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Van de bestuurstafel 
 
 
Het seizoen 2014-2015 
loopt ten einde. Er zijn 
geen wedstrijden meer, 
en als U dit leest is het 
Dansgala ook al weer 
verleden tijd. Het was 
wel een opmerkelijk seizoen, met heel veel 
medailles bij de wedstrijdgroepen, maar nu 
gaan de gedachten meer uit naar de 
zomervakantie. Die wordt misschien aan 
het Zeeuwse strand doorgebracht, of 
misschien wel in verre landen, en het 
volgende turn-, dans-, spring- en 
gymseizoen lijkt nog ver weg. Het bestuur 
is echter al druk bezig met dat nieuwe 
seizoen, dat weer de nodige activiteiten 
met zich meebrengt. 
 
Eén van de grootste evenementen van het 
komend seizoen is ongetwijfeld de 
Uitvoering. Hier wordt achter de schermen 
al hard aan gewerkt, en na de vakantie 
gaan de deelnemende klassen hard aan de 
slag om te oefenen. Verder zullen er wat 
wisselingen zijn, met mensen die, soms na 
jaren stoppen met het verenigingswerk, en 
anderen die er juist aan beginnen. Zo heeft 
het Bestuur er alle vertrouwen in dat we 
weer een goed en sportief seizoen 
tegemoet gaan. Maar nu toch eerst maar 
die zomervakantie . . . . 
 

Uw Bestuurscolumnist, 
Ruud Kempe 

 
 

Bestuursmutaties 
 
 
In het bestuur van VTV is de volgende 
wijziging doorgevoerd: 
 
Jean-Pierre Maas is toegetreden tot het 
Bestuur. 
 

Van de redactie 
 
Het kwam deze keer wat langzaam op 
gang. Op de laatste inleverdag van kopij 
had ik nog maar 5 pagina’s. Dat is wat 
magertjes. Je moet er toch een hele 
vakantie over kunnen doen om het clubblad 
door te lezen. Na heel wat mailtjes over en 
weer kwamen de leiding en diverse 
bestuursleden echt op gang en zie hier … 
weer een bomvol clubblad. Inbreng van 
lezers, leden, ouders enz. is trouwens ook 
altijd welkom.  
 
Wat is er te melden: turnnieuws van 
wedstrijden en alle uitslagen van de 
clubkampioenschappen. Toch leuk als je je 
naam tegenkomt in de lijsten. Nog even 
kijken wat de concurrentie deed dan weet 
je wie volgend seizoen de “tegenstander” is 
waar je rekening mee moet houden. Al 
zullen de klassen soms veranderen. De 
doorstroming naar de volgende klassen is 
altijd een hele klus. 
De acro gaf een demonstratie in Groede. 
Lees het verslag van een leuk uitstapje. 
Voor de dansers is het einde van het 
seizoen ook altijd een toptijd. Met veel 
oefenen voor de voorstelling, de generale 
repetitie en dan ’s avonds de voorstelling. 
Flink zweten dit jaar. Ook het 
klassenbezoek was deze keer bij een 
dansklas. 
Een zeer speciale spotlight van iemand die 
dat zeker verdient. 
 
En wat doen we in de vakantie? Inspiratie 
opdoen voor het volgende seizoen, een 
weekje ZOKA, of je bezig houden met de 
nieuwe ledenadministratie? Kan allemaal. 
Maar wat iedereen zeker gaat doen, is een 
foto insturen voor de vakantiefoto aktie. Zie 
jezelf terug op de facebook pagina. 
Misschien niet direct, want de redactie is 
ook even met vakantie. Maar regelmatig 
even kijken, loont altijd. Fijne vakantie! 
 

clubbladvtv@zeelandnet.nl 
 

Namens de redactie, 
Gina Boogaard 
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In de spotlight …een nieuw Lid van Verdienste  
 
 
 
 

 
Deze keer plaatsen wij iemand in de 
spotlight die bij de meeste leden niet zo 
bekend zal zijn. Suus Verrijzer is degene die dit keer aan de beurt is. 
Suus doet al jarenlang administratief werk voor de vereniging op de 
achtergrond. Zij verzorgt een deel van de ledenadministratie, 
waaronder de klassenindeling en de verdeling van de clubbladen. 
Vanuit deze ledenadministratie krijgt elke klassenleiding aan het 
begin van het seizoen een klapper waarin alle namen, adressen, etc. 
van de klas zitten. Deze klappers worden al jarenlang door Suus 
verzorgd en bijgehouden, wat in de zomervakantie een flinke klus 
betekent. 

Daarnaast zorgt Suus er drie keer per jaar voor dat de bezorgers van het Clubblad elk een 
stapel Clubbladen krijgen en een lijst met adressen waar het blad bezorgd moet worden. 
Ook dat is een flinke klus, want elk jaar komen er heel wat nieuwe leden bij, en zeggen er 
ook een aantal op. Voor het bijhouden van de kaartenbak van een vereniging met tegen de 
zeshonderd leden is dat een heel karwei. 
 
Suus is trouwens met dit werk begonnen toen 85% van de leden van VTV nog niet eens 
geboren was. Al zo’n dertig jaar houdt zij de kaartenbakken bij. In de beginjaren was dat 
overigens nog veel meer werk. Als iemand toen lid van VTV wilde worden zorgde Suus dat 
er een inschrijfformulier thuis bezorgd werd, samen met een acceptgirokaart voor de 
Bondscontributie. Op die manier heeft ze heel wat kilometers door Vlissingen afgelegd. 
Behalve administratiewerk heeft Suus ook heel wat keren achter de teltafel gezeten bij 
clubkampioenschappen en andere wedstrijden en heeft ze geholpen bij allerlei andere 
activiteiten. 
 
De reden dat Suus hier in de spotlight staat is dat er een einde komt aan haar activiteiten 
voor VTV. De ledenadministratie wordt op dit moment gemoderniseerd,worden de 

kaartenbakjes en lijstjes vervangen door Excel-
bestanden. Het  Bestuur is Suus uiteraard zeer 
dankbaar voor het vele werk dat ze zo’n lange 
tijd voor de vereniging verricht heeft. Daarom is 
zij door het Bestuur benoemd tot Lid van 
Verdienste. 
Op maandag 6 juli heeft een delegatie van het 
Bestuur Suus bezocht, haar uitvoerig bedankt 
voor de bewezen diensten en die dank vergezeld 
laten gaan van een mooie bos bloemen, een 
horloge en een oorkonde. Suus is één van de 
grote groep mensen die zich inzetten voor de 
vereniging, en dat wordt door het Bestuur erg 
gewaardeerd. Suus zei dat ze het erg leuk werk 
heeft gevonden wat ze al die jaren met veel 
plezier heeft gedaan. Ergens vindt ze het 
jammer dat het nu afgelopen is, maar ze is niet 
verloren voor VTV, want ze blijft gewoon in haar 
wijkje het Clubblad bezorgen. Het Bestuur hoopt 
daar nog lang op te kunnen rekenen.  
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Spectaculair wedstrijdseizoen A selectie 
 
 
Na het goede wedstrijdseizoen van vorig jaar leek het ons moeilijk de resultaten te evenaren. 
Zeker omdat een aantal van onze turnsters gepromoveerd is en dit jaar een divisie hoger 
uitkomen. Het tegendeel bleek echter waar. 
In het vorige clubblad hebben jullie kunnen lezen over de eerste voorwedstrijden. De verdere 
successen van het seizoen kun je hieronder lezen. 
 

Voorwedstrijd 2: Succes na succes in Dinteloord en Terneuzen 
 
In de categorie instap was Kiara opnieuw de sterkste. Bij de jeugd boekten Indy en Thirza 
een heleboel plaatsen winst in vergelijking met de eerste wedstrijd. Thirza kreeg het zilver 
omgehangen en Indy werd keurig 8ste. Britt eindigde bij de junioren op de 7de plaats.  
In Terneuzen hebben vier A selectie turnsters deelgenomen aan de tweede voorwedstrijd 
van het district Zuid-West Nederland en zij zijn alle vier op het podium geëindigd. 
Bij de jeugd D 1 is Vienna wederom op de tweede plaats geëindigd. In de 4de divisie heeft 
Femmy zich drie plaatsen verbeterd en mocht de bronzen medaille in ontvangst nemen. 
Ook Charlotte steeg een plaats en eindigde nu als tweede bij de pupillen D 2. 
In dezelfde categorie leverde Yara een topprestatie door voor de tweede keer als eerste te 
eindigen. 
 

Instap D2:   Kiara goud 
Pupil 1 D2:   Een 1-2-3tje: Noemi goud, Domenica zilver, Myrthe brons 
Pupil 2 D2:   Lois 5de plaats, Danique 8ste plaats 
Pupil 2 D1:   Yara Goud, Charlotte zilver 
Jeugd 1 D1:   Vienna zilver 
Jeugd 1 D2:   Thirza zilver, Indy 8ste plaats 
Jeugd G div 5:  Shumee brons, Nienke 9de  
Jeugd F div 4:  Femmy brons 
Junior H, div 6:  Yvette goud 
Junior G, div 5: Britt 7de plaats 
Senior F, div 6:  juf Carmen: brons 
 
Tijdens de voorwedstrijden hebben de meiden maar liefst 43 toestelfinales bij elkaar geturnd! 
Hiermee hebben jullie ons record van vorig jaar aan gort geturnd. 
 
 

Toestelfinales: een ware medailleregen 
 
Tijdens de toestelfinales in Vlijmen zijn door de turnsters van de A selectie maar liefst 21 
medailles bij elkaar geturnd! Het feest ging maar door en door en door en door… 
 

10 x goud, 6 x zilver en 5 x brons 
 
Kiara:    zilver op balk, brons op sprong 
Noemi:   goud op brug, zilver op sprong 
Domenica:   brons op sprong en vloer 
Yara:    goud op balk, zilver op vloer 
Charlotte:   goud op brug 
Danique:   goud op vloer 
Indy:    zilver op vloer 
Thirza:   goud op balk en vloer, brons op sprong 
Vienna:   goud op brug, zilver op sprong 
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Yvette:   goud op sprong en brug, zilver op vloer 
Femmy:   brons op sprong 
Shumee:   goud op balk 
 

Regiofinale: 3 regiokampioenen 
 
Tijdens de 2 regiofinale wedstrijden hebben de meiden maar liefst 3 x goud, 1 x zilver en 1 x 
brons behaald! 
 
Instap D2:  Kiara 8ste plaats 
Pupil 1 D2:   Domenica regiokampioen, Myrthe brons 
Pupil 2 D1:   Lois 27ste plaats, Danique 23ste plaats 
Pupil 2 D1:   Yara regiokampioen, Charlotte zilver 
Jeugd 1 D2:   Thirza zilver, Indy 7de plaats 
Jeugd 1 D1:  Vienna regiokampioen 
Jeugd F, div 4: Femmy 7de plaats 
Junior H, div 6: Yvette 4de plaats 
 
Noemi heeft door het vergeten van 2 streksprongetjes een podiumplaats verspild. Door haar 
goede verdere prestaties heeft de KNGU besloten Noemi toch door te laten stromen naar de 
districtsfinale. 
 

Districtsfinale 
 
In een zeer sterk deelnemersveld van 45 turnsters zijn Yara en Charlotte hoog in het 
klassement geëindigd bij de pupillen 2 met respectievelijk een vijfde en een achtste plaats. 
Yara werd bovendien tweede op de toestellen brug en balk. In de categorie jeugd 1 D 1 wist 
Vienna de dertiende plaats te behalen, terwijl Femmy in de categorie jeugd F op de vijftiende 
plaats eindigde. 
 
De districtsfinale van Kiara, Noemi, Myrthe, Domenica, Indy en Thirza werd op zaterdag 4 juli 
door het warme weer helaas afgelast. 
 
 

De succesvolle Zeeuwse kampioenschappen: 3 Zeeuws kampioenen 
 
Ook tijdens de Zeeuwse Kampioenschappen schitterden onze turnsters weer met 3 x goud 
en 3 x zilver! 
 
Instap D2:   Kiara goud 
Pupil 1 D2:   Domenica zilver, Myrthe 5de plaatsen Noemi 6de plaats 
Pupil 2 D1:   Yara goud, Charlotte zilver 
Jeugd 1 D1:   Vienna zilver 
Jeugd 2 div 4:  Femmy goud 
 
Wat een kanjers hebben we dit seizoen in de A-selectie! Jullie hebben hard getraind en met 
vallen en opstaan hebben jullie voor dit fantastische resultaat gezorgd. 

 
 

We zijn erg trots op jullie!! 
Op naar een welverdiende zomervakantie. 

 
De leiding, 

Marion, Carmen, Anmei, Danny, Leny, Kirsten, Karin en Linda 
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Jessie danst vrolijk verder 
 
 
De laatste les voor een vakantie is het stickerles bij de jongste dansers van de jazzdans. Dat 
betekent dat de meisjes hun boekjes meenemen en er stickers geplakt kunnen worden. De 
laatste les voor de mei-vakantie was het zelfs diplomales. Dit jaar was Jos Swart te gast om 
de diploma’s uit te reiken aan de klas 5-6 jaar. Jos heeft al heel wat kleuters in het verleden 
lesgegeven en dus was er hier en daar herkenning bij moeders en zelfs oma’s die zelf bij 
haar gedanst hadden. Leuk om te zien dat VTV met de generaties meegroeit binnen 
sommige families. Een grote groep dansmeiden kreeg een Jessie Danst diploma. Zij stonden 
zelfs in de Bode met een foto. Gefeliciteerd hoor meiden. 
 

Juf Gina 
 
Ook in de andere klassen wordt gewerkt met deze methode Hiermee leren de kinderen 
dansen op een leuke en leerzame manier. Namelijk door stickers te plakken zodra ze een 
opdracht afgerond hebben. 
Dit dansseizoen hebben de volgende meiden uit de 8-9 jaar jazzdance groep hun diploma 
gehaald: Lotte, Fleur, Michelle, Danicha, Ola, Emmy, Anouk, Julia en Nomi. 
Juf Annelies, juf Nathalie en juf Kiki zijn mega trots op jullie! Jullie hebben goed jullie best 
gedaan. En voor een aantal van jullie, veel plezier in de nieuwe groep!! 
 

Groetjes Nathalie en Kiki 
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Uitvoering 2016 
 
 
Daar zaten we dan vorig jaar november met het draaiboek van 2013 voor ons en een hele 
dikke map met alle documenten van eerdere uitvoeringen. Wie zijn wij? De, bijna, nieuwe 
ploeg van de uitvoeringscommissie: Kylian Verheul, Aylin Tanfer, Petra Kas, Lia Hagenaars 
en Gina Boogaard. Samen gaan we proberen in 2016 weer een mooie uitvoering te 
verzorgen. Dat we dat niet alleen gaan doen, mag duidelijk zijn. Van alle leiding, leden en 
hun ouders vragen we de medewerking om dit tot een mooi programma te maken. Gelukkig 
kunnen we ook terugvallen op de ervaringen van de vorige ploeg en het bestuur en 
Technische Commissie die ons zullen bijstaan. Dan moet het toch wel gaan lukken! 
 
Onder de leiding is een enquête gehouden wat zij zelf graag willen. Dat er een uitvoering 
moest komen, daar was gelukkig iedereen het over eens. Het was opvallend dat de 
meerderheid koos voor een uitvoering met turnen, acro en springen. Geen dans dus. 
Jaarlijks heeft de dansafdeling een mooie show in de schouwburg in Middelburg en dat is 
voor menig danser en dansleiding toch wel het hoogtepunt van het jaar. Deze keer zullen de 
dansgroepen dus niet mee doen met de uitvoering. Om toch te benadrukken dat er wel 
gedanst wordt binnen de vereniging, zullen onze demogroepen en de 16+ groep wel een 
demonstratie geven. Voor sommigen misschien een teleurstelling, maar als je een enquête 
houdt en je daarna niets aantrekt van de conclusie, ben je ook verkeerd bezig.  
 
Maar hoe dan verder? We besloten dat alleen een middaguitvoering voldoende zou zijn, we 
hebben immers minder deelnemers. Dat betekent ook minder publiek en wellicht ook minder 
inkomsten. Terwijl sommige kosten toch dezelfde, of je nu 1 of 2 uitvoeringen houdt, denk 
aan de huur van de turnvloer. Dus … er komt een loterij. Tijdens de voorstelling, of ervoor, 
kunnen loten gekocht worden en daarbij zijn uiteraard mooie prijzen te winnen. Maar omdat 
te verwezenlijken, zoeken we nog sponsors. Wie van u kan en wil, op welke manier dan ook, 
daar aan bijdragen? Met een geldbedrag of in natura d.m.v. het schenken van prijzen 
bijvoorbeeld. Uiteraard worden de namen van de gulle gevers genoemd tijdens de uitvoering, 
komt u met uw bedrijf op het programmaboekje te staan en ook in de sociale media zullen 
we er bekendheid aan geven. Denkt u er eens over na of er mogelijkheden zijn om ons te 
helpen. Andere ideeën om de begroting in evenwicht te brengen, zijn natuurlijk ook welkom. 
 
En dan het thema …2016 is het jaar van de Olympische Spelen en dat gaan we binnen 
VTV ook vieren. De uitvoering zal in het teken staan van deze gebeurtenis. Wie weet een 
leuke naam voor de uitvoering? Een pakkende titel voor op posters en programmaboekjes? 
 
We vragen nogal wat van jullie. Hebben we zelf ook nog wat verzonnen? Ja hoor, de datum: 
zaterdag 6 februari 2016. Die dag hebben we de sporthal gehuurd en dus staat die datum 
vet gedrukt in onze agenda’s. Ik zou dat ook maar doen als ik u was, want het wordt weer, 
als vanouds, een uitvoering waar nog lang over nagepraat kan/mag worden. 
 
Wij hopen in het volgende clubblad van november meer details te kunnen vertellen over dit 
feest, al gaan we natuurlijk niet alles verklappen. Alles wat u kwijt wil; opmerkingen, vragen 
of sponsormogelijkheden, kunt u sturen naar clubbladvtv@zeelandnet.nl  
 
 

Namens de uitvoeringscommissie, 
Kylian, Aylin, Petra, Lia en Gina 
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Gelezen op Twitter 
 
 
VTV Vlissingen  @VTVVlissingen  11 jul. 
Taart voor alle kampioenen van VTV tijdens de kampioenenavond.  

 
Kensington  @kensingtonband  8 jul. 
Over four million views for #WAR, wowie! How about that .@epkez, .@BartDeurloo & 
.@casimirschmidt?! #rockinrio https:/ /www.  
 
KNGU Zomerkampen  @knguzomerkampen  7 jul. 
Weer een drukke avond achter de rug. Patatjes eten, tutten, disco, afwassen... 
 
Springdagen  @Springdagen  6 jul. 
Op dit moment hebben zich al 1960 deelnemers aangemeld voor de #Springdagen. Aanmelden 
is nog steeds mogelijk! http://www.springdagen.nl  
 
Besturenmeteenvisie  @BesturenVisie  2 jul. 
Houd voortdurend betrokken vrijwilligers op de hoogte, zodat je feedback krijgt. Bovendien voelen 
zij zich betrokken. 
 
Hans van Zetten  @HansvanZettenTV  15 jun. 

Vitale samenleving door vitale kinderen. Dus voldoende en goed bewegingsonderwijs voor 
alle kinderen: 3 x per week van de vakleerkracht! 
 

 

Felicitaties voor de geslaagden 

 

  

 

 

Bestuur en Technische Commissie van VTV feliciteren 

de volgende personen met het behalen van hun 

diploma: 

 

Niveau 1 gymnastiek 

Cheryl van der Blom 

 

3de jaar opleiding MBO Dans 

Merel Joziasse 

https://twitter.com/VTVVlissingen
https://twitter.com/VTVVlissingen/status/619982257261051904
https://twitter.com/kensingtonband
https://twitter.com/kensingtonband/status/618776819655950336
https://twitter.com/hashtag/WAR?src=hash
https://twitter.com/epkez
https://twitter.com/BartDeurloo
https://twitter.com/casimirschmidt
https://twitter.com/hashtag/rockinrio?src=hash
https://t.co/q6ILN9Ugv2
https://twitter.com/knguzomerkampen
https://twitter.com/knguzomerkampen/status/618532585233321986
https://twitter.com/Springdagen
https://twitter.com/Springdagen/status/618124298457350144
https://twitter.com/hashtag/Springdagen?src=hash
http://t.co/ltwNT4iC9q
https://twitter.com/BesturenVisie
https://twitter.com/BesturenVisie/status/616587281701425152
https://twitter.com/HansvanZettenTV
https://twitter.com/HansvanZettenTV/status/610473581185769472
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Wedstrijdverslag B-selectie; Desirée van Nugteren 
 
 
7 maart 2015 te Middelburg 
2de voorwedstrijd Desirée Jeugd 1 D3 
Deze keer lekker dichtbij. 's Morgens nog gewoon training, 's middags 17.00 uur wedstrijd. 
Na een goede warming up begon de wedstrijd. Balk was eerst aan de beurt. Een goede 
oefening, maar pech bij die akelige koprol. Bijna goed, maar evenwichtsverlies, eraf! Dat 
wordt zwaar gestraft. Vervolgens vloer, netjes (na de handstand doorrol een black out) maar 
pikte het daarna weer goed op. Brug en sprong netjes geturnd. Prijsuitreiking: 5de plaats. 
Desirée we kunnen niet anders zeggen: "Je hebt keurig geturnd." Finale???? Afwachten. 
 
11 april 2015 te Wijk en Aalburg 
Desirée mag naar de finale. Ik mocht weer met de ouders van Anouk meerijden (lekkere 
auto). Ondanks dat ze een leuk kinderfeest weekend in Duinrell had, kwam ze toch. Haar 
moeder heeft Dordrecht enkele malen gezien. 
Nu de wedstrijd. Wat een spanning. We hebben zelf geen scores bijgehouden. Ze hield haar 
ogen dicht voor de score. 
Opmars voor de prijs uitreiking. Plaats 1, plaats 2, plaats 3 Desirée van Nugteren! 
Fantastisch Desirée. Zo'n schitterde lach. Die was niet weg te branden van je gezicht. En wij 
met haar. Heel goed voor een training van 1 1/2 uur en een enkele extra training. Je was er 
niet voor niets. Nu snel weer terug naar Duinrell voor je kinderfeest weekend. 
Toestel finales??? Afwachten. 
 
25 april 2015 te Vlijmen 
Desirée mag naar de toestelfinales op sprong, brug en balk. 
Op naar Vlijmen. Mocht meerijden met de ouders en oma's van Desirée. Veel plezier gehad 
tijdens de rit heen en ook terug. Na een kopje koffie/fris, serieus worden. Pittige warming up 
en daarna de wedstrijd. 
Sprong. Spannend! De jurering was tot 3 cijfers achter de komma. Ze liet 2 mooie sprongen 
zien. Puntentotaal 10.575. Prijsuitreiking meteen erna. BRONZEN PLAK! 3de plaats. 
Proficiat Desirée. 
Brug, daar kreeg ze 12.500 punten voor, een 9de plaats. Netjes! 
Als laatste balk. Goed gedaan. Wat schoonheidsfoutjes hoorden erbij. 6de plaats 10.800. 
punten. Prima. Voor vloer was ze niet geselecteerd. Al met al toch weer een medaille mee 
naar huis. 
 
Het wedstrijd seizoen zit er weer op. We kunnen als leiding terug zien op een geslaagd 
seizoen voor alle meisjes die meegedaan hebben. O ja, na de wedstrijd op naar McDonalds 
niet te vergeten. Thuis: 23.45 uur met een tevreden gevoel. 
 

Louisa 
 

En wat vond Desirée er zelf van … 

 
Dit jaar mocht ik voor het eerst meedoen aan turnwedstijden. Juf Louisa en juf Denise 
hebben hard met mij getraind en mij veel geleerd zodat ik klaar was voor mijn voorrondes 
begin van het jaar. Daar werd ik een keer vierde en vijfde. Goed genoeg dus om door te 
stromen naar de regio finale en toestel finale.  
Op 11 april heb ik de regiofinale in Wijk en Aalburg geturnd. Daar ging echt alles super goed 
en ik werd derde! Dat had ik niet verwacht en was echt super blij. Mijn eerste echte medaille 
voor turnen! Gaaf.  



10 

 

Op 25 april mocht ik mee doen op drie onderdelen in Vlijmen 
tijdens de toestelfinale. Ik begon met sprong. 
Van meester Max had ik daarvoor nog enkele tips gekregen 
om nog beter te springen. Ik weet niet of het daardoor is 
gekomen maar ik werd derde op mijn sprong! Alweer een 
medaille. Top. 
Daarna kwamen de brug en balk waar ik even wat punten 
liet liggen en niet op het podium kwam.  
 
Al met al vond ik het geweldig om het mee te mogen maken. 
  

Juffen bedankt! 
 
 

Groetjes Desirée van Nugteren (b-selectie) 
 

Ervaringen van een turnster 
 
 
Ik ben Domenica en ik doe niets liever dan turnen. Mijn eerste voorwedstrijd ging heel goed 
en ik had het niet verwacht dat ik derde zou worden .Ik was heel blij. 
Mijn tweede voorwedstrijd ging al hellemaal goed, ik was tweede geworden. En bij de 
Zeeuws kampioenschappen was ik ook tweede geworden. 
Toen de regiofinale, daar was ik eerste geworden met een score van 53.425. Ik was zo blij 
en had het niet verwacht. Bij de toestelfinale had ik alle vier de toestellen en had twee keer 
brons gehaald op vloer en sprong. Op naar de district finale. 
 

Groetjes Domenica 
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Uitslagen clubkampioenschappen 2015 kleuters 
 

Kleuters I meisjes 
     

        Nr. Naam Toestel           

    Brug Balk  Mat Sprong Ringen Totaal 

1 Sarina Quist 8,00 8,10 8,50 8,25 8,80 41,65 

2 Zainab Bouzambou 8,00 7,20 8,30 7,65 8,50 39,65 

3 Lina El Fassi 7,60 7,90 8,50 6,80 8,40 39,20 

4 Faya Adam 7,00 7,60 8,30 8,20 8,00 39,10 

5 Devika Sheonath 7,00 8,40 7,50 8,00 8,00 38,90 

6 Natacha Massano 7,00 7,00 7,90 6,90 9,20 38,00 

7 Shenaya Heerschop 8,00 6,90 7,80 6,60 8,60 37,90 

8 Maartje Mutster 6,00 7,00 7,90 7,85 7,70 36,45 

        

        

        Kleuters II meisjes 
     

        Nr. Naam Toestel           

    Brug Balk  Mat Sprong Ringen Totaal 

1 Veerle Veen 7,00 8,00 8,30 12,45 8,20 43,95 

2 Fabiënne Nieuwdorp 8,00 8,90 8,40 8,00 8,60 41,90 

3 Jainabu Bah 8,00 9,10 7,40 8,55 8,70 41,75 

4 Isa Schouten 8,00 8,00 8,20 9,40 7,70 41,30 

5 Aymée Simons 7,00 7,60 7,80 8,65 9,00 40,05 

6 Jaeda Engeldal 7,50 7,50 8,10 8,10 8,70 39,90 

7 Isfani van der Hoek 6,50 7,70 7,50 9,10 7,90 38,70 

8 Julia Arnous 6,50 6,00 7,90 7,05 8,00 35,45 

        

        

        Kleuters II jongens 
     

        Nr. Naam Toestel           

    Brug-bank Rekstok Mat Sprong Ringen Totaal 

1 Tommy van der Hansz 8 8 8 8,85 7,8 40,65 

2 Thomas van den Heuvel 7,5 8 7,7 7,6 8,5 39,3 

3 Jiska Houwing 8 8,5 7,4 7 7,9 38,8 

4 Vitor Pedro Pereira 6,5 6 6 6,25 7,4 32,15 
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Bestuur, hartelijk dank voor de mooie bloemen 

die ik heb ontvangen op mijn verjaardag. 

Cor de Kam 

 

Halve finale acrogym in Zwolle 
 
 
Na twee weken meivakantie stond op 16 mei 2015 voor 1 koppel van de acrogym de halve 
finale (E-lijn) van Nederland in Zwolle op het programma. 
De routeplanner gaf aan dat het 2 uur en 40 minuten rijden is van Vlissingen naar Zwolle en 
dat als we om 8.15 uur in Zwolle wilden zijn, we dan om half zes toch wel onderweg moesten 
gaan. En dat voor 1 oefening van 2.30 min….maar we lieten ons niet kennen…we hebben 
ons geplaatst dus we zullen er zijn. 
 
Drie auto’s vertrokken dan ook in alle vroegte naar Zwolle waar Mila Holtkamp en Noemi 
Hendrikse zich hadden geplaatst in de categorie E-lijn junioren. 
Mila en Noemi waren direct aan de beurt in het allereerste blok als derde koppel. Dan ben je 
in ieder geval lekker snel aan de beurt dat is gezien de aanwezige zenuwen best fijn. De 
meiden zetten een keurige oefening neer waarin helaas wel terug te zien was dat er al drie 
weken niet samen getraind was wegens vakantie en een blessure en dit resulteerde in een 
score van 23.350 en een 12e plaats. 
 

 
Uiteraard zijn we super trots dat deze twee meiden zich geplaatst hadden voor de halve 
finale van Nederland…..en daar hadden we graag een ritje Zwolle voor over. 
 

Daniëlle  
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Uitslagen clubkampioenschappen 2015 
 

Pré-instap II 
     

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Eline Kas 13,7 13,5 13,4 12,8 53,4 

2 Celina van der Hoek 12,4 12,4 12,9 12 49,7 

3 Wafa ElKharbouchi 12,4 11,5 13,05 12,7 49,65 

4 Selena Chen 12,2 13,5 11,55 12,1 49,35 

5 Sophie Breau 12,4 12,5 11,2 13,1 49,2 

6 Celine Massano 11,4 13,2 12,75 11,6 48,95 

7 Lejla Hajdukovic 11,4 12,4 12,7 11,6 48,1 

8 Ninte Dijker 11,4 11,4 11,8 12 46,6 

9 Joëlle Schreurs 12,4 12 11,2 10,8 46,4 

10 Lisa van Dijke 9,4 10,8 12,8 12,8 45,8 

11 Anne But 12,4 9,5 12,25 11,5 45,65 

12 Eva van den Broek 10,4 11 12,25 11,8 45,45 

13 Lieke de Winter 9,4 12,1 11,85 11 44,35 

       Instap  
      

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Quinty Kloek 12,80 12,20 13,15 11,90 50,05 

2 Naomi Bootsgezel 12,60 12,50 12,15 11,70 48,95 

3 Lamitta Arnous 10,80 12,70 12,65 12,20 48,35 

4 Megan Hoogesteger 10,80 12,20 12,65 12,10 47,75 

5 Daisy Visser 12,60 11,90 12,75 10,40 47,65 

6 Manal Ahrouch 10,40 12,70 12,60 11,80 47,50 

7 Carmen v/d Broek 10,40 11,60 13,00 12,10 47,10 

8 Mariama Fofanah 11,80 7,50 12,15 10,90 42,35 

9 Shyenne van der Blom 11,80 6,60 12,80 10,90 42,10 

10 Kristi van der Horst 9,80 7,40 12,05 11,30 40,55 

       Pupil I 
      

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Karen Verplanke 11,90 14,20 13,30 11,90 51,30 

2 Tamara Jens 13,00 11,30 13,80 12,20 50,30 

3 Anouk Helbers 12,20 11,80 13,65 11,70 49,35 

4 Kyra Koole 11,50 13,20 13,45 10,80 48,95 
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5 Erjanique Cicilia 12,10 11,10 13,30 10,50 47,00 

6 Idske Brouwer 11,50 10,00 13,00 11,80 46,30 

7 Maud de Glopper 11,10 10,00 13,40 11,50 46,00 

8 Yasmine Bouzamboy 10,10 10,70 12,90 11,80 45,50 

9 Viky Sebova 10,80 10,40 12,60 11,20 45,00 

10 Salma Ahrouch 9,60 11,10 13,00 10,30 44,00 

11 Aylin Cherni 9,80 11,00 12,60 9,90 43,30 

12 Lamyae Azzaknouni 9,30 8,00 12,60 9,60 39,50 

       Pupil II 
      

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Thyrza Luwema 13,20 13,00 14,00 12,90 53,10 

2 Dafina Vrind 12,80 12,50 13,50 13,60 52,40 

3 Evi Schellekens 11,30 12,40 13,65 12,20 49,55 

4 Aurora Scorea 9,70 10,60 13,60 11,20 45,10 

5 Elizabeth Movesesjan 10,10 9,80 13,00 10,30 43,20 

6 Lenie Roelse 9,00 9,10 12,95 10,20 41,25 

       Jeugd I en II 
     

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Quinty Menheere 13,60 12,50 12,90 13,70 52,70 

2 Naomi Braat 13,10 13,20 13,10 12,60 52,00 

3 Daniek van der Maas 13,30 10,80 12,75 12,80 49,65 

4 Gabriëlla Spaanderman 12,80 10,30 12,60 12,00 47,70 

5 Nina Kostic 10,60 11,40 12,50 10,80 45,30 

6 Cindy Torbijn 12,60 11,30 12,35 8,50 44,75 

7 Natasha Jens 12,20 10,30 12,30 9,90 44,70 

8 Shiva Gijsbertha 10,50 9,70 12,45 12,00 44,65 

9 Charisma van Geersdaele 12,00 9,60 12,40 9,80 43,80 

       Junioren 
      

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Jaila van de Griend 14,20 14,10 12,65 14,00 54,95 

2 Kyra Christiaansen 13,80 12,90 13,15 12,30 52,15 

3 Lola Lokin 12,60 11,70 12,45 12,20 48,95 

4 Yasemin Atabinen 13,50 12,90 13,00 9,20 48,60 

5 Rachel Mannee 12,60 12,60 11,60 11,60 48,40 

6 Cheryl van der Blom 11,30 11,00 13,00 12,70 48,00 
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7 Romy Groenendijk 12,80 12,00 11,20 10,20 46,20 

       Senioren 
      

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Esther Brouwer 14,30 12,50 9,70 13,30 49,80 

2 Dénise Looij 13,70 13,40 8,50 13,10 48,70 

3 Leah Kas 12,10 12,30 9,35 13,10 46,85 

       Senioren F  6e div 
     

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Carmen Mechielsen 13,50 12,00 10,50 11,20 47,20 

       VB selectie pré-instap I (gb 2008) 
     

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Myra Quist 13,20 12,80 13,60 12,50 52,10 

2 Nienke de Nood 12,20 13,20 12,40 12,40 50,20 

3 Danice Hendrikse 10,90 13,50 13,10 12,40 49,90 

4 Sofia Bellu 10,90 13,70 12,20 12,40 49,20 

       VB selectie pré-instap II (gb 2007) 
     

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Jennifer Verplanke 13,60 12,90 13,40 12,50 52,40 

2 Tessa Geldof 12,30 12,80 12,75 12,20 50,05 

3 Yasmine Kloek 10,80 12,00 12,50 11,70 47,00 

4 Noortje van Leeuwen 12,10 10,90 12,05 11,30 46,35 

5 Quinty Vreeke 9,10 13,30 12,70 11,10 46,20 

       B-selectie Instap D2 
     

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Amy Gesink 12,30 12,20 13,25 12,60 50,35 

2 Tanisha Braat 10,00 13,00 11,40 11,90 46,30 
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Klassenbezoek bij de streetdanceklas 14+ 
 
 
Van een eenmalig bezoek kan je niet echt spreken. Ik ben zeer regelmatig te gast geweest in 
de streetdanceklas 14+. Kon ik soms geen goed beeld krijgen van deze meiden? Nee hoor, 
integendeel. Al bij de eerste keer kijken, was het mij al duidelijk dat deze groep serieus bezig 
is met dansen. Vanwaar mijn belangstelling voor deze klas? De dansleiding van deze groep 
is Merel Joziasse. Zij is 3e jaars MBO Dans student en doet haar stage bij onze vereniging 
en ik ben haar stagebegeleidster. 
 
Merel is geen onbekende binnen VTV. Ze danste zelf eerder in het demoteam streetdance 
en haar keuze om bij ons stage te lopen was voor VTV ook zeer gunstig. Heel wat lessen 
heb ik goed gekeken naar de manier van lesgeven en dus ook naar de prestaties van de 
groep. Een gezellige groep meiden die veel met “dans” bezig zijn. Ze pakken het snel op en 
volgen goed de instructies van Merel. Want die ziet niets over het hoofd en vindt dat het 
allemaal veel strakker kan. Dus nog een keer en nog een keer en … 
 
Tijd voor spieroefeningen en dan met name de buikspieren. De eerste keren veel gekreun en 
gesteun en sommigen lieten hun benen iets te snel zakken op de grond, terwijl Merel toch 
echt zei dat ze de grond niet mochten raken. Zelf doet ze ook mee en geeft tussendoor nog 
instructies. En dan natuurlijk oefenen voor “de dans”.  
 
Eerst was daar de demo in de Kruitmolen en nu wordt er geoefend voor de 
schouwburgvoorstelling. Beide dansen zijn snel (uiteraard) en vol strakke bewegingen.  
Meestal sla ik een week (of soms 2) over om te kijken en dan zie ik zeker vooruitgang. Als 
er, tussen het dansen door, even tijd is om te praten, gaat het altijd over een stukje dans of 
een opstelling die niet helemaal lekker loopt. Er wordt in deze klas echt serieus gedanst en ik 
weet (uit ervaring) dat dat ook anders kan. Kan ook gezellig zijn, maar het schiet iets minder 
op in de les. 
 
Tijdens het tussentijds bezoek van haar docente Marcia moest er een proefexamen afgelegd 
worden.  Een hele les geven aan deze klas en na afloop de evaluatie met de docent en mij. 
We waren tevreden. Natuurlijk is er altijd wat te verbeteren, maar dat was toch zoeken wat 
mij betreft. Marcia was wat strenger, maar zonder het van elkaar te weten, gaven we ze 
allebei een 7 ½ als eindcijfer. Mooi resultaat en dat was mede dankzij een klas die dus goed 
meewerkt. Applaus ook voor jullie 14+ klas. 
 
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de tweede dans. Ook hierbij een mix van diverse 
stijlen streetdance. Veel snelle, strakke bewegingen, goed uitgewerkt op de tekst. Oh sorry, 
lyrical heet dat. Klinkt wat professioneler. Dat wordt weer een flitsend optreden in de 
schouwburg. 
 
Donderdag 28 mei was de examenles en dus kwam Marcia weer om die te beoordelen. De 
week ervoor ging het ineens allemaal wat minder in de les. En ja, dan word je zenuwachtig 
… Maar met een goede voorbereiding en de wetenschap dat het normaal wel lekker loopt in 
de les, begon Merel vol zelfvertrouwen aan de examenles. De inleiding verzorgden de 
meiden zelf. Om beurten deden ze een stukje voor en de rest van de groep nam dat over. 
Toch een risico voor een examenles. Want wat als de leerlingen er niets van maken, dan 
moet je dat toch subtiel veranderen en er zelf wat mee doen. Dat gebeurde gelukkig niet 
hoor. Genoeg inspiratie onder de dansers. 
 
De stukjes dans van de vorige week herhalen, iets nieuws erbij leren en dan maar vaak 
oefenen. Aandacht geven aan iemand die iets vraagt, corrigeren van te kleine bewegingen 
en letten op de uitstraling. Als juf zijnde ging dat haar goed af. Ook het goede voorbeeld 
geven en zeer fanatiek meedansen, is aan Merel besteed. En met resultaat, de meiden 
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gooiden er nog een schepje bovenop. Toen de dans met front naar de andere kant werd 
gedanst, dus jezelf niet zien in de spiegel, was dat best handig. Je zag dat de meiden dan 
meer expressie durfden te tonen tijdens het dansen. Knap hoor. 
Want hoe kijk je strak zonder boos over te komen? Ja, dat vroeg één van de meiden ook. 
Blijven oefenen. Hoe moeilijk is het om zelfverzekerd over te komen, terwijl je de dans nog 
niet helemaal beheerst? Of niet zo zeker bent van je zaak. Iets waar veel dansklassen op 
oefenen, het blijft moeilijk.  
 
De examenles werd afgesloten met een evaluatie en nog wat lastige vragen over de 
choreografie en het oplossen van mogelijke problemen in de les. Ook nog een vraag over 
wat te doen als je aan een klas met recreatieve, wat oudere dames zou moeten lesgeven?  
Hoe zou je dat aanpakken? Ik vertel wel eens wat over mijn ervaringen tijdens het lesgeven 
aan o.a. de dinsdag damesgroep, dus daar wist Merel ook antwoord op te geven. Nog wat 
opmerkingen over het stageverslag en dan hoop je toch dat zo’n gesprek snel afgerond kan 
worden. “Vind jij dat ze moet slagen?“ vroeg de docent. “Ja, zeker wel!” zei ik. “Nou dat vind 
ik ook hoor, je bent geslaagd!!” was ook de mening van Marcia. 
 

Hartelijk gefeliciteerd 
 
Leuk om van zo dichtbij de klas te zien groeien in hun dansprestaties en te zien hoe hun 
talenten naar boven worden gehaald zodat iedereen tot zijn recht komt. Dank je wel dat ik zo 
vaak in jullie klas kon meekijken. 
Joyce, Fleur, Amy, Djennah, Romy, Rachel, Janine, Charley, Amber en Chanella, veel 
succes met jullie optreden in de schouwburg en ga zo door volgend seizoen. Gelukkig 
houden jullie dezelfde juf, dus dat komt vast goed. 
 

Gina Boogaard 
 

Springdagen Sommelsdijk 
 
 
Dit jaar worden de springdagen in Sommelsdijk niet in de kerstvakantie gehouden. Dit omdat 
de Staver dan al bezet is. We gaan dit jaar op 17 oktober 2015 of op 24 oktober 2015. De 
definitieve datum hoor je direct na de zomervakantie van je leiding. De briefjes zijn inmiddels 
uitgedeeld in de klassen. Als je het briefje niet hebt ontvangen, kun je hem nog downloaden 
op onze website: www.vtv-vlissingen.nl.  
 
Het zal weer een heel leuke drukke dag worden. We gaan 
met de bus en gaan allerlei leuke activiteiten doen. We gaan 
zwemmen, bowlen, springen, klimmen, tokkelen, 
handboogschieten en lekker eten. Kijk ook eens op de 
website www.springdagen.nl. 
Het zal als altijd een super leuke dag worden.  
 
 

Zorg dat je het briefje hebt ingeleverd bij je leiding 
voor 15 september 2015. 

 
Bij vragen kun je mailen naar:  vtvspringdagen@gmail.com 
 

Esther Brouwer 

  

http://www.springdagen.nl/
mailto:vtvspringdagen@gmail.com
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Cursuswezen en licentiebeleid 

stand van zaken per 31 mei 2015 
 
 
In maart heeft Cheryl van der Blom met succes haar opleiding gymnastiek niveau 1 
afgerond. Proficiat! 
Bij de afdeling dans is Merel Joziasse geslaagd voor het 3de jaar van haar opleiding MBO 
Dans. Zij mocht hiervoor de streetdance lessen bij VTV als stage gebruiken en onder 
begeleiding van Gina Boogaard is dit voor alle partijen een succes geworden. Gefeliciteerd 
Merel, we hopen je nog lang als leiding in ons midden te hebben. 
Esther Brouwer en Kylian Verheul zijn inmiddels gestart met de niveau 3 cursus gymnastiek 
en zijn volop bezig met hun praktijkopdrachten. We zijn altijd heel blij met zulke 
gemotiveerde cursisten en we wensen jullie dan ook alle succes toe! 
Verder is het een beetje stil op het opleidingsfront, want het is momenteel wedstrijdperiode 
en dan hebben trainers andere dingen aan hun hoofd, maar in september gaan we weer op 
volle kracht vooruit.  
 
Toch heeft de afdeling cursuswezen het momenteel erg druk, want wij zoeken juryleden. 
Met ingang van volgend seizoen worden turners, turnsters, springers en acro-gymnasten n.l. 
uitgesloten van deelname op wedstrijden als hun vereniging geen jurylid levert. Voor de 
eigen trainers is het meestal lastig om aan deze eis te voldoen, omdat zij immers als trainer 
op de wedstrijd aanwezig zijn en je kunt tenslotte maar één ding tegelijk. 
Daarom zoeken wij ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes die deze taak op zich willen 
nemen. Na het volgen van een cursus, die we proberen om binnen de club te gaan geven 
bent U in staat om als jurylid te fungeren. Maak alle turners en gymnasten blij en geef U op 
bij Marion van Belzen: 0118-461722, e-mail: mck@zeelandnet.nl Ook zoeken wij oud-turners 
en turnsters voor deze klus. Laat de jonge sporters niet in de kou staan en geef je op, voor 
jullie stonden er in het verleden ook altijd juryleden klaar!  We rekenen op jullie! 
 

Afdeling cursuswezen.  

Clubkampioenschappen VTV 
 
 
Ook dit jaar zijn de clubkampioenschappen weer gehouden. 
Op vrijdagavond 5 juni was het aan de jongens en heren om te strijden wie de beste zou zijn 
in de desbetreffende categorie. Sommigen moesten echt strijd leveren, anderen moesten 
ook hun uiterste best doen, maar hadden een mindere strijd te leveren doordat er geen 
tegenstand was in hun categorie.  
De grootste tegenstander was wellicht het weer. Deze dag was het namelijk rond de 28-30 
graden geweest. 
Op zaterdag 6 juni was het de beurt aan de kleuters (jongens en meisjes) en de meisjes- en 
dames groepen en dat alles verdeeld over 4 wedstrijden. In de eerste wedstrijd om 09.00 uur 
zijn de kleuters en de jongste meisjesklassen gestart. De selectie, dames junioren en 
senioren hebben deze dag afgesloten. 
Niet alleen tijdens de clubkampioenschappen, maar ook tijdens andere evenement zijn we 
altijd afhankelijk van deelnemers, leiding- en hulpleiding en medewerkers. 
Namens de organisatie willen wij dan ook iedereen bedanken die zijn of haar bijdrage heeft 
geleverd om deze dagen weer tot een succes te maken. Bedankt allemaal! 
 

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

  

mailto:mck@zeelandnet.nl
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Uitslagen clubkampioenschappen 2015 A en B selectie 
 

B-selectie pupil I D3 
     

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Julia Correia 13,00 11,80 12,30 10,50 47,60 

       B-selectie pupil II D3 
     

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Julia van der Maas 14,60 13,80 13,15 14,80 56,35 

2 Anouk Zoutendijk 13,50 12,20 12,30 13,40 51,40 

       B-selectie jeugd I D3 
     

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Desirée van Nugteren 13,60 12,80 10,50 13,20 50,10 

       A-selectie Instap D2 
     

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Kiara van Belzen 14,00 12,50 12,95 13,50 52,95 

2 Fyenne van den Nouweland 14,40 8,40 13,20 11,00 47,00 

       A-selectie pupil I D2 
     

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Domenica de Poorter 14,40 13,40 13,30 13,90 55,00 

2 Myrthe Jellema 14,60 13,80 13,20 13,20 54,80 

3 Noemi Hendrikse 15,20 11,70 13,10 14,20 54,20 

       A-selectie pupil II D1 
     

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Yara Helleman 14,30 13,10 12,80 13,90 54,10 
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A-selectie pupil II D2 
     

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

130 Danique Minnaard 13,50 13,10 13,00 14,70 54,30 

131 Lois Boonman 13,80 8,70 12,85 13,50 48,85 

       A-selectie jeugd I D1 
     

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Vienna Niemantsverdriet 14,50 13,20 10,90 13,80 52,40 

       A-selectie jeugd I D2 
     

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Thirza van Belzen 14,20 12,40 10,60 13,70 50,90 

2 Indy de Rijke 14,30 10,80 10,70 12,60 48,40 

       A-selectie jeugd II F (4e div) 
     

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Femmy Gunter 12,00 13,10 11,00 10,80 46,90 

       A-selectie jeugd G (5e div) 
     

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Nienke de Munter 12,20 11,50 9,15 9,90 42,75 

2 Shumee Jasperse 10,70 10,40 10,00 10,40 41,50 

       A-selectie junior F (5e div) 
     

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Britt Willems 10,60 14,00 9,15 11,10 44,85 

       A-selectie junior H (6e div) 
     

       Nr. Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Yvette de Kam 10,60 13,00 10,50 10,90 45,00 
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Demonstratie Acrogym in Groede 
 
 
Op zondag 14 juni 2015 heeft de acrogym groep een demonstratie gegeven tijdens het 
Old Timer Weekend Groede op speciale uitnodiging van organisator Adrie Neufeglise 
(inderdaad de vader van ... ) 
We gingen met zijn allen (gymnasten, trainers en ouders) op de fiets met de boot van 
Vlissingen naar Breskens. Dit leverde, met zo’n 45 personen in totaal, een hele lange sliert 
fietsers op, wat op zich al bekijks opleverde onderweg. 
Speciaal voor deze demonstratie heeft de groep, gesponsord door Old Timer Weekend 
Groede, nieuwe hemdjes aangeschaft die bedrukt zijn met naam van de gymnast op de 
achterkant en op de voorkant het VTV acrogym logo. 
 

 
 
Na onze fietstocht vanaf de boot naar Groede werden we in de plaatselijke gymzaal heerlijk 
ontvangen met zelfgemaakte paptaarten met bruine suiker en drinken voor iedereen. 
Het eerste optreden stond gepland om 14.00 uur. De matten lagen midden op de markt recht 
tegenover de ingang van de kerk. De straat liep een beetje af maar dat leverde voor de 
gymnasten geen problemen op.  
Zie op de foto’s een impressie van het eerste optreden; 
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Het aanwezige publiek was zeer verrast en enthousiast over onze demonstratie. 
De deelnemers van de old timer rit arriveerden later op de middag in hun oldtimers op de 
markt waardoor ook het publieksaantal duidelijk om hoog ging en dus mochten we om 16.00 
uur nogmaals een demonstratie geven.  
 

 
 
Ook de tweede demonstratie leverde groot applaus en de nodige ooh’s en aah’s op. 
Daarna gingen we weer met zijn allen op de fiets naar de boot en kunnen we terug kijken op 
een zeer geslaagde dag in Groede. 
Ondertussen zijn wij benaderd door de organisatie van Groede Festival om op zondag 6 
september wederom tweemaal een demonstratie te geven, zij waren namelijk zeer onder de 
indruk van de door ons gegeven demonstratie. 
 

Daniëlle 
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Uitslagen clubkampioenschappen 2015 jongens/heren 
 

Jongens nts 16 
                  Toestel             

   Oefenstof Nr. Naam Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 
   nts 16 1 Sander Torbijn 12,10 13,80 0,00 14,80 12,60 17,30 70,60 
     2 Tijn Jellema 11,40 13,50 0,00 13,00 12,00 15,90 65,80 
     3 Delano Meulmeester 10,10 11,00 0,00 12,00 11,90 17,30 62,30 
     4 Nils Knorpp 11,60 10,50 0,00 11,00 11,70 17,10 61,90 
   

             Jongens nts 15 
                  Toestel             

   Oefenstof Nr. Naam Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 
   nts 15 1 Tom Lucassen 17,80 17,00 0,00 15,50 17,20 17,30 84,80 
   

             Jongens nts 14 
                  Toestel             

   Oefenstof Nr. Naam Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 
   nts 14 1 Luca van Ruiten 16,70 18,00 9,60 14,50 17,40 19,90 96,10 
     2 Sem Ovaa 16,20 17,40 9,80 13,00 16,00 19,60 92,00 
     3 Milan Tiessens 16,60 16,70 9,70 13,00 15,70 19,70 91,40 
     4 Justin Boxhoorn 16,20 16,10 9,40 12,50 15,30 19,20 88,70 
     5 Rover Schipper 15,30 16,70 9,30 11,50 17,10 18,60 88,50 
     6 Chico Kranenburg 15,10 15,70 9,20 12,00 15,10 19,20 86,30 
     7 Wouter Baas 15,50 14,90 9,20 11,50 15,70 18,90 85,70 
   

             Jongens nts 13 
                  Toestel             

   Oefenstof Nr. Naam Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 
   nts 13 1 Aron Enters 15,40 13,00 9,20 15,00 15,30 18,00 85,90 
     2 Stijn van de Gruiter 13,50 15,50 9,30 12,00 15,50 18,40 84,20 
   

             Heren nts 11 
                  Toestel             

   Oefenstof Nr. Naam Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 
   nts 11 1 Josef Hamelink 15,50 16,00 12,10 15,50 15,00 17,20 91,30 
     2 Sam Josiasse 15,10 15,50 12,40 15,20 13,70 18,80 90,70 
     3 Tim de Kam 14,30 14,30 12,60 15,80 14,40 18,10 89,50 
   

             Jongens selectie 
                  Toestel             

   Oefenstof Nr. Naam Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 
   Instap (5e div) nts 13 1 Ruben Bellu 18,30 16,00 9,60 16,00 17,00 19,70 96,60 
     2 Tymo Vermaas 16,50 15,80 9,40 16,50 16,90 18,80 93,90 
   



24 

 

Jongens selectie 
                  Toestel           Totaal 

   Oefenstof Nr. Naam Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong   
   Instap (4e div) nts 12 1 Niek Baars 17,90 16,10 9,80 18,00 17,90 18,90 98,60 
   

             Jongens selectie 
                  Toestel             

   Oefenstof Nr. Naam Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 
   Pupil (5e div) nts 11 1 Joey vd Nouweland 17,00 15,50 8,50 16,00 17,20 19,50 93,70 
     2 Tom Akkerman 16,40 14,90 8,20 14,00 16,50 17,10 87,10 
   

             Jongens selectie 
                  Toestel           Totaal 

   Oefenstof Nr. Naam Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong   
   Pupil (4e div) nts 10 1 Kay de Kleyn  18,40 15,80 8,70 14,50 16,20 19,20 92,80 
   

             Jongens selectie 
                  Toestel           Totaal 

   Oefenstof Nr. Naam Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong   
   Jeugd (5e div) nts 10 1 Sven Veldhuizen 15,30 14,20 7,10 13,00 15,10 18,00 82,70 
    

 
 

 

 
Speelstad Vlissingen, een kindervakantieweek 

 voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. 
 
Wanneer:    maandag 10 t/m zaterdag 15 augustus 

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

Locatie:   Arodaveld Baskensburgplein, Vlissingen 

Voorverkoop kaarten:  vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 augustus 

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

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

Kosten dagkaart:   € 2,20 per persoon 

Info    06-51301768 / mail: info@speelstad-vlissingen.nl of de  

website www.speelstad-vlissingen.nl 

 

Lekker in alle vrijheid hutten bouwen en nog vele andere activiteiten, zoals o.a. een knutseltent, 
schminken, een waterglijbaan en natuurlijk dagelijks een krant samengesteld door de inwoners 
van Speelstad. Voor vertrek van de gratis speelstadbus, zie de website. 

 

Kijk ook eens op www.facebook.com/speelstadvliss 
Ook vrijwilligers vanaf 14 jaar zijn zeer welkom. 

mailto:06-51301768%20/%20info@speelstad-vlissingen.nl
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Heel veel medailles … 
 
 
De turnsters en turners uit de wedstrijdgroepen die aan de wedstrijden van de KNGU 
meedoen, hebben dit jaar enorm goed gepresteerd. Dit heeft u ook al regelmatig in de media 
kunnen lezen. Hieronder een overzicht van de behaalde medailles in de diverse regio-, 
districts- en nationale wedstrijden. 
 

Naam Medailles 
1

e
 

plaats 
2e 

plaats 
3e 

plaats Niveau 

Yara Helleman 7 5 2   Pupil 2 D1 

Julia van der Maas 7 4 3   Pupil 2 D3 

Vienna Niemantsverdriet 7 2 5   Jeugd 1 D1 

Thirza van Belzen 6 2 2 2 Jeugd 1 D2 + Dames Paar D-niveau 

Domenica de Poorter 6 1 2 3 Pupil 1, D2 

Noemi Hendrikse 5 4 1   Pupil 1 D2 + Dames Paar E-junior 

Yvette de Kam 5 3 1 1 Divisie 6, Junior H 

Charlotte de Kam 5 1 3 1 Pupil 2 D1 

Kiara van Belzen 4 3 1   1e voorwedstrijd, Instap D2 

Joey van den Nouweland 4 2   2 Niveau 13 

Ruben Bellu 4 1 2 1 Niveau 13 

Tymo Vermaas 3 2   1 Teamprijs 

Femmy Gunter 3 1   2 Divisie 4 Jeugd F 

Myrthe Jellema 3   1 2 Pupil 1, D2 

Shumee Jasperse 2 1   1 Divisie 5, Jeugd G 

Tom Akkerman 2 1   1 Teamprijs 

Desiree van Nugteren 2     2 Jeugd 1 D3 

Danique Minnaard 1 1     Pupil 2 D2 

Mila Holtkamp 1 1     Dames Paar, E-Junior 

Daniek van der Maas 1   1   Dames Paar, E-Junior 

Indy de Rijke 1   1   Jeugd 1 D2 

Isis van der Linde 1   1   Damen Groep, D-niveau 

Lieke de Koster 1   1   Dames Paar, E-Junior 

Maaike de Jonge 1   1   Damen Groep, D-niveau 

Yentel Wouters 1   1   Damen Groep, D-niveau 

Anouk Vreeke 1     1 Dames Groep, E-Senior 

Anouk Zoutendijk 1     1 Dames Groep, E-Senior 

Aylin Tanfer 1     1 Damen Paar, D-niveau 

Denice van Zweeden 1     1 Dames Groep, E-Senior 

Finn Zegelink 1     1 Dames Paar, E-Junior 

Kate Vlaskamp 1     1 Dames Paar, E-Junior 

Kay de Kleijn 1     1 Niveau 10, Pupil 4e divisie 

Carmen Mechielsen 1     1 Divisie 6, Senior F 

Lois Boonman 1     1 1e voorwedstrijd, Pupil 2 D2 

 
Op zaterdag 11 juli zijn de winnaars uit A-selectie, B-selectie, Acro-groep en Jongens-
selectie in het zonnetje gezet door het Bestuur, met de wens dat het volgend seizoen weer 
net zo goed mag verlopen. 

Ruud Kempe 
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Beweegdiploma 
 
 
Om te leren zwemmen, gaan kinderen op zwemles. Logisch, 
vinden veel ouders. Het is in het belang van het kind om goed te 
kunnen zwemmen en je veilig te voelen in en rond het water. 
Maar om goed te kunnen bewegen, gaat (nog) niet iedereen 
naar een gymles. Veel leraren in het basisonderwijs merken dan 
ook dat als kinderen in groep 3 voor het een wat serieuzere 
gymles krijgen, ze niet goed bewegen. En dat sommige kinderen 
al op jonge leeftijd te dik zijn, is ook vaak in het nieuws. Daar 
hebben ze binnen de KNGU iets op bedacht: het 
beweegdiploma! 
Om zoveel mogelijk jonge kinderen aan het bewegen te krijgen 
hebben ze iets nieuws ontwikkeld. In 15 tot 20 lessen kunnen ze 
alle motorische vaardigheden leren. Bijvoorbeeld: springen, 
diverse manieren van rollen, balanceren, klimmen en 
vaardigheden met een bal. Of zoals de directeur van de KNGU Jaap Wals zegt: “Wij willen 
met het Beweegdiploma een stimulans geven aan bewegen op jonge leeftijd nog voordat ze 
naar de basisschool gaan. Het belang van dit diploma voor de latere sportieve carrière en 
leefstijl wordt op aansprekende wijze benadrukt.” 
 
Peuter-oudergymlessen worden al jaren, met succes, gegeven bij VTV en omdat het leuk is 
om die periode af te sluiten met een diploma, werd besloten een pilot beweegdiploma op te 
starten in de peutergroep op maandag in de Combinatie. In die klas was al een soort van 
samenwerking met één van de basisscholen in dat gebouw. Dat is namelijk één van de 
voorwaarden om het keurmerk te krijgen en dus lessen beweegdiploma aan te mogen 
bieden. Eigenlijk veranderde er niet veel in de les, er is immers altijd wat te klimmen, 
balanceren of iets met ballen bijvoorbeeld. Maar door de ouders erop te wijzen, d.m.v. 
afbeeldingen, gingen ze toch serieus aan de slag om goed te leren bewegen. Wekelijks 
hingen er 4 afbeeldingen op, waarin iets speciaals benadrukt werd wat geoefend kon 

worden. De leiding hield bij wat de kinderen allemaal 
konden en zo bleek dat na ongeveer 15 lessen er 12 
peuters in aanmerking kwamen voor het diploma. 
 
Maandag 22 juni was dan de eerste diplomales 
beweegdiploma 1. Sonja de Waal, onze voorzitter, 
was aanwezig om de diploma’s uit te reiken. Niet alle 
peuters waren nog zover en zij kregen een certificaat 
van deelname. Volgende ronde zijn zij misschien aan 
de beurt. Want dat er een volgende ronde komt, is 
wel de bedoeling. Ouders en kinderen waren 
enthousiast. De leiding en de Ravensteinschool 
vonden het ook allemaal leuk om te doen en dus 
gaan we er mee verder. Er is inmiddels gesproken 
met de leiding van de ander peuterklassen en zij 
zagen het ook wel zitten. Hoe dat allemaal gaat 
plaatsvinden, moet nog bekeken worden. Maar 
daarover later meer. 
 
 

Gina 
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Welkom nieuwe VTV-ers 
 
 
Ook alle leden die vanaf februari lid zijn geworden, van harte welkom bij de club. 
Jullie zijn vast al een tijdje aan het turnen of dansen en weten dus hoe gezellig het is. Naast 
de wekelijkse lessen zijn er ook andere activiteiten waar we jullie graag zien. Let maar goed 
op de briefjes die worden uitgedeeld in de klassen. Veel plezier. 
 

Nenen Yovau Hemminga Patricia Matena Devika Sheonoth 
Ouofar Ahrouch Jimena Lacle Vanessa Cymeraman 
Shania Ghewy Kysha Lacle Lacle Jyrady 

Nils Knorpp Luca van Peenen Emily Rottier 
Celina van der Hoek Alannah Nightingale Noortje Heijstek  

Faya Adam Thijs Kooi Raf van Schijndel 
Kyara Voortman Sara van de Wijnckel Liv v/d Hoeven 

Lois Vujovic Luna Baltic Zainab Bouzambou 
Julia Correia Nadia Belkihel Lina El fassi 

Gabriel Platteeuw Kimberly Doornenbosch Anna Gillissen 
Floortje Lorier Latischa Fontanah Yinthe van der Horst 
Jiska Houwing Rosalie Sebova Nova van Sluijs 
Fenne Klippel Korné Wouters Tim van Gerwen 

Jaimy Machielse Edyta Kiszlo Milan Jiskoot 
Lindsay van Es Lynn Doosjen Ilsa Allaart 

Danique de Kam Veronique Meerman Jana Bajic 
Fay van den Berg Selena Chen Jelena Bajic 

Lisa Laman Frédérique Roosenboom Mellody Roelse 
Liam van de Kevie Sylvan Stroet Zion van de Geer 
Arijalda Jusufovic Lisanne van Rossum Luna Zabicki 

Gabrielle Spaanderman Thomas van de Heuvel Noa Zabicki 
Sophie Verweij Kaeley de Waal Tara Verhage 

Anouk Vis Erica Dronkers Dylano Berdik 
Mees de Vries Noumera Azzannaqui Erita Lisiecka-Kobiela 
Michelle Elve Shenaya Heerschop Vera de Schipper 

 Delano Meulmeester  

 

Theaterdansvoorstelling in de Schouwburg 
 
 
Woensdag 1 juli heeft de hele dansafdeling opgetreden in de schouwburg te Middelburg. Dit 
keer was het een tropisch feestje voor alle deelnemers en organisatie. Zonnig en erg warm, 
temperaturen tussen de 32 °C en 34 °C, de warmste dag van de week, de warmste 1 juli 
sinds 1961… Allemaal uitspraken die we in het nieuws en weerberichten tegenkwamen. Niet 
te geloven, en uitgerekend op deze dag hadden wij onze theaterdansvoorstelling. 
Ondanks de tropische temperaturen hebben alle dansers een spetterend optreden verzorgd. 
En dat spetterend was zowel letterlijk als figuurlijk, want er vloeiden flink wat 
zweetdruppeltjes. Wat een prestatie om met deze hitte zo goed te dansen! Ook het massaal 
opgekomen publiek had het best wel pittig. Er werd flink gewapperd met de 
programmaboekjes om zo nog wat verkoeling te krijgen.  
Maar wat hebben we weer genoten, deze dag. Het is voor de dansers zo leuk om in een 
theater op te treden. Vanaf september vorig jaar hebben de groepen hard gewerkt om twee 
dansen zo goed mogelijk in te studeren en eindelijk is het dan zo ver… onze jaarlijkse 
voorstelling in het theater. 
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We hebben deze avond veel verschillende dansen voorbij zien komen en juist dat maakt het 
voor het publiek zo leuk om naar te kijken. We hebben bij VTV veel verschillende groepen 
met elk hun eigen stijl. Zomaar wat dingen die we voorbij zagen komen: 
 

• De groep 8-9 jaar o.l.v. Annelies, Nathalie en Kiki met Let it go. Zij vertelden al 
dansend het verhaal van de sneeuwkoningin. Echt een prachtige dans, die met recht 
uitgekozen is voor de theaterdemo. 

• De streetdancegroep 10-11 jaar o.l.v. Britt en Nestrin met Bang Bang. Wat een 
knallende dans, met in het 1e deel een hoofdrol voor de dames, maar in het 2e deel 
lieten de drie heren vuurwerk zien. 

• De groep 4-5 jaar o.l.v. Gina, Jaila en Savannah met Los op de dansvloer. Nou en los 
gingen deze kids! Ze dansten bijna het dak eraf. Ook deze dans is uitgekozen voor 
de theaterdemo. 

• De groep 10-12 jaar o.l.v. Rienke en Wendi met She came to give it to you. Bij deze 
dans werden stokken als attributen gebruikt. Het zag er allemaal lekker strak uit en 
leuk om te zien. Natuurlijk ook een compliment voor de enige heer in deze groep.  

• De streetdancegroep 14+ o.l.v. Merel met de dans MIX. Deze stoere streetdance met 
verschillende stijlen en muziekjes was boeiend om naar te kijken van het begin tot 
aan het einde. Lekker met veel power gedanst! 

• De groep 5-6 jaar o.l.v. Gina en Amber met Champion. Dit was een lekker vlotte dans 
en swingde de pan uit. Wat een energie straalden deze jonge dansers uit.  

• De groep 16+ o.l.v. Annelies met Charlie Chaplin. Naast de twee prachtige dansen 
van Annelies en Iris, waarvan er één is uitgekozen voor de theaterdemo, was deze 
dans echt eens totaal iets anders. Heel verrassend was deze vrolijke humoristische 
dans geïnspireerd op de stomme film. 

• De streetdancegroep 12-13 o.l.v. Britt en Merel met Don't care about us. Deze dans 
was gemaakt op een mix van allemaal Michael Jackson nummers. Heel afwisselend 
en goed strak gedanst. 

• De damesgroep o.l.v. Nicole met Squander. Een mooie dans met veel technische 
elementen. Na hard oefenen is het toch gelukt om iets moois neer te zetten. En dit is 
beloond, doordat ook deze dans is geselecteerd voor de theaterdemo. 

• De groep 7-8 jaar o.l.v. Gina en Amber met Everything is Awesome. Ondanks dat 
jullie maar met z'n vijven waren, hebben jullie super gedanst. Wat een energieke 
dans! Met vrolijke en af en toe een beetje "gekke" dans lieten jullie zien dat dansen 
hartstikke leuk is.  

• De streetdancegroep 8-9 jaar o.l.v. Britt en Josephine met You got the love. Wat een 
pakkend begin en einde hadden jullie met deze dans. Maar ook de rest van de dans 
was lekker vlot en afwisselend. Leuk om naar te kijken! 

• De groep 12-16 jaar met Til Enda gemaakt door Merel en Streets gemaakt door Gina. 
Twee totaal verschillende dansen, maar juist dat maakt het zo leuk om naar te kijken. 
Goed gedanst hoor. 

 
Dan zijn we dit seizoen voor het eerst gestart met een demoteam modern o.l.v. Rienke en 
Wendi. Deze groep mocht met drie totaal verschillende dansen optreden. Jullie hebben laten 
zien dat je alle dansstijlen beheersen. De opening op live muziek was iets wat we nog nooit 
gezien hadden met de voorstellingen. Dit is best heel moeilijk en heel knap dat het zo'n leuke 
dans is geworden. 
Halverwege het seizoen is er ook een streetdance demogroep opgericht o.l.v. Britt en Merel. 
Deze tien meiden knalden met de dans Clique. Wat kunnen jullie dansen zeg! Het publiek 
ging uit zijn dak. 
Na de zomervakantie gaan we er weer met z'n allen tegenaan om volgend jaar (de 20e 
theaterdansvoorstelling!) een spetterende show aan het publiek te kunnen laten zien. 
 

Nicole 
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Een warme dansavond 
 
 
Op een warme woensdag avond, 1 juli jl. reden we ( 3 jazzdames die les hebben van Gina ), 
naar de schouwburg in Middelburg voor de theatervoorstelling van VTV. 
We waren net op tijd en zagen dat de zaal al aardig vol zat. Boven was gelukkig nog wel 
plek, zelfs op de 1e rij. Je had daar prima zicht op het podium. 
Zoals te verwachten was in deze oude schouwburg , was er geen airco. Heel de avond heb 
ik me met het programmaboekje koelte toe gewaaid, zo was het iets beter uit te houden. 
 
De voorstelling begon met een African Party van het demoteam, samen met een Djembe 
groep. Geweldig goede opening en de sfeer zat er gelijk goed in. 
Wat was het weer een afwisselend show met zeer goede dansers. Kleuters zijn altijd heel 
aandoenlijk om naar te kijken. Streetdance is blijkbaar erg populair, die groepen zijn nl heel 
groot. Achter ons werd al gevraagd, wanneer de ouderen kwamen, zij kunnen ook goed 
dansen. Geweldig , dat er zelfs een groepje was met maar 5 dansers! 
Veel te snel was het pauze, even de benen strekken en drinken. Dat mocht ook wel met die 
hitte. 
 
Na de pauze kwamen alle groepen nog eens voorbij. Eigenlijk kan elke leeftijdsgroep goed 
dansen. Compliment voor de leiding van deze dansers. 
Knappe choreografie van Nicole, om 3 dansgroepen samen te laten dansen. Dit was een 
mooie afsluiting. Bij de slotdans deden natuurlijk alle groepen mee, erg sexy...! 
Jessica Markovic was de speaker. Haar wil ik zeker niet vergeten, ze sprak erg duidelijk en 
gaf goede informatie over de dansen. Verschillende dansgroepen zijn uitgekozen voor de 
KNGU avond op 26 september . Daar ga ik vast en zeker ook heen. 
In ieder geval heb ik genoten van deze warme dansavond ! 
 

Een enthousiaste toeschouwer 
 

 

26 SEPTEMBER 2015 ■ WEYEVLIETPARK VLISSINGEN  
 
Festival der Culturen is hét burendag feest van het jaar ter ere van de wijken in het gebied 
Groot Lammerenburg. Namelijk Bossenburgh, Westerzicht, Papegaaienburg, West-Souburg, 
Lammerenburg en Rosenburg.  
De organisatie aan de basis van dit festival is Wijkvereniging Bossenburgh. 
Meer informatie www.festivalderculturen.nl 
 

GRATIS TOEGANG 

http://www.festivalderculturen.nl/

