was het 
goed uitrusten. Bakje koffie erbij of een bekertje siroop met wat lekkers, dat gaat er altijd in. 
Na 1 ½ uur was het gedaan met de pret en ging iedereen weer naar huis. Een gezellige 
morgen met veel lachende kindergezichten. En daar doen we het tenslotte voor. Deel één 
van de dag met succes afgerond. 
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Terrein ombouwen, spelletjes uitzetten, groepjes maken, leiding ontvangen en snel even een 
boterham eten. De volgende groep kinderen van 5 t/m 12 jaar stond vanaf half twee klaar om 
het grasveld onveilig te maken.  Ook dit jaar was onze vaste DJ Arjan weer aanwezig om 

alles vrolijk aan elkaar te praten en 
leuke muziek te draaien. Zijn trouwe 
assistent Thijs was er ook bij. Een 
ware opvolger van zijn vader als het 
om plaatjes draaien gaat. 
Zonder een grote groep vrijwillige 
leiding zijn we natuurlijk óók nergens. 
Fijn dat jullie er weer bij waren en 
volgens mij hebben jullie net zoveel 
lol gehad als de kinderen. Bedankt! 
 
Sommige spelletjes zijn al echte 
klassiekers. Spons gooien 
bijvoorbeeld. Want, zeg nou zelf, wat 
is er leuker dan elkaar lekker nat 
gooien met natte sponzen. Of de 
leiding van je groepje bekogelen met 

sponzen … En wij maar emmers water aanvoeren. 
Snoephappen, u zult denken, dat deed ik vroeger ook. Maar reken maar dat de kinderen dat 
serieus nemen en zo makkelijk is dat nog niet. Natuurlijk ook nieuwe spelletjes. Wat te 
denken van het “handen- en voetenspel” of  het “bommenspel”. Heel goed samenwerken 
was wel belangrijk bij deze spelletjes. En uiteraard de hindernisbaan waar elke groep zich 
twee keer kon uitleven. Even kwam er een wel héél donkere lucht overdrijven. Geen paniek: 
een paar man hing aan de partytent, zodat die niet de lucht in zou vliegen. De groepjes 
gingen heel rustig, kleur voor kleur, naar binnen waar ze drinken kregen en een zakje chips. 
Hoe krijg je 108 kinderen stil? Juist, geef ze allemaal een zakje chips en je hoort even niets 
meer. Regenen deed het overigens niet heel erg, maar de lucht was zéker dreigend. 
Daarna ging het hele circus weer naar buiten voor de volgende spelletjesronde. Bijvoorbeeld 
springen in wel héle grote (puin)zakken of buisjes tegen elkaar houden en zo voor een echte 
waterleiding zorgen. Als je zo actief bezig bent, heb je niet zoveel last van wat regen. Voor 
de broodjesmaaltijd was het clubhuis ingericht als een afhaalbuffet waar je lekker een 
broodje kroket of knakworst kon komen halen. Wel met lekker veel saus natuurlijk en een 
bekertje siroop erbij. Is er dan nog plaats voor een ijsje? Ja hoor. Ook dat ging erin. Weer 
een groep kinderen die met een leuke afsluiting van het seizoen de vakantie in ging. Einde 
deel twee. 
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Voor de derde groep, de 12+-ers, was het toch beter om de spelletjes naar de Vrijenhoven-
zaal te verplaatsen. Het was wat frisser geworden en buienradar gaf ook niet zulke gunstige 
berichten. Een beetje jammer, maar ook binnen in de gymzaal was het een dolle boel. Wie 
deden er allemaal mee? Een grote groep leden vanaf 12 jaar, bestuurs- en tc-leden, leiding 
en hulpleiding en ander “inventaris” van VTV. Vorig jaar organiseerden we voor de eerste 
keer dit derde deel van het eindfeest en met succes. Dit jaar kregen we versterking van 
Dénise, zij organiseerde, samen met Ruud, de spelletjes voor dit laatste deel. Een steeds 
groter wordende groep. Leuk dat jullie, sportievelingen, er allemaal waren. 
Team Jazzhands was zeer fanatiek om dit jaar de fraaie VTV-taart te winnen. Maar helaas 
voor hen, ging, met “enig” puntenverschil, de prijs weer naar de gecombineerde groep 
acro/gym. Gefeliciteerd. 
 
Wat moesten ze daar allemaal voor doen: iets met satéprikkertjes en ballonnen, ski-lopen, 
het bommenspel, het handen- en voetenspel. Vooral dat laatste bleef niet beperkt tot handen 
en voeten, ook oren, neuzen, billen enz. moesten de grond raken en niet met z’n allen 
tegelijk. Nee, bijvoorbeeld met de hele groep: drie handen, vier voeten, twee billen, één oor 
en een neus op de grond. Ga er maar aan staan, of liggen, zitten, hangen over elkaar. U 
snapt dat er heel wat afgelachen wordt op zo’n avond. Gelukkig stond de hindernisbaan nog 
buiten, want ook in deze groep zijn er best wat fanatiekelingen die heel graag even gek 
willen doen. 

 
En wat doe je dan als je klaar bent met 
al die spelletjes? Juist, lekker eten. Het 
barbecueteam was al een tijdje bezig 
met het bereiden van lekkere hapjes. 
Een heerlijke salade, stokbrood erbij, 
eet smakelijk! 
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Gezellig om zo het seizoen af te sluiten voor en met veel VTV-leden. Nogmaals dank aan 
iedereen die heeft meegeholpen om dit voor elkaar te krijgen. Natuurlijk staan alle foto’s van 
deze medewerkers en veel lachende, spelende kinderen op de website van VTV: 
www.vtv-vlissingen.nl . 

 
En als dan iedereen naar huis is, begint 
het opruimen. Ook hier helpende (lees 
sterke) handen die ons hierbij helpen. 
 
Wij van de activiteitencommissie, Nicole, 
Jennifer, Jolien, Kylian, Celie en Gina 
hebben een geweldige dag gehad. 
Volgend jaar zijn we er zéker weer. Jullie 
toch óók allemaal? 
 

Gina 
 
 

Time-out 

 
 
Na ongeveer 25 jaar les te hebben gegeven, neem ik met pijn in mijn hart afscheid.  
In november begin ik aan een opleiding als kraamverzorgster. Dit duurt 1 vol jaar. Na dat jaar 
ben ik kraamverzorgster en kan ik aan de slag. Dit heb ik altijd gewild en nu komt het op mijn 
pad. Deze kans moet ik dus aanpakken. 

 
Ik zal de kleuters van de Houtuijn missen en ook de 6 - 9 jarigen van de Houtuijn. Gelukkig 
blijven Anouk en Désirée nog doorgaan als hulpjuffen. Van hen kan ik dan af en toe de 
verhalen horen hoe het met iedereen gaat. Als ik mijn opleiding heb afgerond, ben ik van 
plan om de draad weer op te pakken. Of af en toe in te springen waar nodig is. 
 

 
 
Ik heb met plezier lesgegeven. Ook in het Jeugdbestuur was het altijd gezellig en leuk. Tijdje 
in het bestuur gezeten en zelf ook met plezier gedanst. 
Natuurlijk blijf ik VTV volgen, maar neem nu even afscheid. Ik wens iedereen nog veel VTV 
plezier en wie weet tot volgend jaar. 

 
Brenda Vreeke 
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Zoka in ’t wild 
 
 
De eerste week van de zomervakantie ben ik voor de 4e keer op zomerkamp geweest in 
Beekbergen. Het was weer superleuk net als alle andere keren.  
Je kunt kiezen tussen gewoon zomerkamp, danskamp of gymkamp. Net als de vorige keer 
heb ik weer voor gymkamp gekozen. Je gaat dan vier keer 2,5 uur turnen in een hele grote 
mooie gymzaal.  Er is een valkuil bij de brug, een vrije oefeningvloer, een ingegraven 
trampoline, 4 tuintrampolines en een mooie airtumblingbaan. En dan natuurlijk de andere 
toestellen zoals balk, pegasus, ringen. Ik heb getraind op salto af van de brug, arabier flikflak 
en boogje achterover op de balk. We zijn ook een dag naar het zwembad De Schaek 
geweest. Het was heel mooi weer en konden dus lekker buiten zwemmen. 
Ook zijn we naar de grootste waterval van Nederland geweest en hebben hier allerlei 
spelletjes gedaan. De discoavond in het amfitheater is ook altijd leuk. Van te voren gaan we 
ons dan mooi optutten in onze tent.  
 
Op het kampterrein zelf is ook altijd een modderplas, die in het begin van de week nog lekker 
groot was. Hier kun je lekker spelen. Over de modderplas hangt een touwbrug. De roetsie 
froetsie baan is ook altijd leuk. Het is een soort waterglijbaan van de heuvel af. Daarna 
gingen we discodouchen. In de douches wordt dan muziek gedraaid en er hangen 
discolichten. Je kunt dan lekker dansen en gek doen en natuurlijk buikglijden met veel sop 
over de vloer. 
Verder doe je de hele dag leuke spelletjes, je leert een kampdans en een kamplied. Zingen 
doen we ook de hele dag door en natuurlijk ook 's avonds achter de heuvel bij het kampvuur. 
Je slaapt op kamp in grote tenten waar 10 personen in passen. Gelukkig sliepen wij maar 
met z'n zevenen, zodat we wat extra ruimte hadden. Je mag op kamp lekker laat naar bed en 
in de tent hebben we natuurlijk ook nog heel veel lol. We kletsen veel, vertellen moppen en 
snoepen ook. Dit snoep kun je weer kopen in de blokhut. Het was al snel een grote rotzooi in 
onze tent. Van onze tentleiding moesten we het soms wel eens opruimen als het echt heel 
erg was. Vooral Allanah was steeds wat kwijt. 
 
Om half acht  's morgens word je gewekt door het weklied. Dit is zooooooo vroeg! Daarna 
ontbijten  we met z'n allen aan picknicktafels. Elke tent heeft z'n eigen tafel en na het eten 
moeten we afwassen. 's Avonds eten we warm, we hebben macaroni, nasi, soep, hamburger 
met boontjes, doperwtjes en wortels gegeten. En op mijn boterham heb ik elke dag 
pindakaas met hagelslag gegeten. Dit is zo lekker!! 
 
Bij zomerkamp heb je de sjoka's (superjongerenkampers), die gaan maar een halve week, 
dan heb je de joka's (jongerenkampers) wat ik dus was. Dan heb je nog de tika's 
(tienerkampers), de mika's (middenkampers) wat mijn zus Yvette was en de ouka's ( 
ouderenkampers). 
Iedereen heeft zijn eigen "dorp" met tenten.  
Zomerkamp was dit jaar weer superleuk. Wat minder leuk was, was dat mijn vriendin Lenie 
al na de tweede dag naar huis ging. Zij had heel veel heimwee. Het was ook niet leuk dat 
Kylian, de leiding van de mika's donderdag gestoken is door een daas. Hij heeft hier heel 
veel last van gehad en kon niet goed meer lopen. 
Wat wel heel leuk was, is dat ik weer een nieuwe vriendin erbij heb, namelijk Lotte. Zij is in 
Maleisië geboren en is daarna naar Japan verhuisd. Nu woont zij in Zwitserland, maar was 
met haar ouders deze zomer in Nederland en vond het leuk om een weekje zomerkamp te 
doen.  We hebben heel veel lol samen gehad. Het afscheid nemen na zo'n leuke week is dan 
niet zo leuk. Volgend jaar ga ik zeker weer op zomerkamp, dan mag ik tikakamp doen. En 
natuurlijk ga ik dan ook weer turnen. 
 

Daaag, groetjes Charlotte 
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Zomerkamp Yvette 
 
 
Ik ben dit jaar voor de 7e keer op zomerkamp geweest. Dit jaar voor het eerst mika. Jammer 
dat Zowie nog geen mika mocht doen. (zij was tika). Gelukkig waren er wel veel jongens van 
het mika, die ik al kende. Tim, Jozef, Amiko, Levy en Niels. 
Ik wilde dit jaar ook graag weer gymkamp doen, maar toen we gingen inschrijven was dit al 
vol. Ik baalde hier wel heel erg van, maar zomerkamp was ook heel leuk. 
We sliepen met z'n zevenen in een tent. Naomi kwam ook uit Vlissingen en de andere 
meisjes kwamen uit Zuid Limburg. In het begin moesten we wel even aan elkaar wennen, 
maar het werd al snel heel gezellig. 
In onze tent was het ook al snel een puinhoop. Vooral bij Naomi waren haar spullen één 
grote plofboel. We mochten elke dag lekker laat naar bed, meestal rond 12 uur. 
 
Het thema van zomerkamp was zoka in 't wild. 
En ons dorp had als thema Nerds going wild. 
Het hoogtepunt was wel de dinsdagavond naar 
Pampus. Pampus is een discotheek dicht bij 
zomerkamp die die avond alleen open is voor 
de mika's en de ouka's. De ouka's blijven zelfs 
in deze disco die nacht slapen. Wij gingen om 
23.45 uur naar huis. De maandagavond 
hiervoor hadden we pampustraining gehad. Je 
leerde dan wat danspassen, de lambada en 
sjansen enzo. Het was zo gezellig! 
 
De volgende dag gingen we naar het 
zwembad, het was heel lekker zonnig weer. 
We konden natuurlijk lekker zwemmen, maar 
ook uitrusten van pampus. Ook hebben we 
lekker allemaal friet gekocht, want dat krijg je 
op zomerkamp niet. 
Er was ook een duikplankshow, sommige 
deden dubbele salto's van de duikplank enzo. 
De roetsie froetsie baan stond ook op het programma, wat ook altijd een hoogtepunt is. 
's Avonds bij het kampvuur thee drinken en liedjes zingen….zo gezellig! 
Verder hebben we veel spelletjes gedaan op het kampterrein en in het bos. 
We zijn ook een dag naar Apeldoorn geweest. Dit was ook superleuk. In de stad deden we 
de kampdans en we gingen ook nog lekker shoppen. Ook deden we nog een leuk spel. We 
kregen een paperclip en moesten dit steeds proberen te ruilen in winkels ofzo voor een 
groter ding.  De jongens hadden uiteindelijk hele grote lingerieposters bij de Hunkemöller. Zij 
hebben die in hun tent gehangen. 
Ook zijn we nog een dagdeel in de gymzaal geweest en hebben een clinic touwtjespringen 
gekregen, wat heel leuk was. 
 
De laatste avond was de nerds/dinnershow. Iedereen uit ons dorp mocht allerlei acts doen. 
Het was echt lachen. Nou je hoort het wel, zomerkamp was weer vreselijk leuk en volgend 
jaar ga ik zeker weer.  Alleen dan we weer gymkamp, want dat vind ik toch het aller leukste 
en Zowie mag dan ook Mika doen, dus dat wordt weer wreed leuk! 
 

Groetjes Yvette 
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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 1 gymnastiek 

Zainab Ahrouch 

Aylin Tanfer 

Desiree Vreeke 

Britt Willems 

 

Niveau 2 gymnastiek 

Kylian Verheul 

 

jurybrevet turnen dames 1 

Dénise Looij  
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Demodansen in de schouwburg 
 
 
Op zaterdagavond 20 september jl gingen wij, 2 enthousiaste jazzdames, richting 
schouwburg te Middelburg. Daar kwamen de beste, leukste,origineelste dansgroepen uit de 
regio bijeen om hun dans te laten zien. Ze waren uitgekozen door een vakjury. 
Van veel verenigingen die mee hadden gedaan aan de demodagen van het afgelopen jaar, 
kwamen er 1 of meer groepen op het podium die hun dans lieten zien. Van kleuter tot 
volwassenen. 
Bij sommige verenigingen zie je zelfs jongens dansen, dat is toch wel heel leuk om te zien. 
Van VTV waren er 4 dansen uitgekozen. Helaas viel er door bijzondere omstandigheden een 
groep af van18 jaar en ouder. 
 
Het valt op dat zo'n avond heel divers is met zoveel verschillende dansen, kleding, muziek, 
etc. Zo zie je dat iedereen kan leren dansen. 
Zelfs halverwege de avond kwam er nog een vleermuis tevoorschijn, die blijkbaar ook graag 
mee wilde doen. Dit gaf enige consternatie. Hij verdween gelukkig weer snel naar zijn plekje 
om vandaar naar de show te kijken. 
VTV organiseerde deze avond. Je zag dus overal leden die meehielpen om de avond zo 
goed mogelijk te laten verlopen. Complimenten voor de organisatie en de duidelijk 
sprekende speaker. Ze gaf goede informatie over de dans en de groep. 
Na afloop kreeg nog iemand van de jury bloemen die er mee op houd. Namens VTV zit 
Nicole in deze organisatie en zij gaat nog wel even door, o.a. met jureren. 
 
Iedereen die deze avond mee heeft gedaan, van dansers tot VTV medewerkers, heel 
hartelijk dank voor de geweldig leuke avond! 
 

2 enthousiaste jazzdames 

B-selectie 
 
 
De B-selectie is verhuisd naar de zaterdagochtend. Dat kostte ons enkele leden. Het  
"afscheid"  van de meisjes en hun ouders, niet te vergeten, naar ons was overweldigend. Zij 
hebben ons altijd fijn geholpen met de toestellen, dank daarvoor. Ook voor de kaartjes en 
cadeautjes. Eigenlijk vonden ze het erg jammer, maar ze moesten kiezen. En dat valt niet 
altijd mee.  
Meisjes nogmaals bedankt via dit clubblad, want iedereen mag dit weten. Jullie reacties: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het heeft ons, Louisa, Kiriana en Tim, goed gedaan. 
 

Louisa de Ridder 
  

Jammer 

Liefs 

Snik 

Warme 

knuffel 

Veel 

geleerd 

Leuke 

lessen Fijn 

gehad 
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Agenda activiteitencommissie 
 
 
 
 

 
 

Wanneer : zondag 30 november 2014 
 

Waar  : clubhuis VTV, Baskensburgplein 12, (tel.nr.: 470694) 
 

Leeftijd/tijd : groep 1:   4 t/m 10 jaar   -   13:00 t/m 15:00 uur 
    : groep 2:   8 t/m 10 jaar   -   16:00 t/m 17:30 uur 
 
 
 

De inschrijving voor het Sinterklaasfeest is inmiddels gesloten. 
 

Groep 1 en 2 worden samengevoegd, dus álle kinderen komen van 13:00–15:00 uur. 
 
 

 
 
 
 
 

Kerstfeest 
 

Wanneer : zondag 21 december 2014  
 

Waar  : clubhuis VTV, Baskensburgplein 12, (tel. 470694) 
 

Leeftijd/tijd : 4 t/m   8 jaar - 11:30 t/m 13:30 uur 
    : 9 t/m 12 jaar - 16:00 t/m 18:00 uur 
 

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

Uitnodigingsbrieven worden binnenkort uitgedeeld. 
Inschrijven kan t/m zondag 14 december. 

 
 
Voor informatie kunt u bellen met Gina Boogaard, tel.nr. 0118-419668. 
Strookjes + geld inleveren bij de leiding van de eigen klas of Nieuwendijk 19 
of Anjelierenlaan 155. 
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Bijscholing Freerunning 
 
 
Het was een leuke en leerzame bijscholing op zaterdag 27 september in Goes. Er is veel 
vrijheid in de manier van les geven. Je kan als leerling ook zelf doen wat je aan kan, je wordt 
niet gedwongen van dit en dat moet je doen. Er is wel een bepaalde basis, standaard 
sprongen en landingen, die je moet beheersen. Er is dus geen oefenstof voor freerunnen. Ik 
zelf vond het een hele leuke ervaring. 
 

Kylian 
 
Ik sluit me aan bij Kylian. Het was in die zin anders dan andere bijscholingen: als gymnast 
werk je toe naar voorgeschreven uitvoering van onderdelen. Bij het freerunnen gaat het erom 
dat je een beweging (dit kan een sprong, rol, salto enzovoort zijn) gaat oefenen en hem 
uiteindelijk uit kan voeren op de manier die voor jou voldoende is. Je doet het zeker voor de 
fun. Je zet een lijn uit in gedachten (buiten of in een gymzaal met toestellen/situaties 
neergezet) van A naar B. Vervolgens ga je daar naar toe, op een voor jou zo’n leuk 
mogelijke manier. Het is in die zin dus ook belangrijk, denk ik, om als trainer ervaring te 
hebben in het freerunnen. Juist omdat er geen voorgeschreven ‘moves’ zijn. 
 
Er wordt zeker ook van de runners verwacht dat ze, in eventuele lessen, gedisciplineerd 
meedoen (vaak ook een pittige warming-up), heel goed weten van zichzelf wat ze 
aankunnen en bereid zijn om te oefenen. Ook op bewegingen die ze al denken te 
beheersen. Ik denk dat je als  freerunner, lekker buiten bezig, kan genieten en zo je 
zelfvertrouwen kan groeien. 
 

Petra 
 

“VTV doe maar mee” 
 
 
Op zaterdag 27 september hebben we met zo’n 25 dansers, uit diverse dansgroepen, 
meegedaan met de Burendag is Bossenburgh. Toen we daar aankwamen (rond half 2) zag 
het er allemaal erg gezellig uit. Overal waar we keken, stonden kraampjes en er waren 
diverse optredens van dansgroepen en zangers/zangeressen uit diverse landen en stijlen. 
Het enige wat miste was publiek…. Naarmate de tijd wegtikte kwamen er steeds meer 
mensen het plein op. Veel VTV dansers hadden hun grootste fans, hun ouders, 
meegenomen en de tamtam had gewerkt. 
Toen wij aan de beurt waren was het plein goedgevuld en hebben we tijdens ons optreden 
de zon doen laten schijnen. Eerst hebben we twee vrolijke dansen laten zien aan het publiek 
en daarna mochten de kinderen, die dat wilden, meedoen. 
Het was een zeer gezellig en geslaagd optreden. Dit was aan het applaus ook wel te horen. 
Iedereen die met ons heeft meegedaan…… Bedankt hiervoor!! 
 

Groetjes Rienke en Wendi 
 
 

Er is nog meer te doen bij wijkvereniging Bossenburgh. 
Bijvoorbeeld woensdag 17 december, 14.00 uur: 

een workshop kerstdecoratie maken 
 

Meer info: www.facebook.com/Bossenburgh 
  

http://www.facebook.com/Bossenburgh
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Welkom nieuwe VTV-ers 
 
 
Deze nieuwe leden; peuters, kleuters, meiden en jongens, wensen wij een sportieve tijd bij 
onze vereniging.  
 

Rinske Boerman ZoëMoggré Chelsey de Kleijn 

Kaylee Westerhof Myrthe van der Baan Nikki van Overbeeke 

Nao Boersma Ercidia Munezero Da Conceicao Amy Sturm 

Sanne van Vliet Emma Houmes Tommy van der Hansz 

Jainabou Bah Sofie van Riel Justin Boxhoorn 

Alicia Hubregtse Anouk Kole Zoë Hack 

Melissa de Nooijer Sanne Kole Kristi van der Horst 

Aimee Hage Luuk Mulders Ryan  de Bruijne 

Fabian van Oord Svetlana Raaijmakers Mariama Fofanah 

Aymée Simons Emma Aantjes Armano Kaljouw 

Lotte van Belzen Kaylee Tullenaar Amy Struik 

Naomi Daane Yelena Jongerius Giovanni Wassink 

Veerle Veen Shaunty Madura Lindy Castel 

Bridget Feelders   
 

Naschools Aanbod 
 
 
De gemeente Vlissingen draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Zo kunnen ze 
kennismaken met sportieve, creatieve en interessante activiteiten. Ook binnen VTV kan 
deelgenomen worden aan gym- en danslessen. We hebben ervoor gekozen om de 
kleuterklassen te promoten en daarom mee te werken aan deze workshops. 
Natuurlijk hopen we zo weer nieuwe leden bij onze vereniging te verwelkomen. 
Vanaf begin november zullen er in de kleuterdans- en gymklassen weer kinderen uit 
Vlissingen komen kennismaken met onze vereniging. 
 

 
 

  De danskleuters in actie tijdens één van de lessen van vorig seizoen 
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Gymmie turnen 
 
 
Ik ben al met gymmie turnen bezig vanaf het begin toen V.T.V. ermee begon. Ik weet het niet 
precies meer, maar volgens mij zo’n 7 tot 8 jaar geleden. Het waren toen kleine vierkante 
mapjes. Enkele meisjes die er toen aan begonnen zijn inmiddels zelf hulpleiding, zoals 
bijvoorbeeld Amber Baljeu. Daarna kwamen de huidige gymmie mappen. Er zijn dus al heel 
wat gymmies door mijn handen gegaan. 
 
In de groep 9 t/m 12 jaar in de Theo Thijssen school werd vorig seizoen gewerkt met gymmie 
turnen 2. Zij hadden eerder brons gehaald. Hopelijk zullen de oudste meisjes dit seizoen 
zilver halen bij juf Brigitte. De 6 t/m 8 jaar klas was zelfs begonnen voor goud,  
gymmie turnen 1. 
De B-selectie heeft inmiddels zilver gehaald met gymmie turnen 2. In verband met de 
komende wedstrijden, is er soms wat minder tijd om aan de gymmies te werken. Maar 
daarna hopen we (Dénise, Quinchy en ik) weer ruimte te hebben in ons programma. 

 
Deze meiden laten trots zien hoe ver ze al zijn. Van links naar rechts: Charlotte heeft goud, 
Phileine en Desirée hebben zilver en Anouk, Tanischa, Julia, Indy en Amy hebben bijna 
zilver.  
 
Het kost wat tijd en administratie van ons als leiding, maar het is leuk voor de kinderen om 
mee te werken. 

Louisa 
 

Bedankt 
 
Ik wil het bestuur bedanken voor de mooie bos 
bloemen die ik heb gekregen omdat ik herstellende 
ben van mijn operatie. 
 

Groetjes Kirsten  
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Acrogym seizoen 2014-2015 
 
 
Na 6 weken niks doen, uitrusten en natuurlijk genoten te hebben van zon, zee en strand zijn 
ook alle gymnasten van de acrogymgroep van VTV weer fanatiek aan het nieuwe seizoen 
begonnen. En dit seizoen trainen we iedere week in de Vrijenhovenzaal. Wat heel fijn is met 
zo'n grote groep. 
 
Ten op zichtte van vorig seizoen leek de groep iets kleiner te worden omdat een aantal 
gymnasten stopte, maar door een aantal nieuwe leden blijft de groep ongeveer net zo groot.  
 
Nieuw dit seizoen is onze hulpleiding Jordy Hendrikse. Voorlopig neemt hij iedere week een 
stukje krachttraining voor zijn rekening en gaat hij zich langzaam ook bekwamen in het 
vangen van acrogym- en lange mat onderdelen. 
 
De indeling van de trio's en duo's heeft nog nooit zoveel hoofdbrekens en slapeloze 
momenten opgeleverd als dit , maar uiteindelijk zijn we dan toch onderstaande indeling 
gekomen; 
 
Damespaar E-lijn junioren (geen wedstrijden ivm leeftijd van Danice) 
Ilze Bogaard – Nienke de Munter – Danice Hendrikse 
 
Damespaar E-lijn junioren 
Daniek v.d. Maas – Lieke de Koster 
 
Mila Holtkamp – Noemi Hendrikse 
Finn Zegelink – Kate Vlaskamp 
 
Damestrio E-lijn senioren 
Denice van Zweeden – Anouk Vreeke – Anouk Zoutendijk 
 
Damespaar D-lijn senioren 
Marilisa Maas – Julia v.d. Maas 
Aylin van der Hoeven – Thirza van Belzen 
 
Damestrio D-lijn senioren 
Maaike de Jonge – Yentel Wouters – Isis v.d. Linde 
Violet van Tol – Anmei Kodde – Myrthe Jellema 
 
De eerste wedstrijd is de regiokampioenschappen op 17 en/of 18 januari 2015 in Den Bosch. 
Bij deze regiokampioenschappen kunnen de gymnasten zich plaatsen voor de Districtsfinale 
welke wordt gehouden op 21 en/of 22 maart 2015 in Volkel. 
 
Nu de indeling van de duo's en trio's definitief is, gaan we muziekjes voor de oefeningen 
zoeken en zo snel mogelijk aan de slag met het maken van de wedstrijdoefeningen want 
voor je het weet is het 17/18 januari 2015. Al klinkt dat nog ver weg. 
 
Alle duo's en trio's namens Katinka, Jordy en mijzelf heel veel succes dit seizoen. 
 

Danielle 
Acrogrym VTV 
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Klassenbezoek bij de turnklas meisjes 9-12 jaar 
 
 
“Hé, jou ken ik!” roept één van de meisjes als ik binnenkom. En dat klopt, sommige 
turnmeisjes hebben bij mij gedanst. Ik herken nog meer meiden, maar dat zal van de VTV-
feestjes zijn. Juf Dénise is al bezig met het oplezen van de namen, er worden briefjes 
uitgedeeld en meteen opgeborgen in de tassen. Wél zo makkelijk. De klas is niet helemaal 
compleet. Toch zijn er elf meiden en ook twee hulpjuffen: Kyra en Romy. Locatie: gymzaal 2 
van de Combinatie, de brede school in Vlissingen. Een mooie gymzaal met nieuw materiaal. 
Altijd fijn om mee te werken. 
 
Tijd voor de warming-up. Nieuw voor mij is, dat ze niet meteen rondjes gaan rennen, maar 
op de bank gaan staan. De bank gaat zelfs een stukje van de muur af, er mag dus niet 
geleund worden.  Ze staan met de tenen op het randje, hielen zijn los en boven de grond en 
zó veren ze op en neer. Ook op één been en dat tien tellen lang. Dat blijkt nog best lastig te 
zijn. Door naar de lange mat voor nog meer oefeningen: ligsteun, zijligging met een heup los 
van de grond, tussendoor even de benen loswiebelen en weer verder. “Hoe vaak nog?” hoor 
ik één van de meisjes vragen. Nou steeds tien tellen dus. Ook de enkels en polsen worden 
losgewerkt. Dan nog spreidzit en voor de liefhebbers een spagaat. Dat het laatste erg 
moeilijk is, hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Al zijn er toch enkelen die een eind in de buurt 
komen. Knap hoor. 
 
Er zijn drie toestellen opgesteld voor deze woensdag: lange mat, balk en ongelijke brug. Juf 
Dénise vertelt dat ze gaan oefenen voor de Prima Vista wedstrijd. Maar dan is het toch de 
bedoeling dat je de oefeningen niet weet? Dat ze voorgeturnd worden en je ze na moet 
doen? Hier wordt met voorkennis gehandeld. Goed dat deze reporter er is om dit nieuws aan 
de grote klok te hangen. Dit is niet ok. 

 
De balk staat erg hoog, vinden de meiden. Ophurken is dan ook best lastig, zelfs met een 
springplank ervoor. Maar de klas hierna gaat ook oefenen op de hoge balk en hij schijnt niet 
zo makkelijk te verstellen te zijn. Eenmaal op de balk gaat het verder bij de meesten goed. 
De oefeningen worden voorgezegd door juf Dénise en ze doen alles braaf na. Kattensprong, 
aansluitpas en zelfs een arabier af. Het valt me op dat de meisjes naar elkaar kijken of de 
oefening nog een keer op een bank proberen. 
Op de lange mat wordt ook hard gewerkt. Hier staat juf Kyra om te helpen. Bijvoorbeeld bij 
een handstand doorrol. Ook hier worden sprongen gedaan en een radslag. Er wordt netjes 
gewerkt.  
De parterre brug is altijd lastig te stellen, zo blijkt ook nu. Er wordt aan van alles gedraaid om 
het goed te krijgen. Kast erbij om op te staan, want die hoge ligger is echt hoog. Maar 
uiteindelijk lukt het en kunnen ze nog net allemaal hun oefening doen. O.a. borstwaartsom, 
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zwaaien aan de hoogste ligger en ondersprong. Niet speciaal in die volgorde, maar het zat er 
wel allemaal in. Ondertussen vraagt één van de meiden, kijkend naar mij, zich toch af: “Wat 
doet zij daar allemaal?” Nou, jullie in de gaten houden en een stukje schrijven voor het 
clubblad. 

Tijd om door te draaien naar het volgende toestel. En zo 
komen de meiden bij alle drie de onderdelen. Er wordt 
goed gewerkt, maar toch zijn er altijd verbeterpuntjes en 
die worden ook gegeven. Veel kleine aanwijzingen dus, 
die opgevolgd worden. Vooral op de balk is er nog hier 
en daar wat te strekken 
Het valt me op dat het een rustige les is. Er wordt wel 
gepraat, maar op een zachte toon, geen geschreeuw of 
druk geloop. Ze weten wie er hier de leiding heeft en dat 
is ook zoals het hoort. Maar het mag gezegd worden dat 
het allemaal ordelijk verloopt. 
Ondertussen komt de hulpleiding van de andere groep al 
binnen en loopt de les op zijn einde. Als laatste wordt er 
“Harry Potter” tikkertje gedaan. Er volgt een snelle uitleg, 
want ze weten duidelijk hoe het spelletje gaat. Met de 
ogen dicht worden ze zachtjes op hun hoofd getikt, 
iedereen heeft een nummer: 1, 2 of 3. Het spel begint. 
Voor mij is niet helemaal duidelijk wat de bedoeling is en 

wat Harry Potter ermee te maken heeft, maar de meiden hebben lol en kunnen nog even 
alles eruit gooien voor ze naar huis gaan. 
De juf telt af 10, 9, 8 …. en de les is afgelopen. Iedereen tevreden naar huis. 
Toch nog even vragen hoe dat nou met die Prima Vista oefeningen zit. “Oh, dat moet de JTC 
zijn natuurlijk” Het was een drukke dag en dan haal je, óók als juf, wel eens iets door elkaar. 
Gelukkig maar voor iedereen. Al had ik natuurlijk wel eens echt iets belangrijks te melden 
gehad. 
 
Dankjewel meiden en juffen Dénise, Kyra en Romy, dat ik in jullie les mocht kijken. Als 
verslaggever kom je nog eens ergens. Leuk hoor. 

Gina 

 
  



20 

 

Cursuswezen en licentiebeleid 

stand van zaken per 16 september 2014 
 
 
Het sportseizoen is weer begonnen. Tijdens de vakantieperiode heeft alle leiding weer 
nieuwe energie opgedaan om hun geliefde sport een boost te geven in het komende jaar. Zij 
doen dit door het volgen van cursussen en bijscholingen.  
Vlak voor de zomervakantie hebben nog 4 cursisten hun niveau 1 gymnastiek opleiding met 
succes afgerond.  Zainab Ahrouch, Aylin Tanfer, Desiree Vreeke en Britt Willems gingen zo 
relaxed hun vakantie in. Kylian Verheul  moest naar Waalwijk afreizen om examen te doen 
voor de opleiding gymnastiek niveau 2 en met succes! Allemaal van harte gefeliciteerd! 
 
De komende periode staat bol van de bijscholingsactiviteiten. De dansleiding heeft het 
getroffen, want hun bijscholingsdag heeft op zaterdag 13 september plaatsgevonden in de 
Vrijenhovenzaal. Savannah, Gina, Rienke, Wendi, Annelies en Nathalie bezochten één of 
meerdere thema’s: dansspetters, dans 8-12 jaar en streetdance.  
 
Ook op 13 september ging de cursus niveau 2 gymnastiek van start, dit keer in Kapelle. 
Esther Brouwer en Esther Crucq gaan met hulp van hun praktijkbegeleiders Denise Looij en 
Annemarie Wondergem deze cursus volgen.  
 
In Goes wordt op 27 september een bijscholingscongres georganiseerd. Er zijn onder andere 
verschillende bijscholingen freerunning. We zijn er trots op dat 6 stoere V.T.V. mannen en 1 
stoere V.T.V. vrouw zich hiervoor hebben ingeschreven. Petra, Josef, Anthony, Sam, Tim, 
Lars en Kylian heel veel plezier bij deze uitdagende tak van sport, waarbij het erom gaat om 
in de buitenlucht zo creatief mogelijk te bewegen. 
 

 
 
De turnzaal vormt het perfecte podium om je grenzen te leren kennen en verleggen.  
Groepsspringen en turnen dames evenwichtsbalk zijn de bijscholingen die Denise in 
Sommelsdijk gaat volgen, ook op 27 september. Ook in de zomervakantie heeft Denise niet 
stil gezeten. De hele vakantie heeft ze hard geleerd voor de jurycursus turnen dames 1 en 
met succes, want inmiddels heeft ze haar brevet gehaald. Een knappe prestatie. 
Tegen alle leiding zouden we willen zeggen: welke bijscholing of cursus je ook kiest, doe het 
met passie en plezier. De sporter en zijn/haar ouders zullen je er dankbaar voor zijn.  
 
 

Afdeling cursuswezen 
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Advertentie 
 
 
Wij zijn nog steeds op zoek naar een hoofdleiding voor de peuter-ouder gymlessen op 
vrijdagmorgen. Kent u iemand die daarvoor geschikt zou zijn of misschien lijkt het u zelf wel 
wat, neem dan gerust contact op met Marion van Belzen (zie de advertentie). Of kom eens 
kijken in de lessen om een goed beeld te krijgen van wat er zoal gedaan wordt in zo’n les. 
Samen lesgeven behoort ook tot de mogelijkheden. Het is allemaal bespreekbaar. We horen 
er graag van. 
 
 
 
 

Vlissingse Turn Vereniging 
 

is op zoek naar: 
 

hoofdleiding  peuter-ouder gym 
 

op vrijdag van 09:00-09:45 en 09:45-10:30 uur 
 

Wij zoeken voor deze 2 klassen een enthousiaste leiding 
bij voorkeur in het bezit van niveau 3 of de bereidheid 

deze te behalen, of bijv. met een professionele achtergrond 
in het onderwijs of de kinderdagopvang. 

De lessen worden gegeven in onze eigen sportzaal die 
voorzien is van voldoende klim-, klauter- en spelmateriaal. 

 
Wij bieden een redelijke vergoeding en de mogelijkheid 
jezelf verder te ontplooien door het volgen van diverse 

opleidingen en bijscholingen. 
 

Heb je interesse en wil je meer informatie, neem dan 
contact op met  Marion van Belzen, tel. 0118 – 461722 

of mail naar mck@zeelandnet.nl 
 
 

 
 
 
Tijdens één van die peuterlessen op vrijdagmorgen is er een 
spinnenweb in de zaal. Het is tenslotte herfst, dus dan kan dat 
gebeuren. Geen echte gelukkig, maar één, gemaakt van een 
gehaakt koord. Sommige peuters vinden het maar niks en 
wagen zich er niet aan. Anderen gaan de uitdaging aan en 
kruipen er doorheen. Zo ook de juf, maar die zit natuurlijk “vast”. 
De peuters willen wel helpen hoor: “Beetje bukken, daar 
overheen, nog een keer bukken …”. Gelukkig kom het allemaal 
goed, met dank aan deze handige kids. 
Eén van de peuters merkte heel slim op: “Ga er dan ook niet in!” 
Ja, dat is natuurlijk ook een oplossing. 
 
Leuk hoor peutergym! 

 
  

mailto:mck@zeelandnet.nl
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Nieuws uit de demogroep modern 
 
 
Na de zomervakantie zijn wij begonnen met de demogroep modern.  
De eerste lessen was het voor ons, maar ook zeker voor de dansers, even aftasten met wie 
we te maken hebben. Hoe zitten de lessen in elkaar, hoe serieus zijn de dansers en hoe 
worden de lessen gegeven. Na een paar weken zagen we dat het een enorme, hechte groep 
aan het worden was waarin iedereen zeer gemotiveerd is en bereid is om elkaar, daar waar 
nodig, te helpen. 
 
We hebben hard gewerkt aan onze spieren, onze houding en ook aan muziek beleving. 
Dit laatste vinden wij zeer belangrijk omdat, als je je goed inleeft in de muziek, je het verhaal 
van de dans veel beter kunt overbrengen. 
 

 
 
De muziek van de dans werd aangezet met de opdracht: luister en voel de muziek. Het was 
zo stil in de zaal dat je er een speld kon horen vallen. We hebben met kippenvel naar jullie 
staan kijken. Hierna volgde de vraag: Wat voel je? Het resultaat zult u bij de demodag in de 
Kruitmolen kunnen bewonderen.  
 
We zijn enorm trots, op wat we nu al bereikt hebben en hopen dat de dansers uit de 
demogroep dit ook zijn! 
 

Groetjes Rienke en Wendi 
 

Bedankt, namens Celie 
 
Ik wil het bestuur hartelijk bedanken voor de cadeaubon en bloemen die ik mocht ontvangen 
na vele jaren lid te zijn geweest van de TC. Heel lang geleden ben ik gevraagd door Jos of ik 
bij de TC wilde komen. VTV nam toen deel aan diverse wandeltochten en die organiseerde 
ik. Aangezien er geen belangstelling meer was onder de VTV leden om deel te nemen aan 
deze tochten, ben ik daar mee gestopt. Wel ben ik blijven hangen bij de TC, met veel plezier. 
Maar nu vond ik het tijd om ermee te stoppen, ook vanwege de vele wedstrijden en 
evenementen die er zijn waaraan ik niet altijd kan deelnemen. Maar de TC heeft gelukkig 
een hele goede vervangster gevonden: Esther Brouwer. Veel succes Esther! 
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Maar ik ben nog niet weg bij VTV. Ik blijf nog bij de activiteitencommissie en zit ook nog in de 
jazzdansklas bij Gina op de dinsdagmorgen. Al jaren hetzelfde groepje. Maar oh wat een 
plezier hebben we daar. Na de les van Gina, die ons nog vele oefeningen en dansjes wil bij 
brengen, gaan we koffie drinken. Om de beurt nemen we iets lekkers mee voor bij de koffie. 
Wij vinden dat we dat wel verdiend hebben na zo’n intensieve dansles. 
Er komen dan allerlei gesprekken op gang. Het is soms zo’n gekakel, dat het wel op een 
kippenhok lijkt. Natuurlijk hopen we dat er nieuwe dames bijkomen. Er wordt hard gewerkt, 
maar plezier staat voorop. 
 
Op de woensdagavond zit ik nog in de recreatiegym klas van Karin. Daar zijn we ook lekker 
bezig. Het is een leuke gevarieerde groep. Het niveau is heel verschillend, maar dat maakt 
niet uit. Ook daar zijn we voor ons plezier en het is goed voor lichaam en geest. 
Dus dames, kom een keer langs. En moeders die vroeger geturnd of gedanst hebben, 
schroom niet en probeer het een keer.  

 
Celie 

 
 

 
Dansen op dinsdagmorgen van 9:00 tot 10:00 uur, met aansluitend koffie, clubhuis VTV. 

Damesgym op woensdagavond van 19:30 tot 20:30 uur in de Vrijenhovenzaal. 

 

 

Springdagen Sommelsdijk 
 
 
Alle VTV leden van 7 tot 16 jaar kunnen dit jaar mee naar 
de springdagen in Sommelsdijk. In de kerstvakantie op 
zaterdag 3 januari 2015 gaan we met de bus naar 
recreatiecentrum "De Staver" in Sommelsdijk (Zuid 
Holland, Goeree Overflakkee). 
De kinderen ervaren dit echt als een heel leuk schoolreisje. 
Om zoveel mogelijk kids mee te laten gaan, zijn dit jaar 
ook de dansers uitgenodigd.  
 
Dit zijn de activiteiten die gedaan worden: zwemmen, springen (grote trampoline, 
airtumblingbaan, minitrampoline met pegases, minitrampoline met schuin vlak, dubbele 
minitrampoline en trapeze zwaaien. Tussendoor lekker eten en drinken (patat met frikandel 
of kipnuggets. Ook kan je er klimmen, tokkelen, tuintrampoline springen en 
handboogschieten. Heel de dag loopt er een juf/begeleider mee bij een groepje.   
Kosten:  € 21,50 en dat is inclusief busvervoer heen en terug en frietjes eten. 
 
Kijk ook eens op de internetsite (www.springdagen.nl) voor meer informatie, foto’s en een 
filmpje van vorige jaren. 
Opgeven (inschrijfformulier + geld) voor 15 november bij de leiding van de eigen groepen. 
Na aanmelding volgt berichtgeving over vertrek- en aankomsttijden. 
 

Namens de TC, 
Esther Brouwer 

06-42444965 
  

http://www.springdagen.nl/
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VTV Springdisco, een springlevend evenement 

 

 
Op zaterdag 11 oktober was het weer feest in de Vrijenhovenzaal: voor de vijfde maal werd 
de VTV Springdisco georganiseerd. Een team van jonge VTV-medewerkers was druk bezig 
geweest om de zaal in orde te maken voor zo’n tweehonderd springers die groepsgewijs een 
uurtje kwamen springen. 
 
’s Middags begint dat met de kleuters en de peuters, 
natuurlijk onder begeleiding van papa of mama. Met de 
vrolijke muziek van DJ (met hulp van DJ Thijs) leefden de 
jongste leden zich uit op de airtumblingbaan, een echte 
grote trampoline en nog veel meer springtoestellen. De 
kinderen hobbelen vrolijk op eigen initiatief van toestel naar 
toestel of hebben zo’n plezier op de tumblingbaan dat ze 
een uur lang daar op blijven spelen.  
 
 

 
Na een uurtje moesten alle kleine springers 
helaas al weer naar huis, want er wachtte een 
snelle gezamenlijke maaltijd voor de organisatie 
en medewerkers. 
Daarna stond iedereen al weer klaar voor de 
volgende groep: de zes- tot acht-jarigen. Uit 
ervaring weten we dat dit de grootste groep is, en 
dat bleek: een heleboel springertjes hadden er 
weer een heel leuk en actief uurtje aan. 
Tussendoor is er even tijd voor een bekertje 
drinken en wat spekkies, maar dan wordt er weer 
snel doorgesprongen, bijvoorbeeld over de grote 
rode bal.  

 
 
 
 
Na nog even een paar spannende minuten in het 
donker springen is ook dit uur te snel voorbij en moeten 
ze met natte haren en rode wangen snel de zaal uit, 
want met een kleine pauze begint het volgende blok. 
 
 
 
 
 
 

Als u denkt dat dit leuke foto’s zijn: 
kijk dan op de VTV-site, 

daar staan er nog veel meer! 
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Bij deze derde groep, de negen- tot twaalf-jarigen, worden de sprongen al wat hoger en 
gedurfder, maar behalve springers zijn er toch ook een aantal meisjes uit de 
jazzdansklassen (waar was de streetdance?), die lekker mee komen doen op de dubbele 
minitramp en het hoge opblaaskussen, en zo krioelt een flink deel van VTV vijf kwartier lang 
van toestel naar toestel, onder begeleiding van een heel stel medewerkers. 
 

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

Ruud Kempe 

  

Organisatie: Yentel, An Mei, Yvette, 

Britt, Amber, Kiki,  Kyra, Tim, Josef, 

Sam, Anthony en Ruud. 
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Dansen bij de opa’s en oma’s 
 
 
“Dit is de mooiste dag …” Met dit liedje/dansje begon ons optreden in verpleeghuis 
Weyevliet. Woensdagmiddag 15 oktober was het feest. Niet alleen vanwege het mooie 
najaarsweer, maar ook omdat de kleuterdansgroepen waren uitgenodigd om te komen 
dansen. Of zoals de kinderen het zelf zeiden “dansen bij de opa’s en oma’s”. 
 
We zijn er al eens eerder te gast geweest en dat was toen een groot succes. De organisatie 
vond het zo leuk dat ze het idee “dansen met kinderen” instuurde voor een prijsvraag binnen 
de CZ-groep. Het thema was: “het zijn de kleine dingen die het doen”. En jawel hoor, er werd 
een prijs gewonnen. Wij konden daarvan meegenieten. De zaal was feestelijk versierd met 
vlaggetjes en ballonnen. 

 
In een vrij snel tempo werden heel wat dansjes gedaan tot veel plezier van de ouderen die 
tot tranen toe geraakt werden door deze kleine dansende prinsesjes. Sommige liedjes waren 
voor de ouderen herkenbaar en ze klapten vrolijk mee. De meisjes zagen er weer schattig uit 
in hun mooie danspakjes. 
In de pauze was er limonade en een lekkere traktatie voor de kinderen. 
Daarna nog een aantal dansjes en toen was er alweer ruim een uur om en sloten we af met 
“het allerlaatste liedje”. Groot applaus van de bewoners en meegekomen ouders. Ook zij 
waren uitgenodigd en konden zo zien wat er zoal gebeurt tijdens een uurtje dans. 
Voor de kinderen was er nog een afscheidstraktatie en voor deze juf een mooie bos 
bloemen.  
Met een voldaan gevoel gingen we weer richting clubhuis. Het geeft zoveel plezier om deze 
mensen te laten genieten. We zijn ook als eens wezen dansen in verpleeghuis Vondellaan. 
Deze activiteit zal dus zeker nog wel eens plaats vinden in de kleuterdansklassen. 
 
Bedankt Julia, Esmee, Mirelle, Melissa, Izabela, Jade, Jayda, Josja, Manou, Emma, Emma, 
Elize en Inger en jullie meegekomen fans voor een gezellige middag. 
De groep was niet helemaal compleet omdat een flink aantal meisjes een verjaardagsfeestje 
had. Ook leuk natuurlijk. 
 

Gina 
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Foto vakantie actie 
 
 
Hartelijk dank voor de ingestuurde foto’s, na de oproep om vooral ook in de vakantie aan 
VTV te blijven denken en foto’s te maken van jullie kunsten. Wat een enthousiasme bij onze 
leden. Het was niet de bedoeling om een winnaar aan te wijzen en een “mooiste” foto te 

kiezen. Immers, de foto’s en dus de 
acties, waren zo divers, dat je moeilijk 
kan zeggen, wie de leukste of de 
mooiste is. 
 
Alle foto’s zijn te zien op de openbare 
facebookpagina van VTV. Wel even naar 
beneden scrollen tot ongeveer 5 
augustus en dan kijken bij de 
opmerkingen om alle foto’s te zien. 
 
Zoals bijvoorbeeld: een salto van Tim, 
meester Ruud met een handstand aan 

de Middellandse Zee, Myrthe stond in Disneyland Parijs op haar handen en Aylin deed iets 
heel moeilijks in Istanbul. Jennifer en Karen waren in Italië en lieten ons genieten van dans, 
yoga en gym oefeningen op de camping en op het strand. Rica deed een vreugdedansje in 
Oostenrijk. Thirza nam tijdens speelstad Vlissingen even een moment van ontspanning met 
een acro oefening en Elise liet zien dat je in een zwembad, in Tenerife, óók leuke dingen kan 
doen. 
Op het strand in Vlissingen was het óók goed turnen en dansen, dank je wel Femmy, Jaila 
en Annelies met de 16+ dansgroep. Jaila was ook nog actief in lloret de Mar en Iris deed een 
bruggetje aan de Ierse kust. 
 
Nogmaals dank aan de deelnemers voor jullie inzendingen. Dit vraagt natuurlijk om een 
herhaling volgende zomer. Hebben jullie al een vakantie geboekt? Bedenk maar alvast iets 
origineels. Ver weg of gewoon in je achtertuin. Misschien wel een cooling down op een 
terras? Verras ons! 
 

fb-team VTV 
 

 
 
 
Rio 2016  @Rio2016   28 okt. 
"The most important thing in the Olympic Games 
is not winning but taking part" - Baron Pierre de 
Coubertin 
 
Grote Clubactie  @Clubactie   27 okt. 

Nog een maand tot de trekking van de Grote 
Clubactie!  

 
Hans van Zetten @HansvanZettenTV   14 okt. 
Twitteren uit China was onmogelijk. Maar de 
Leeuw van Lemmer heeft de Chinese Draak 
verslagen. Epke en NOS zijn we weer terug in 
Nederland 

https://twitter.com/Rio2016_en
https://twitter.com/Rio2016_en/status/527086773176782850
https://twitter.com/Clubactie
https://twitter.com/Clubactie
https://twitter.com/HansvanZettenTV
https://twitter.com/HansvanZettenTV/status/521974009987350528

