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Van de bestuurstafel 
 
 
En alweer loopt een 
seizoen ten einde. Het 
seizoen 2015-2016 was 
een behoorlijk druk 
seizoen als we kijken 
naar de evenementen 
die er naast de gewone trainingen waren. 
Niet alleen de Uitvoering, die we in februari 
hadden, maar ook de Regiofinale waarvoor 
ruim meer dan 300 turnsters naar 
Vlissingen kwamen. Bij zulke grote 
evenementen valt het mij altijd op wat een 
grote familie VTV eigenlijk is. Tijdens 
opbouwen en afbreken krioelen er dan 
tientallen medewerkers door elkaar, 
sommige zijn niet eens lid maar horen 
zijdelings bij de vereniging, en dankzij al 
deze hulp verloopt alles heel gladjes en 
laten we zien dat VTV een prima vereniging 
is. En op dezelfde manier zie je ook bij 
Clubkampioenschappen, Dansgala, 
Eindfeest etc. dat we een club hebben om 
trots op te zijn. 
 
Op het moment dat ik dit schrijf zijn er nog 
twee weken te gaan. In de klassen wordt 
naar de vakantie uitgekeken, er zullen wel 
een heleboel speciale activiteiten zijn en 
dan breekt de vakantie los. Het Dansgala 
en het Eindfeest staan ons nog te wachten, 
en daarna gaan de zalen dicht. Bestuur en 
TC zijn al volop bezig met het volgende 
seizoen, maar zullen ook van de vakantie 
genieten, hopelijk in zomerse sferen en met 
goed weer. Wij kijken uit naar dat nieuwe 
seizoen, met weer volop activiteit, maar 
wensen eerst iedereen een goede vakantie. 
 
 

Namens het bestuur, 
Ruud Kempe 

 

 
10 September: start nieuwe seizoen 
24 September: Open Dag 
07 Oktober: Theaterdemo Dans 
08 Oktober: Springdisco 
 

Van de redactie 
 
 
Laatste clubblad van dit seizoen. Met in 
deze editie veel uitslagen. Het was dan ook 
een succesvol sportjaar voor VTV. 
De eerste bladzijde is meteen een 
belangrijke boodschap van het bestuur. 
Gelijk maar even de bedragen aanpassen, 
dan kan het niet fout gaan in september. 
Verder in het clubblad veel uitslagen o.a. 
van de clubkampioenschappen en de 
leiding van de selectie geeft een overzicht 
van de behaalde medailles. Ook de 
dansafdeling komt ruim aan bod deze keer. 
Klassenbezoek bij de danskleuters, een 
interview met een dansleiding, verslag van 
de 20e theater- dansvoorstelling en ander 
dansnieuws.  
Helemaal op het achterblad staat het 
lesrooster en daar is voor het nieuwe 
seizoen weer het één en ander veranderd. 
Het nieuwe seizoen start in een aantal 
klassen met nieuwe leiding en misschien 
op andere lesdagen en lestijden. 
Terwijl ik dit schrijf moet het grote eindfeest 
nog komen. Daarvan een verslag in het 
novembernummer. 
En dan vakantie, even geen VTV dingen 
misschien … al moeten de nieuwe 
presentielijsten enz. weer worden gemaakt, 
en andere administratie bijgewerkt worden. 
En wil je na de vakantie starten met nieuwe 
dansjes of turn- en acro oefeningen, moet 
je toch in de vakantie iets aan 
voorbereiding doen. 
In de eerste weken van het seizoen is er op 
24 september een open dag. Het is dan 
Nationale Sportweek en op die manier 
kunnen we laten zien wat we “in huis 
hebben” en mogelijke nieuwe leden 
werven. Zet die datum maar in de agenda 
voor na de vakantie. Meer informatie 
hierover t.z.t. via de site en social media 
Tenslotte wens ik u allemaal een mooie 
vakantie en laat gerust weten wat jullie in 
de vakantie doen. Stuur uw foto’s en 
verhalen naar clubbladvtv@zeelandnet.nl. 
of de bekende social mediakanalen. 
 

Namens de redactie, 
Gina Boogaard 

mailto:clubbladvtv@zeelandnet.nl
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In de spotlight …Annelies Christiaanse 
 
 
 
Wat is/was je functie binnen VTV? 
Ik ben hoofdleiding van de groepen jazzdance 7/8, 8/9 en 16+. 
 
Hoe lang ben je al actief bij de vereniging? 
Vanaf mijn 9e ben ik gestart met dansen bij de VTV en sinds mijn 11e ben ik begonnen met 
lesgeven. Ik ben nu 21 jaar dus tel maar op! 
 
Sport je zelf ook nog bij VTV? 
Ik geef leiding aan de jazzdance 16+ groep en ik dans zelf ook mee in de groep. 

 
Hoeveel en welke uren geef je les? 
Ik geef op de maandag, woensdag en vrijdag 1 uur les, dus 3 uur in totaal per week.  
 
Wat doe je nog meer in het dagelijks leven? 
Ik studeer momenteel pedagogiek aan de HZ en hopelijk ben ik op het moment dat jullie dit 
lezen afgestudeerd! Volgend schooljaar ga ik een nieuwe studie volgen, namelijk docent 
theater in Tilburg. Op de momenten dat ik niet op school of stage ben, werk ik (ik heb 
namelijk 5 baantjes, vraag me niet hoe ik dat voor elkaar heb gekregen), doe ik creatieve 
dingen zoals tekenen en dansen, ben ik aan het chillen, probeer ik af te spreken met 
vrienden, kijk ik een film en als het even kan struin ik door tweedehands winkeltjes. 
 
Hoe ben je bij VTV gekomen? 
Toen ik 9 was wilde ik heel graag op dansen en ben ik begonnen in de jazzdance 8/9 jaar 
groep toen nog onder leiding van Wendi en Milja. Zodoende ben ik gevraagd voor hulpleiding 
en ben ik steeds meer bij de VTV betrokken geraakt. 

 
Wat is het grappigste dat je bij VTV hebt meegemaakt? 
Oef, dat is een lastige! Ik maak zoveel leuke en grappige dingen mee. Zo was ik met een 
demodag wel eens te laat voor de Efteling dans en sprong ik halverwege de dans op het 
podium. Ook maken we met de 16+ groep onze eigen namen voor danspasjes zoals: 'de 
plassende hond' en 'de Nath'. De Charlie Chaplin dans was ook erg leuk met de snorren of 
de Candy dans waar de meisjes met lollies dansten. Bijna alle lollies waren gebarsten tijdens 
de generale repetitie. Dus tijdens de uitvoering waren het wel zielige lollies. Gelukkig waren 
ze nog steeds lekker na afloop. 
Ik heb ook wel eens gehad dat een meisje zonder broek op was gegaan, ik zag het pas toen 
de groep op het podium danste en ik in de coulissen toekeek. Gelukkig konden we er erg om 
lachen. Of die keer dat ik bij alle meiden van de 16+ groep 3x checkte of iedereen zwarte 
sokken aan had en ik zelf op het podium erachter kwam dat ik geen zwarte sokken aan had. 
Een paar jaar terug heb ik met de dans 'Pokerface' in de groep van Gina in de Kruitmolen 
iets van 3x8 tellen lang het verkeerde stuk gedanst. Ik stond vooraan en ik had niks door. 
Toen ik de beelden later terug zag was dat toch wel erg grappig. 
Oh, en laat ik het elkaar slaan op het podium niet vergeten! Dat 'slaat' ook wel op de 
lachspieren.  
 
Hoogtepunt tijdens je hele VTV loopbaan? 
Zoveel! De uitvoering aan het einde van het jaar is altijd een hoogtepunt. Als ik mijn groepen 
zie stralen op dat podium en als ze buigen op het einde dan gloei ik toch wel van trots. 
Sowieso vind ik elke les weer een hoogtepuntje. Ik vind het heerlijk om les te geven en zelf 
te dansen. Oh en stiekem ben ik ook wel trots op het feit dat de 16+ groep tot nu toe elk jaar 
met 1 of 2 dansen is uitgekozen. 
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Waren er ook wel eens vervelende dingen? 
Als je mij een beetje kent, heb je vast wel eens meegemaakt dat ik wat vergeten was of 
verkeerd begrepen had. Op de één of andere manier krijg ik het altijd weer voor elkaar om 
bijvoorbeeld de verkeerde briefjes uit te delen, om de sleutel van het clubhuis te vergeten of 
de informatie op de briefjes te verwisselen of gewoon compleet verkeerd te noteren. 
Ik doe het niet expres hoor, ik probeer er nu extra op te letten maar het komt om de zoveel 
tijd altijd weer voor dat er een danser of ouder naar me toe komt en zegt: “Juf…. Volgens mij 
klopt dit niet helemaal” Oops! En laat ik natuurlijk niet die eeuwige zoektocht naar 25 
dezelfde jurkjes of broeken of rokken of wat dan ook vergeten. Dat ga ik denk ik als enige 
niet missen. 

 
Welke sporten vind je nog meer leuk? 
Dansen vind ik natuurlijk het allerleukste maar verder vind ik het ook leuk om te skeeleren 
en... vooral dansen eigenlijk (: 

 
Ook leuk om te weten … 
Verliefd?/Verloofd?/Getrouwd?/Kinderen? 
Niks, noppes, nada! 

 
Waar kijk je graag naar op TV? 
Ik ben vaak niet thuis als de series komen die ik leuk vind, maar als ik tijd heb dan kijk ik 
graag naar Grey’s Anatomy en the Blacklist. 

 
Welke muziek vind je leuk? 
Ik luister graag naar the Script, Florence and the Machine, Sia, Aurora, Years&Years, Joss 
Stone, Adele... 

 
Ben ik nog iets vergeten te vragen? Of wil je zelf nog iets vertellen? 
Omdat ik volgend schooljaar naar Tilburg ga verhuizen ga ik helaas stoppen bij de VTV. Ik 
ga alles en iedereen enorm missen. Helemaal weg ben ik niet want met de optredens kom ik 
sowieso terug om alle mooie dansen en dansers te bewonderen! Ik wil iedereen heel erg 
bedanken voor vele leerzame jaren van plezier (: 
 
Dank je wel Annelies voor al deze leuke en mooie herinneringen. Je hebt vele jaren 
lesgegeven en heel wat meiden en jongens leuke danslessen gegeven. 
Veel succes met je verdere studie en ik zeg gewoon tot ziens, want we zien elkaar vast nog. 
 

Gina 
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Opnieuw succes voor de dansers van VTV 
 
 
Het demoteam modern en jazzdance 16+ zitten nooit stil! Na twee spetterend optredens 
tijdens ‘VTV gaat Olympisch’, doken ze het Clubhuis weer in om verder te werken aan hun 
dansen. Het demoteam modern o.l.v. Rienke en Wendi ging aan de slag met een nieuwe 
dans op het nummer Runnin’ van Beyoncé. In tegenstelling tot de vrolijke dans ‘We Are 
One’, was dit een meer ingetogen dans waarin elke danser zijn eigen verhaal in kwijt kon. 
Jazzdance 16+ met als artistiek leider Annelies, werkte verder aan de dans ‘Nobody’s 
perfect’. Een krachtige dans over de ups en downs van het leven.  
 
Zaterdag 2 april organiseerde de RPG dans de tweede demodag dans in Sporthal De 
Kruitmolen in Middelburg. Voor de twee bovengenoemde groepen hét moment om hun 
dansen te tonen aan de vak- en publieksjury. Twee mooie optredens, tevreden juffen en veel 
applaus.  
 
En met resultaat! Een paar weken later kwam Gina, hoofd van de dansafdeling, bij de 
groepen langs met goed nieuws: zowel demoteam modern en jazzdance 16+ zijn uitgekozen 
om hun dansen nogmaals in het theater te laten zien! Daarnaast is ook de damesgroep van 
Nicole met de dans ‘No place like home’ uitgekozen door de jury. Voor deze presentatie 
kregen alle dansers een mooi certificaat.  
 
Op vrijdag 7 oktober kunt u de dansen nogmaals bewonderen tijdens de theaterdansdemo in 
de Schouwburg in Middelburg. 
 

Iris  
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Het succesvolle wedstrijdseizoen van de A-selectie 
 
 
De turnsters van de A-selectie hebben er weer een succesvol wedstrijdseizoen op zitten. Ter 
verduidelijking: iedere turnster turnt twee voorwedstrijden waarin zij zich kunnen plaatsen 
voor de regiofinales en de toestelfinales. Tijdens de regio- en toestelfinales turnen alleen de 
beste turnsters van de regio Zuidwest Nederland. In de regiofinale is er weer de mogelijkheid 
om je te plaatsen voor de districtsfinale. Dat werd afreizen naar Limburg dit jaar! 
 
Hieronder vinden jullie alle behaalde resultaten:  
 

 
 
Instap D2: 

Tessa Geldof:  1ste plaats eerste voorwedstrijd 

    1ste plaats toestelfinale balk 

    2de plaats Zeeuwse kampioenschappen 

    2de plaats Zeeuwse kampioenschappen 

    8ste plaats tweede voorwedstrijd 

    28ste plaats toestelfinale sprong  

    36ste  plaats toestelfinale brug 

    37ste plaats regiofinale  

 

 

Jennifer Verplanke:  3de plaats Zeeuwse kampioenschappen 

    5de plaats eerste voorwedstrijd 

    4de plaats toestelfinale sprong 

    22ste plaats toestelfinale brug 

    22ste plaats regiofinale  

    23ste plaats toestelfinale vloer  
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Eline Kas:  1ste plaats Zeeuwse kampioenschappen 

    5de plaats eerste voorwedstrijd  

    4de plaats toestelfinale vloer 

    29ste plaats toestelfinale sprong 

    18de plaats toestelfinale brug 

 

Pupil 1 D2: 

Noor van Putten: 1ste plaats toestelfinale vloer 

    2de plaats tweede voorwedstrijd  

    5de plaats toestelfinale brug 

    6de plaats Zeeuwse kampioenschappen 

    7de plaats regiofinale 

    9de plaats eerste voorwedstrijd 

    15de plaats toestelfinale balk 

    23ste plaats districtsfinale te Asten 

 

Pupil 2 D2: 

Myrte Jellema: 1ste plaats Zeeuwse kampioenschapen 

    3de plaats toestelfinale vloer  

    5de plaats toestelfinale brug  

    5de plaats tweede voorwedstrijd 

    10de plaats regiofinale  

Myrthe miste haar eerste voorwedstrijd vanwege een gebroken 

pols maar kon zich op tijd herpakken voor alsnog een prima 

wedstrijdseizoen! 

 

Pupil 2 D1: 

Noemi Hendrikse: 1ste plaats eerste voorwedstrijd  

    1ste plaats tweede voorwedstrijd 

    1ste plaats Zeeuwse kampioenschappen 

    1ste plaats toestelfinale brug 

    6de plaats toestelfinale vloer  

    10de plaats toestelfinale balk 

    15de plaats toestelfinale sprong 

Noemi miste de regiofinale en districtsfinale door een gebroken 

voet maar is inmiddels weer helemaal terug! 

 

Jeugd 1 D1: 

Charlotte de Kam: 1ste plaats eerste voorwedstrijd 

    1ste plaats tweede voorwedstrijd 

    1ste plaats toestelfinale brug 

    1ste plaats toestelfinale vloer 

   1ste plaats regiofinale 

    1ste plaats Zeeuwse kampioenschappen 
    2de plaats districtsfinale te Asten 
    3de plats toestelfinale balk 
    8ste plaats toestelfinale sprong  
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Door haar doorslaande successen moet Charlotte volgende seizoen promoveren naar de 
derde divisie. Dat houdt helaas in dat zij hiervoor naar een andere vereniging moet. 
We gaan jou en je doorzettingsvermogen enorm missen Charlotte. 
 
Jeugd 1 D2: 

Danique Minnaard:   5de plaats tweede voorwedstrijd 

     8ste plaats eerste voorwedstrijd 

     8ste plaats Zeeuwse kampioenschappen 

     15de plaats toestelfinale sprong 

     19de plaats toestelfinale balk 

     21ste plaats regiofinale 

     24ste plaats toestelfinale vloer 

 

Anouk Zoutendijk:   5de plaats Zeeuwse kampioenschappen 

     7de plaats tweede voorwedstrijd 

     9de plaats eerste voorwedstrijd  

     14de plaats toestelfinale vloer 

     30ste plaats regiofinale  

 

Jeugd 2  divisie 4: 

Vienna Niemantsverdriet: 1ste plaats Zeeuwse kampioenschappen 

    2de plaats eerste voorwedstrijd 

     3de plaats tweede voorwedstrijd  

     4de plaats toestelfinale sprong 

     4de plaats toestelfinale brug 

     4de plaats toestelfinale balk 

     4de plaats regiofinale  

     10de plaats Districtsfinale te Panningen 

 

Na dit goede wedstrijdseizoen, met helaas een hoop 4de plaatsen, 

heeft Vienna een punt gezet achter haar turncarrière… we gaan haar missen! 

 

 

Thirza van Belzen:   6de plaats eerste voorwedstrijd  

     6de plaats tweede voorwedstrijd 

 

Thirza heeft halverwege het seizoen besloten te stoppen met turnen. 

 

 

Jeugd 2 divisie 5: 

Indy de Rijke:    5de plaats Zeeuwse kampioenschappen 

     6de plaats eerste voorwedstrijd  

     10de plaats toestelfinale sprong  

     10de plaats tweede voorwedstrijd  
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Junior  divisie 5: 

Britt Willems:   2de plaats Zeeuwse kampioenschappen 

    3de plaats toestelfinale sprong  

     4de plaats tweede voorwedstrijd  

     9de plaats regiofinale  

     16de plaats toestelfinale balk  

     24e plaats Districtsfinale te Panningen  

 

 

Shumee Jaspers:   4de plaats eerste voorwedstrijd  

 

Shumee turnde alleen haar eerste voorwedstrijd, daarna brak ze haar elleboog. Ze is nog 

steeds aan het revalideren. Onlangs hoorden wij dat ze opnieuw geopereerd moet gaan 

worden. We wensen haar heel veel beterschap en een spoedig herstel! 

 

Junior divisie 6: 

Yvette de Kam:  1ste plaats eerste voorwedstrijd  

     1ste plaats tweede voorwedstrijd 

     1ste plaats toestelfinale brug  

     1ste plaats regiofinale 

     1ste plaats Zeeuwse kampioenschappen 

     2de plaats toestelfinale sprong 

     4de plaats toestelfinale vloer 

 

 

Door haar successen zal Yvette volgend seizoen promoveren naar een hogere divisie! 

 

 
 
 
 
 
 

WE ZIJN 
TROTS OP 

JULLIE 
ALLEMAAL!!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De train(st)ers: 

Karin, Linda, Marion, Anmei, Yentel, Carmen, Danny, Nicole, Leny en Kirsten 
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Clubkampioenschappen VTV 28 mei 2016 

 
 
Na vele uren voorbereiding, door organisatie, leiding, hulpleiding, gymnasten en juryleden, 
was het dan weer zover, de jaarlijkse clubkampioenschappen van VTV. 
Dit jaar minder deelnemers dan andere jaren, maar dit kwam door de afwezigheid van de 
meisjes van de A-selectie en de B-selectie die deze dag elders wedstrijden hadden. 
 
Niet alleen voor onze jongste deelnemers en nieuwe leden een vuurdoop, maar ook voor 
een aantal juryleden. Zij hebben in het najaar van 2015 de jurycursus Dames Turnen I 
gedaan, maar hadden nog niet op een wedstrijd gejureerd. 
 
Tijdens de eerste en de tweede wedstrijd zijn we uitgelopen, maar dit is na de lunchpauze 
weer goed gemaakt. Want rond 17.30 uur stond de afloop van de laatste wedstrijd gepland 
en toe waren we ook klaar. 
 
Langs deze weg willen wij dan ook iedereen, die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan 
deze wedstrijd, bedanken voor jullie medewerking. Want door jullie vrijwillige inzet hebben de 
clubkampioenschappen ook dit jaar weer plaats kunnen vinden. BEDANKT ALLEMAAL! 
Verderop in het clubblad zijn alle uitslagen van de clubkampioenschappen te lezen. 
Een felicitatie  voor alle prijswinnaars!! 
 
De data voor de volgende clubkampioenschappen staan ook al gepland. 
Deze zullen op vrijdagavond 31 maart 2017 en zaterdag 1 april 2017 worden gehouden. 
Noteer deze datum alvast in de agenda. 
 

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

Uitslagen clubkampioenschappen 
 
 
Kleuters I meisjes 

     Plaats Naam Toestel           

    balk rekstok/brug ringen mat sprong Totaal 

1 Maram Taba-Mighiz 9,20 8,20 7,40 9,50 7,90 42,20 

2 Nouk Hoogwerf 8,40 7,30 7,70 9,00 9,60 42,00 

3 Amelie Clement  9,30 8,30 8,00 8,50 7,65 41,75 

4 Inge van den Boom 8,90 7,20 7,90 9,00 8,65 41,65 

5 Noortje Heijstek 9,20 8,60 7,60 8,50 7,10 41,00 

6 Maria José Jongepier 8,90 8,40 7,70 8,00 7,60 40,60 

7 Freya Dana Verstraate 9,10 8,50 7,50 9,00 6,00 40,10 

8 Parul Jangbahadoer  9,20 7,90 7,80 8,30 6,75 39,95 

9 Kayleigh van der Borgt 8,50 7,00 8,50 7,50 7,95 39,45 

10 Femke Smit 8,15 7,80 7,80 7,50 7,85 39,10 

11 Gina Slepcik  8,30 8,00 7,10 7,50 7,25 38,15 

12 Rayhana Bouzambou 8,30 6,80 6,20 8,00 7,15 36,45 

13 Haley Volmer  8,00 6,80 7,10 7,50 6,00 35,40 

14 Nina Kwakkelaar 8,00 6,80 6,90 6,00 6,75 34,45 
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Kleuters II meisjes 
         balk rekstok/brug ringen mat sprong Totaal 

1 Sarina Quist 13,20 9,20 8,00 8,50 9,20 48,10 

4 Julia Owiesek 13,10 7,90 8,10 8,00 8,00 45,10 

5 Kaydee Tullenaar  12,80 8,50 7,50 8,00 8,00 44,80 

6 Zainab Bouzambou  12,70 7,80 8,20 7,00 8,10 43,80 

7 Natacha  Massano  12,15 7,60 8,30 7,50 8,10 43,65 

8 Lina El Fassi  12,60 7,80 7,80 7,50 7,30 43,00 

8 Binta Sanyang 12,40 7,90 7,80 7,30 7,60 43,00 

9 Alline Prinse 11,60 7,30 7,80 7,50 8,75 42,95 

10 Devika Sheanath 12,05 7,40 7,90 7,50 7,75 42,60 

11 Isa Kozak 12,60 7,70 8,00 7,00 7,25 42,55 

12 Melissa de Nooijer  11,70 8,00 7,90 6,50 7,10 41,20 

13 Ouafae Ahrouch 11,50 6,80 7,50 7,50 7,25 40,55 

        Kleuters II jongens 
     Plaats Naam Toestel           

2 Lennard Prinse 6,50 6,80 7,40 6,50 7,00 34,20 

        Pré-instap I meisjes 
     Plaats Naam Toestel           

  
 

balk rekstok/brug ringen mat sprong Totaal 

1 Jaeda Engeldal 14,10 7,70 8,10 12,30 13,20 55,40 

2 Leona de Leeuw 13,10 7,50 7,80 13,60 12,90 54,90 

3 Jimena Blommaert 12,60 8,00 7,50 13,10 13,65 54,85 

4 Isa Schouten 11,40 9,00 7,80 13,10 13,30 54,60 

5 Fay Ganesh 13,55 7,90 7,70 12,60 12,40 54,15 

6 Sophie Rommers 13,30 8,30 7,80 12,10 12,60 54,10 

7 Magali Alexandre 13,10 7,50 7,60 11,60 12,95 52,75 

8 Emma Rommers 12,80 8,00 7,50 11,90 12,45 52,65 

9 Rachel van Grafhorst 13,00 8,00 7,90 11,60 11,95 52,45 

10 Sara But 13,10 7,50 7,70 12,10 11,55 51,95 

11 Sarah Abdelrahim  12,75 7,60 7,60 11,60 12,35 51,90 

12 Jainabou Bah 12,50 7,20 7,50 11,10 13,20 51,50 

13 Jennely Moehijam  12,10 7,20 7,40 12,10 12,45 51,25 

14 Sterre Visser 12,20 8,00 7,60 10,80 12,55 51,15 

15 Ivana Kostic 12,10 6,60 7,70 11,90 12,45 50,75 

16 Bente Lindenbergh 11,55 7,80 7,30 11,30 12,20 50,15 

17 Kirsten Schreurs 11,00 7,50 7,60 11,30 12,35 49,75 

18 Alina Tolmachova 12,00 7,00 7,20 11,60 11,50 49,30 

19 Sofie Lindenbergh 12,00 6,80 7,00 10,60 11,35 47,75 

20 Jana Bajic  10,10 6,50 7,40 11,10 12,15 47,25 

21 Saloua Bensellam 12,40 9,00 7,50 - 12,30 41,20 
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Clubkampioenschappen voorbereidende selectie 
 
 
Heel fanatiek was er geoefend en 28 mei was het dan eindelijk zover: de eerste wedstrijd 
van de voorbereidende selectie. Per geboortejaar werd er om de prijzen gestreden. 
In de jongste categorie was Veerle de enige deelnemer, omdat haar trainingsmaatje Yara 
door een elleboog blessure niet mee kon doen (Beterschap Yara!). Veerle weerde zich 
echter dapper en zette mooie scores neer. 
 
In de oudste categorie was er meer strijd. Het was al een paar weken duidelijk dat Danice in 
topvorm was en de eerste plaats was voor de leiding dan ook geen verrassing. Knap gedaan 
Danice! De tweede plaats was voor Lynde, die op de wedstrijd toch net iets meer spanning 
bleek te hebben dan op de training. Myra eindigde op de derde plaats, dankzij een prachtige 
sprong, na een wankele start op balk. 
Fleur vond het allemaal heel spannend, maar turnde toch een goede wedstrijd. Nienke 
turnde met name een mooie brug oefening, waarbij haar kracht goed van pas kwam. 
 
Held van de dag was wat mij betreft Sofia. Het zal je maar gebeuren. Zit je net hoekzit op de 
balk en moet je de bonus (hoekzit  met losse handen) nog doen en dan komt er een hele 
grote bromvlieg op je grote teen zitten. Sofia’s ogen werden groter en groter, maar ze ging 
onverstoorbaar verder.  Heel goed gedaan Sofia! Al met al is er uitstekend geturnd, met 
name op brug en sprong. De balk was af en toe nog wat lastig, maar het is ook vervelend om 
de wedstrijd met balk te moeten beginnen. Maar ja, er moet iemand beginnen op balk 
natuurlijk. Het publiek en de leiding heeft allemaal van jullie genoten. 
 
 

Gefeliciteerd met jullie prestaties! 
 

Marion 
 
 
 
 

VB selectie pré-instap I, geboortejaar 2009, aangepaste oefenstof Instap D2 
 Plaats Naam Toestel         

    balk rekstok/brug mat sprong Totaal 

1 Veerle Veen 11,30 11,20 12,60 13,50 48,60 

 
 
 

      VB selectie pré-instap II, geboortejaar 2008, aangepaste oefenstof Instap D2 
 Plaats Naam Toestel         

    balk rekstok/brug mat sprong Totaal 

1 Danice Hendrikse 11,30 11,70 14,40 14,30 51,70 

2 Lynde Hoogwerf 10,95 13,00 13,40 13,90 51,25 

3 Myra Quist 9,70 13,10 13,90 14,40 51,10 

4 Nienke de Nood 10,15 13,20 12,60 14,00 49,95 

5 Fleur van de Plasse 11,40 13,00 11,80 13,30 49,50 

6 Sofia Bellu 10,25 11,50 13,10 13,60 48,45 
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Klassenbezoek bij de danskleuters 5-6 jaar 
 

 
Van een bezoekje kan je niet echt spreken, ik ben er elke week om les te geven aan de 
danskleuters van VTV. En met veel plezier al vele jaren inmiddels. Samen met Myrthe en 
Jaila als hulpleiding bezorgen we de kleuters een energieke les.  
Maandag 27 juni was ook zo’n dag. Lekker warm buiten en dus ook in het clubhuis. Deuren 
open zetten dan maar en een paar stoelen ervoor, zodat we niet ineens wat kleuters kwijt 
zijn die even naar buiten lopen. Is nog nooit gebeurd hoor, geen paniek ouders. 
 
We beginnen met de groep 4-5 jarigen die al vrolijk in de zaal huppelen of zichzelf nog eens 
goed bekijken in de grote spiegels. Het is deze keer een “open” les, wat betekent dat ouders 
en andere belangstellenden de hele les kunnen kijken. 
We beginnen met onze dansen voor de voorstelling “Meisjesdag” en “Superprinses”. De 
meisjes doen dat zonder voorbeeld van de juffen, zoals ze dat ook tijdens het optreden 
moeten doen. Knap hoor, er wordt geschud met billen, schouders en er is veel gefladder 
door de zaal. Nog een eindpose en dan applaus en even naar je moeder of vader lopen voor 
een knuffel. Kan allemaal. 
Een bekend dansje, maar nog steeds populair liedje: “Kusjesdag”. We strooien rijkelijk met 
kusjes naar de aanwezigen. En dan oefenen we ook nog de slotdans van de voorstelling: 
“die moeilijke, snelle dans waar ook de grote meiden aan mee doen”. “Oh, You and me” 
verbeteren de meisjes me … natuurlijk weten ze de titel van het nummer. 
Tijd voor een rustmomentje: even zitten in de kring en de namen oplezen. Sommigen 
vertellen iets over de afgelopen week of een vakantie van vorig jaar. En ja, ze zijn ook 
allemaal naar de speeltuin geweest. Nou, dan doen we daar maar meteen een dansje op: 
“Speeltuin” van Dirk Scheele. “Schoolreisje” van Kinderen voor Kinderen mag ook niet 
ontbreken deze tijd van het seizoen. 
 

Nog een paar nummers van Dansspetters. Ik gebruik deze instrumentale muziek vaak in de 
lessen omdat je er zoveel mee kan variëren. De kinderen vinden de “gekke” dansjes, zoals 
ze het noemen altijd erg leuk. In deze les konden ook stickers verdiend worden voor in de 
Jessie Danst boekjes. 
Tot slot nog de dans “Kus van de juf” want die hadden ze wel verdiend en als afsluiting “Het 
allerlaatste liedje”. Moe, maar voldaan gingen de kleuters weer huiswaarts. 
Bedankt Michelle, Laura, Chanaya, Jainaba, Femke, Keyana, Nova, Maxime, Aimee, 
Breyana, Fay, Lotte en Eflin voor jullie komst en ouders natuurlijk ook. 
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Even uitrusten is er niet bij, want de volgende groep komt het zaaltje al binnenstormen. Het 
is de groep 5-6 jaar, al zijn er al heel wat meisjes inmiddels 7 jaar. 
Ook in deze klas oefenen we voor de komende voorstelling met onze dansen “Stoer” en 
“Mijn boek”. Vooral de laatste was best lastig om snel je boek open en dicht te kunnen doen. 
Als oplossing doen ze alvast (tijdens het dansen) een duim tussen het boek om zo snel te 
kunnen handelen. En met succes, niemand laat zijn boek vallen en alles gaat snel en soepel. 
Wel wat andere kleine verbeterpuntjes over onze demodansen, maar deze groep weet dat 
goed op te pakken. Daarna ziet het er nog beter uit. Meer dan twee keer doen we dezelfde 
dans niet, want “we weten hem nu wel hoor juf”. OK, we zullen zien op 6 juli in de 
schouwburg. De slotdans wordt ook gedaan en deze meisjes kunnen dat alweer een stuk 
beter. Spannend om over een week te dansen met heel veel andere kinderen op een groot 
podium. 
Dan de namen oplezen en met een grote groep ben je dan wel uitgerust bij de laatste naam. 
Nieuw dansje: “Vakantie” van Kinderen voor Kinderen en nog even swingen op “Here come 
the girls”. Tenslotte willen we allemaal shaken als Taylor (Swift) en dressed up zijn als Katy 
Perry. In deze klas een andere (moeilijkere) versie van “Kus van de juf”. Soms wel eens 
lastig om twee versies van één dans te onthouden als juf. 
Het was warm in de zaal en de meisjes waren best moe, zodat we afsloten met “Cookin’ “. 
Een variatie op de oorspronkelijke versie, zittend in de kring en met rustige bewegingen om 
weer een beetje op adem te komen. Nou ja, heel even dan. Want als de deur open gaat, 
vliegen ze weer weg met veel energie. 
 

 
 
Leuke les, dank je wel Henriëtta, Rinske, Jade, Nina, Elena, Annesophie, Gwenn, Lois, 
Kenza, Sada, Cassandra, Fabiënne, Julia, Vera, Annet, Anouk, Fleur, Romy, Djenna, Fenna 
en Brechtje. 
 
 

Gina 
 

“Want ik ben klaar voor vakantie, heb zin in vakantie. 
Als ik die muziek hoor dan dans ik de hele vakantie. 

Ben klaar voor vakantie, heb zin in vakantie. 
Als ik die muziek hoor dan dans ik, dan dans ik de hele vakantie.” 
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Uitslagen clubkampioenschappen 

 

Pré-instap II meisjes 
    Plaats Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Romy Prior 13,40 12,70 12,80 11,90 50,80 

2 Aniek van den Berg 13,40 13,10 12,55 11,70 50,75 

3 Liza Koolwijk 13,40 12,10 12,10 12,70 50,30 

4 Anne-Lynn Ruppert 12,70 12,30 12,65 12,50 50,15 

5 Khadija Maarouf 11,90 12,95 12,95 11,90 49,70 

6 Maryam Abdelrahim 12,40 12,15 12,40 11,10 48,05 

7 Eva Bahhour 11,70 12,35 12,25 11,40 47,70 

8 Anouk Kole  10,40 13,05 12,45 11,70 47,60 

9 Elize Vlieger 10,90 12,20 13,05 11,40 47,55 

10 Nina Sturm 11,20 11,60 12,20 12,20 47,20 

11 Lisanne Smit 11,40 10,60 11,75 11,40 45,15 

12 Aranka van der Hooft 6,00 10,65 11,80 10,90 39,35 

        
Instap  

 
meisjes 

    Plaats Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Maren Matthijse 12,90 12,50 12,65 12,30 50,35 

2 Kamila Kozak 12,40 11,45 12,35 12,60 48,80 

3 Wafa Elkharbouchi 12,40 12,65 12,20 11,00 48,25 

4 Ninte Dijker 11,90 11,75 12,35 12,00 48,00 

5 Anne But 11,80 11,10 12,65 11,50 47,05 

6 Guusje van Geersdaele 11,60 12,40 12,30 10,50 46,80 

7 Joëlle Schreurs 11,20 11,65 12,10 11,80 46,75 

8 Luvlysha Uranie 10,40 12,35 12,20 11,50 46,45 

9 Lieke de Winter 11,20 12,15 11,90 11,00 46,25 

10 Jayda Ramazan 10,60 11,75 12,00 11,80 46,15 

11 Jelena Bajic 10,40 11,15 11,65 11,80 45,00 

        
Pupil I 

 
meisjes 

    Plaats Naam Toestel         

    Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Naomi Bootgezel 13,90 13,95 12,80 13,20 53,85 

2 Lamitta Arnous 11,60 12,60 14,40 12,90 51,50 

3 Quinty Kloek 12,70 12,50 13,15 12,40 50,75 

4 Lavinia Ghossein 10,40 12,25 13,60 12,40 48,65 

5 Fleur Rommens 11,10 12,00 12,85 11,90 47,85 

6 Eva v.d. Broek 11,00 12,15 13,30 11,30 47,75 
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7 Bieke de Bokx 11,60 10,80 12,85 11,80 47,05 

8 Aaliyah Blansjaar 9,60 12,25 12,15 10,90 44,90 

9 Sofia Gutierrez 9,60 11,80 11,70 10,90 44,00 

        
Pupil II 

 
meisjes 

    Plaats Naam Toestel         

  
 

Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Viky Sebova 11,20 11,70 13,55 11,80 48,25 

2 Lina Finies 10,40 11,20 14,15 11,50 47,25 

3 Kaeley de Waal 10,70 11,40 13,10 11,90 47,10 

4 Gwen van der Linden 11,20 11,50 13,10 11,00 46,80 

5 Kyra Koole 11,20 11,70 13,75 9,80 46,45 

6 Salma Ahrouch 10,40 10,50 13,20 11,10 45,20 

7 Lamyae Azzaknouni 10,20 10,70 12,80 10,60 44,30 
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Afscheid van drie dansjuffen 
 
 

Merel Joziasse, hoofdleiding van de oudste streetdance klassen en samen met Britt een 

jaartje demoteam streetdance, heeft haar stage gedaan bij VTV. Met een mooie 
eindpresentatie in de Mythe in Goes afgelopen vrijdag sloot zij haar MBO dans opleiding af. 
Gefeliciteerd met het behalen van je diploma. En nu 
verder aan een studie dansdocent in Tilburg. Heel 
veel succes en leuk dat je bij ons je stage uren kon 
en wilde maken. Zo kwam zij aan de benodigde uren 
en ervaring in het lesgeven en wij hadden er een 
energieke dansjuf bij. Ik denk dat de meiden veel 
van je geleerd hebben; zoals strak dansen en 
werken aan een goede uitstraling. Gelukkig hebben 
we ook vervaging voor de groepen: Stacy-Joël 
Hoogesteger komt (weer) lesgeven bij ons. Succes! 
 

Britt van Leeuwen: hoofdleiding van de jongste 

streetdance groepen en zoals al vermeld demoteam 
streetdance, heeft al heel wat jaren lesgegeven bij 
VTV. Met veel plezier en enthousiasme wist ze de 
kinderen te inspireren om lekker los te gaan in de 
les. Haar PABO studie heeft daarbij vast geholpen 
om dat over te brengen aan de kids. Ook zij kon 
haar studie afsluiten met een diploma en kiest er nu 
voor om een mooie reis te gaan maken. Natuurlijk 
wensen we je daarbij heel veel plezier en geluk. En 
bedankt voor alle jaren lesgeven. 
Je huidige hulpleiding Josephine Hermsen en 
Charley Gijsbertha (uit de 14+ klas) gaan de klassen 
van je overnemen. Veel succes ook voor jullie. De klassen zitten meteen al lekker vol en ook 
nieuwe meisjes melden zich al. Jongens mag natuurlijk ook … 
 

Annelies Christiaanse: 

hoofdleiding van de jazzklassen 7-8, 8-9 en 16+, staat ook vaak 
vernoemd in de programmaboekjes. Vele jaren geef ze al les en 
met succes. Volle klassen en met de 16+ groep al vijf keer op rij 
uitgekozen worden voor de theaterdemo met één of soms twee 
dansen, is een hele prestatie. Begonnen als leiding van 8-9 jaar en 
later kwam daar de groep 16+ bij. Dit seizoen was ze ook bereid 
om 7-8 jaar voor haar rekening te nemen. Na het behalen van haar 
Pedagogiek diploma gaat ze verder studeren in Tilburg, docent 
theater. Als ik Annelies zie lesgeven, dan is dat echt iets voor haar. 
Veel plezier en succes.  
Vervanging voor de klassen hebben we gelukkig ook: Kiki van 
Duin, samen met Nathalie Meulmeester, Amber van der Heijden en 
Zoë Brandon voor de jongste klassen en voor 16+ komt Iris 
Boogaard (weer) lesgeven. Gaat helemaal goed komen, vast en 
zeker. 
 

Gina 
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Welkom nieuwe VTV-ers 
 
 
Allemaal veel plezier bij onze gezellige vereniging. We zien jullie vast terug op het eindfeest! 
 
 

Guusje van Geersdaele Miya Mae Peeters Jenairo van der Hoofd 
Bente Lindenbergh Timo Pruimboom Roshan El Khazen 

Sophie Lindenbergh Breyana Esosa Aghaleladia Ivana Kostic 

Noelle van Gils Isis van den Hooven Alline Prinse 

Veerle de Klerk Haileigh van Zweeden Lennard Prinse 
Djenna Kooijman Jola Flips Viënna Steijn 

Sara But Fay Heijboer Mayke Mohren 

Lily Ganesh Riley Kentez Esther Bom 

Jelle de Jong Corina van der Maas-van Vliet Kynzie Vergeer 

Eflin Özsoy Alexandra Hulzebos Alysha Palman 

Jayda Ramazan Lotte van Weisenbroek Dion van Sluijs 

Kate-Lynn van Tiel Amy Boxhoorn Shenna van 't Westende 

Kirsten Schreurs Esra van Oers Dani Poortvliet 

Haley Volmer Femke Smit Brechtje Idema 

Sterre Groenendijk Rosalie Boogaard Fenna Bakker 

Fleur van Hunnik Parul Jangbahadoer Eva Bahhour 

Rayhana Bouzambou 
Isa Kozak 

Meike Aantjes 
 

Lieke Janse 
Filou van der Velde 

Ariël Tattje 

Koen de Bokx 

 

 

Zet het vast in je agenda: op zaterdag 8 oktober organiseert VTV voor de zesde keer een 
Springdisco! De Vrijenhovenzaal wordt dan weer vol gezet met allerlei springtoestellen en in 
groepen mogen alle VTV-leden een uurtje komen springen. Dit wordt begeleid door Arjan’s 
Disco, en iedereen mag een vriendje of vriendinnetje meenemen. De tijden voor de 
verschillende leeftijdsgroepen zijn: 
 Blok 1 16:30 – 17:30 uur:    Peuters en kleuters tot 5 jaar 
 Blok 2 18:30 – 19:30 uur:  6 - 8 jaar 
 Blok 3 19:45 – 21:00 uur:  9 - 11 jaar 
 Blok 4 21:15 – 22:30 uur:  12 jaar en ouder 
 
Begin september worden de opgavebriefjes in de klassen uitgedeeld. 

NEEM JE VRIENDJE MEE, NAAR DE DISCO VAN 
VTV! 

Zaterdag 8 oktober, Vrijenhovenzaal 



19 

 

Een grote uitdaging weer tot een goed einde……… 
 
 
Elk jaar regelt de Regionale Commissie Turnen Dames vele wedstrijden in de regio Zuid-
West Nederland om honderden wedstrijdturnsters aan bod te laten komen in de 6e divisie tot 
en met de 1e divisie. Ook onze turnsters van de A- en B selectie doen hier aan mee. De 
laatste jaren overigens met hele goede resultaten. 
 
Als vereniging is er ieder jaar de mogelijkheid je in te schrijven om een wedstrijd te 
organiseren. VTV heeft dit 2 jaar geleden voor het eerst gedaan. Een hele uitdaging, maar 
het smaakte naar meer.  
We hebben ons ook dit seizoen aangemeld om iets te betekenen voor de commissie en 
kregen de toestelfinale 4e t/m 6e divisie toegewezen alsmede de D1 en D2 niveaus. 
In de 4e t/m 6e divisie turnen de turnsters vanaf 13 jaar in de bovenbouw. Zij turnen de 
keuze-oefenstof.  De categorieën D1 en D2 is voorgeschreven oefenstof voor turnsters van 9 
t/m 12 jaar. 
 
De voorbereiding van deze wedstrijd begon in juni 2015 met het bespreken van de sporthal. 
De wedstrijdcommissie kwam in januari van dit jaar voor het eerst bij elkaar. De grove lijnen 
worden uitgezet en iedereen krijgt een ta(a)k(en. Naarmate we dichter bij de wedstrijd komen 
worden vrijwilligers gevraagd, de catering wordt besproken, tafels en stoelen worden besteld 
bij Soolsma, cadeautjes voor de turnsters besteld, het vervoer voor de toestellen geregeld, 
wedstrijdnummers en diploma’s geprint en eigenlijk het belangrijkste de medailles worden 
besteld.  Dit zijn er voor een toestelfinale heel veel.  De turnsters kunnen namelijk per 
categorie en per toestel een podiumplaats verdienen. 
 
Dan wordt het vrijdagavond 3 juni. De sporthal moet gereed gemaakt worden om de 
volgende dag ruim 300 turnsters te kunnen ontvangen. Vanuit de KNGU zijn er 2 containers 
geleverd met de wedstrijdvloer en heel veel matten. Een vrachtwagen is onderweg om uit 
diverse zalen in Vlissingen de overige toestellen te halen. Vanuit het clubhuis wordt heel veel 
eten en drinken meegenomen om iedereen op de bewuste dag van een natje en droogje te 
kunnen voorzien. 
Veel vrijwilligers staan te popelen om aan de slag te gaan. De vloer wordt gelegd (wat altijd 
weer even puzzelen is), daarna de overige toestellen neergezet en de tafels en stoelen voor 
de juryleden worden geplaatst. De wedstrijdtafel met o.a. de muziekapparatuur wordt 
klaargezet. 
Maar dankzij een hele grote groep vrijwilligers is het een geoliede machine en is binnen een 
paar uur de sporthal Baskensburg omgetoverd tot een waar turnpaleis. 
Moe maar voldaan gaat iedereen naar huis om de volgende dag weer fris en uitgerust te 
kunnen beginnen aan een lange intensieve dag. 
 
Om 07.30 uur is iedereen weer paraat en de eerste turnsters met hun begeleiding druppelen 
binnen. 
De wedstrijdleiding installeert de apparatuur voor de uitslagverwerking, bij de infostand 
worden de wedstrijdnummers opgehaald en de kassamedewerkers zorgen dat iedereen die 
op de tribune plaats neemt netjes betaald hebben. Intussen pruttelt de koffie die wordt gezet 
voor de juryleden die om 08.00 uur aan de juryvergadering beginnen. 
 
Om precies 08.30 uur mogen alle turnsters de vloer op om aan hun warming-up te beginnen.  
Een kwartiertje later volgt de opmars van deze turnsters voorafgegaan door de juryleden en 
2 medewerkers met de vlaggen. De wedstrijd kan beginnen.  Het is altijd even spannend of 
alles zal lopen, zoals gepland maar iedereen weet wat hij moet doen. De jurymeisjes lopen 
heel wat meters om de jurybriefjes naar de scoreborden te brengen en vandaar naar de 
wedstrijd/teltafel., waar door 2 medewerkers de scores worden verwerkt in de computer. 
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Tijdwaarnemers zijn alert, voor de muziekman is het een uitdaging om de juiste muziek op 
tijd te starten wanneer een turnster op de vloer klaar staat voor haar oefening.  De 
baancommissarissen zorgen er voor dat de toestellen op de juiste hoogte staan en de juiste 
situatie bij sprong wordt klaargelegd. Een half uur voor de prijsuitreiking van de eerste 
wedstrijd krijgen we bezoek van de burgemeester, de heer B van den Tillaar. Hij zal de 
prijzen gaan uitreiken. Hij verwondert zich oprecht over het feit dat er zoveel mensen 
rondlopen op de vloer en dat iedereen zonder iets te zeggen weet wat hij moet doen. Wij 
hebben een momentje van trots door deze uitspraak. 
Tijdens de prijsuitreiking krijgen vele turnsters,  een mooie medaille omgehangen.  Het is ook 
mooi te vermelden dat er menig VTV-turnster het erepodium heeft beklommen deze dag. 
Voor de uitslagen hiervan zie verder in het clubblad. Alle turnsters die op de vloer staan 
ontvangen namens VTV een aandenken. Ze hadden zich tenslotte toch maar mooi voor deze 
finaledag geplaatst. 
 
De wedstrijddag bestaat uit drie wedstrijdronden, dus we hebben er nog 2 te gaan. Ook deze 
verlopen  zonder al te veel problemen en rond 20.15 uur turnt de laatste deelnemer haar 
vloeroefening.  
 
Ondertussen staat een verse groep vrijwilligers klaar om te helpen de sporthal weer in 
dezelfde staat achter te laten, zoals we hem 24 uur daarvoor hadden aangetroffen. Helemaal 
leeg dus.  
Toestellen worden weer in de vrachtwagen geladen, de matten en de vloer in de 2 
containers. Dit laatste vereist enorm veel pas en meetwerk, want het past allemaal maar net.  
De tafels en stoelen weer opgeruimd en alle spullen van de catering gaat weer richting het 
clubhuis. 
 
Na ruim een uur is de sporthal weer leeg en zou niemand zeggen dat daar een uur geleden 
nog zoveel aan toestellen en materiaal heeft gestaan.  Dit alles is te danken aan de enorme 
grote groep vrijwilligers en hun fanatieke inzet. Ze hebben laten zien waar een grote 
vereniging ook daadwerkelijk groot in kan zijn.  
 
Met zijn allen hebben we deze uitdaging tot een goed einde gebracht. Hiervoor chapeau. 
 

De wedstrijdcommissie 

Uitslagen clubkampioenschappen 
 

Jeugd I en II meisjes 
    Plaats Naam Toestel         

  
 

Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Vanessa Cymerman 11,60 12,50 13,90 14,20 52,20 

2 Sylvana v.d. Dool 11,40 13,80 13,20 13,60 52,00 

3 Nina Kostic 11,10 12,80 13,85 13,30 51,05 

4 Iris de Boo van Uijen 11,90 11,50 12,10 13,50 49,00 

5 Evie Schellekens 11,10 11,10 13,70 12,10 48,00 

6 Demi Gans 10,60 12,10 13,45 11,70 47,85 

7 Aurora Scorea 10,60 12,00 11,50 13,60 47,70 

8 Elisa der Bedrosian 10,90 11,80 13,35 11,10 47,15 

9 Melissa Francke 10,90 10,00 12,90 12,20 46,00 
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10 Susanne Kooper 10,30 10,80 13,05 11,50 45,65 

11 Demi Schorel 10,10 10,80 13,30 10,70 44,90 

12 Sterre van Heiningen 10,10 10,00 12,75 8,60 41,45 

       Junioren 
 

dames 
    Plaats Naam Toestel         

  
 

Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Rachel Mannee 13,10 13,90 12,85 14,40 54,25 

2 Daniek v.d. Maas 12,20 13,70 12,75 15,10 53,75 

3 Lola Lokin 11,50 13,10 12,55 15,20 52,35 

4 Melissa Luwema 12,30 12,90 12,55 13,90 51,65 

5 Cheryl v.d. Blom 10,80 12,40 13,70 14,00 50,90 

6 Cindy Torbijn 12,10 12,90 12,25 12,80 50,05 

       Senioren 
 

dames 
    Plaats Naam Toestel         

  
 

Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Kyra Christriaansen 13,30 11,00 13,00 13,40 50,70 

2 Romy Groenendijk 11,70 13,00 12,90 11,20 48,80 

3 Kimberly Doorenbosch 12,20 12,60 12,15 10,50 47,45 

Proeftraining voorbereidende selectie 11 juni 2016 
 
 
Twee weken na de clubkampioenschappen was het alweer een drukte van belang in de 
Vrijenhovenzaal. Op de clubkampioenschappen waren 14 kinderen uitgenodigd voor een 
proeftraining. Zenuwachtig kwamen zij binnen, vergezeld door ouders en broertjes en zusjes. 
Na de warming up waren de zenuwen al over en heeft iedereen ontzettend zijn best gedaan.  
 
Voor de pauze werd er gesprongen, waarbij de leiding aantekeningen maakte over de 
sprongkracht. Ook de touwen en de rekstok stond op het programma. Wie kan er 
touwklimmen zonder je benen te gebruiken? Ook hier werd alles netjes genoteerd. Toen was 
het tijd voor een beker sap en een stukje “beren”cake, terwijl de ouders zich tegoed deden 
aan koffie of thee met een koekje. 
 
Na de pauze werd nog een blok lange mat afgewerkt, waarbij vooral op 
spanning en lenigheid werd gelet door de leiding. Tenslotte mocht iedereen 
nog even los met behulp van de grote parachute. Wat een pret is dat toch 
als er twee deelnemers van plaats mogen wisselen door onder de 
parachute door te lopen. De turnstertjes in de dop konden er geen genoeg 
van krijgen, maar inmiddels was het toch echt tijd om naar huis te gaan, 
maar niet voordat ze van de ouders een groot applaus hadden gekregen 
en van de leiding een leuke strandbal. 
 
Alle turnsters bedankt voor jullie komst en ook dank aan juf Denise en 
juf Yvette voor hun hulp.  
 

Marion 
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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 turnen 

Sven Veldhuizen 

 

 

Niveau 1 dans:  

Myrthe van der Baan 

Kiki van Duin 

Amber van der Heijden 

 

 

Jurycursus turnen heren niveau 1: 

Ina Verheul 

 

 

Jurycursus acrogym D/E lijn: 

Aylin Tanfer 
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Acro groep naar Fantastic Gymnastics 2016 in Ahoy 
 
 
Op zondag 26 juni 2016 is bijna de complete acro groep inclusief de leiding naar Fantactic 
Gymnastics geweest in Ahoy te Rotterdam, dit als afsluiting van het acro seizoen 2015-2016. 
 
Met 5 auto's vol vertrokken we om 8.30 uur vanuit Vlissingen naar Rotterdam. 
In Ahoy splitste de groep zich op in diverse kleine groepjes, maar gedurende de dag kwam je 
elkaar toch regelmatig tegen. 
 
Tijdens dit sportevenement worden van de Nederlandse Kampioenschappen van de diverse 
disciplines binnen de KNGU georganiseerd. Je kon gaan kijken bij turnen, acrogym, 
ritmische gymnastiek, groepsspringen, freerunning, streetdance en trampolinespringen. 
 

 
 

Ook was er een beweegplein waar de jongere gymnasten zelf kennis konden maken met 
bijvoorbeeld trampolinespringen, er lag een tumblingbaan, een opstelling voor free 
running...ga zo maar door en je kon zelfs geschminkt worden.  

 
Het was een leuke dag, veel hoog sport niveau gezien...en op deze manier een 
mooie/sportieve afsluiting van dit seizoen. 
 

Danielle 
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20
e
 Theaterdansvoorstelling 

 
 
In een bijna volle schouwburg in Middelburg hebben de dansgroepen van onze vereniging 
weer een mooie show neergezet. Een grote variatie in leeftijden en dansstijlen. 
Complimenten voor alle dansers, hun leiding, de organisatie en medewerkers van deze dag. 
Maar voor het zover is … 
 
Het begint bij de hoofdleiding die de muziek uitzoekt en een choreografie erbij bedenkt. 
Soms heb je al een idee in je hoofd wat het moet gaan worden en dan moet er nog 
passende muziek bij. Andersom komt ook voor; je hoort een mooi nummer en denkt: daar ga 
ik iets mee doen. Maar dan het bedenken van de dans zelf. Dat valt niet altijd mee. 
De organisatie van de voorstelling is in handen van Nicole. Ze doet dat al 20 jaar en dan krijg 
je een zekere routine. Er moet veel geregeld worden en samen met een groep medewerkers 
komt dan zo’n avond tot stand. 
 
’s Morgens in alle vroegte wordt er met stoelen en bankjes gesjouwd, worden er papieren 
opgehangen en worden de schminkspullen klaargezet. Even overleg met de licht- en 
geluidsmannen en nog een klusje met een compressor. Maar daarover later meer … 
Het wordt al iets rumoeriger want de eerste dansers komen binnen om te beginnen aan de 
generale repetitie die duurt tot einde van de middag. Hier en daar valt nog wat te verbeteren, 
worden opstellingen nog eens doorgenomen en met een bemoedigend gesprekje van de juf 
komt het vast allemaal goed. In twee leeftijdsgroepen wordt ook de slotdans geoefend en dat 
zag er ook al leuk uit. 
 
Snel even eten en dan klaarmaken voor de voorstelling. De spanning loopt op in de 
kleedkamers, zo ook het volume. Wat een drukte, beneden in de kleedkamers, maar 
gelukkig ook in de zaal en zelfs op het balkon waren de meeste stoelen bezet. 
 
De show begint met een flitsend optreden van de demogroep. Voor deze keer aangevuld 
met vaders en moeders. Wat een verrassing. Er was veel werk gestoken in de kleding, 
jammer dat het eerste deel niet helemaal goed zichtbaar was door een mankement in de 
blacklight verlichting. Maar gelukkig niet het hele nummer en zo konden we toch genieten 
van een prima optreden. 
En verder ging het programma met alle andere groepen. Het lijkt wel of het niveau steeds 
hoger wordt. Iedereen doet zijn/haar best om te stralen voor het publiek. En zo hoort het ook 
natuurlijk. Gaat het in de les soms niet zo spontaan en wordt er misschien niet zo gelachen, 
op het podium maken jullie het zeker meer dan waard om naar te kijken. 
Zelf heb ik de meeste dansen gezien vanuit de coulissen. Uit de reacties hoor je dat we goed 
gepresteerd hebben. Natuurlijk komen veel mensen om hun eigen (klein)kinderen te zien, 
maar daarnaast was het dus ook zeer de moeite waard om andere groepen te zien. Een 
groot applaus voor alle dansers maar ook voor het publiek. Het is fijn om voor een volle zaal 
te dansen en te horen dat het gewaardeerd wordt in de vorm van een goed applaus. Daar 
maken we graag een buiging voor. 
Aan het einde van de show was er een slotdans door alle deelnemers met als verrassing 
ballonnen. Het was dan ook de 20e keer dat we een voorstelling hadden en dan mag er 
gefeest worden. 
Op de Facebookpagina, de website, het Instagramaccount en YouTube staat veel foto- en 
filmmateriaal om alles nog eens te bekijken. Ik ga dat zeker doen, want dan beleef je alles 
nog een keer. In de vakantie gaat de leiding weer inspiratie opdoen voor nieuwe dansen. 
Want volgend jaar is er vast een 21e editie van dit dansspektakel. Tot volgend jaar. 
 

Gina 
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Uitslagen clubkampioenschappen 

 

Pré-Benjamin (geb.jaar 2009) jongens 
 

nts 17 
    Plaats Naam Toestel             

    Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 

1 Nils Knorpp 12,70 12,50 0,00 12,00 14,00 13,75 64,95 

2 Sam van den Bout 12,90 11,50 0,00 11,70 13,50 13,00 62,60 

3 Jiska Houwing 12,20 13,00 0,00 11,50 13,00 12,00 61,70 

4 Hidde van Heiningen 11,20 12,00 0,00 11,40 13,70 11,00 59,30 

         Benjamin (geb.jaar 2008) jongens 
 

nts 16 
    Plaats Naam Toestel             

    Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 

1 Tijn Jellema 12,50 13,00 0,00 12,20 14,50 13,50 65,70 

         

         Jongens 
   

nts 15 
    Plaats Naam Toestel             

    Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 

1 Cébas Hoogwerf 14,50 12,50 11,90 12,00 13,20 13,00 77,10 

         

         Jongens 
   

nts 14 
    Plaats Naam Toestel             

    Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 

1 Ruben Bellu 15,30 14,00 15,20 14,00 14,50 14,00 87,00 

2 Guido van den Worm 16,40 13,30 11,20 12,30 13,60 11,50 78,30 

3 Dany Nieuwkoop 14,80 11,80 11,00 12,20 13,20 11,50 74,50 

         Jongens 
   

nts 13 
    Plaats Naam Toestel             

    Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 

1 Niek Baars 15,70 13,80 15,50 13,80 14,70 15,00 88,50 

2 Wouter Baas 14,80 12,40 11,20 12,50 14,00 12,00 76,90 

3 Chico Kranenburg 12,40 12,80 13,50 12,40 13,30 12,50 76,90 

         

         Heren junioren 
  

nts 12 
    Plaats Naam Toestel             

    Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 

1 Jeroen van Rijswijk 15,20 16,00 14,50 13,40 14,00 14,00 87,10 

2 Stijn van de Gruiter 13,80 14,00 13,00 13,00 12,00 11,00 76,80 
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Heren 
   

nts 11 
    Plaats Naam Toestel             

    Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 

1 Josef Hamelink 16,10 16,00 15,30 14,80 14,50 13,00 89,70 

2 Tim de Kam 16,10 14,50 15,00 14,90 14,80 13,80 89,10 

         

         Selectie 
 

jongens 
 

nts 15 
    Plaats Naam Toestel             

    Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 

1 Tommy v.d. Hansz 17,40 12,00 13,40 12,80 13,40 13,00 82,00 

2 Sander Torbijn 17,20 12,80 12,70 12,50 13,00 13,50 81,70 

         Doordat de deelnemers in de onderstaande categorieën de enige deelnemer zijn/waren is door de leiding 

een extra wedstrijdelement ingebouwd. 
      Dit betekent: 

       Brons: Score tussen 80 en 95 ptn 
       Zilver: Score tussen 95 en 105 ptn 

      Goud: Score 105 ptn. en hoger 
       

         Selectie 
 

jongens 
 

nts 13 
    Plaats Naam Toestel             

    Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 

3 Tom Lucassen 17,70 12,50 10,20 14,00 13,60 11,00 79,00 

         Selectie 
   

nts 11 
    Plaats Naam Toestel             

    Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 

3 Milan Tiessen 18,40 13,00 11,40 13,00 14,00 13,00 82,80 
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Cursuswezen en licentiebeleid 

stand van zaken per 16 juni 2016 
 
 
Vorige keer konden we melden dat Aylin Tanfer het theoretisch gedeelte van haar acrogym 
cursus had afgesloten en inmiddels is Aylin ook geslaagd voor het praktijkexamen. 
Gefeliciteerd! 
 
Ina Verheul is inmiddels de uitdaging aangegaan om de jurycursus turnen heren te gaan 
volgen en zij heeft deze opleiding met succes volbracht, zelfs met het hoogste puntentotaal 
van de deelnemende cursisten. Ontzettend knap gedaan Ina, want het is een heel pittige 
opleiding.  
 
Op niveau 1 hebben de laatste maanden liefst vier leiding hun diploma in ontvangst 
genomen. Bij de dansafdeling hebben Myrthe van der Baan, Kiki van Duin en Amber van der 
Heijden met succes hun dansopleiding afgerond. Sven Veldhuizen deed hetzelfde bij de 
turnafdeling. Allemaal zijn zij heel goed geholpen door de leden van hun groepen, die 
meegeholpen hebben met de opdrachten.  Super goed gedaan allemaal. 
 
Esther Brouwer en Kylian Verheul zijn de volgende fase ingegaan van hun niveau 3 
opleiding gymnastiek. Zij zijn druk met het maken van opdrachten en verslagen. Nog even 
doorzetten en dan kunnen jullie een licentie aanvragen.  
 
Verder is de leiding de afgelopen periode druk bezig geweest met wedstrijden en 
demonstraties. In deze periode van het seizoen is het altijd rustig aan het cursus front. Na de 
vakantie is er echter weer activiteit genoeg. Nieuwe cursussen gaan van start, in Amsterdam 
wordt er een groot bijscholingsweekend georganiseerd op 15 en 16 oktober met heel veel 
verschillende onderwerpen en voor de liefhebbers zijn er zelfs in de zomervakantie nog 
licentiepunten te behalen op het strand van Scheveningen op één van de beweegpleinen 
van de KNGU tijdens de Olympische Spelen.  
We wensen iedereen een mooie Olympische sportzomer toe met hopelijk succes voor ons 
dames- en heren Olympisch turnteam.  
 

 
 
 

Afdeling cursuswezen 


