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Van de bestuurstafel 
 
 
Het seizoen 2016-2017 
is ten einde. Als U dit 
leest zijn er geen lessen 
meer, geen wedstrijden, 
het Dansgala is ook al 
weer verleden tijd en 
zelfs het Eindfeest is 
voorbij. Het was weer een enerverend 
seizoen, met afscheid van onze voorzitter 
Sonja de Waal, met weer heel veel 
medailles bij de wedstrijdgroepen en met 
een aantal leuke evenementen, 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. 
 
Bestuurlijk zijn wij echter al weer druk bezig 
met dat nieuwe seizoen, dat weer de 
nodige activiteiten met zich meebrengt. 
Wat me bij die activiteiten, zoals 
wedstrijden en feesten, altijd opvalt is dat er 
altijd een hoop mensen klaarstaan om te 
helpen. Broodjes smeren? Toestellen 
sjouwen? Kaartcontrole? Het is nooit een 
probleem om aan mensen te komen. Voor 
de meer technische taken zoals lesgeven is 
het wat lastiger om aan mensen te komen, 
maar toch lukt dat ook nog wel. We moeten 
er wel aan blijven werken om jonge 
mensen op te leiden, en dat heeft dan ook 
onze volledige aandacht. 
 
Maar nu toch eerst maar die 
zomervakantie. 
 

 
 

Uw Bestuurscolumnist, 
Ruud Kempe 

Van de redactie 
 
 
En weer is het gelukt om een clubblad vol 
nieuws te brengen. Althans dat geloof ik 
toch wel. Er was ingekomen kopij van een 
aantal turnsters. Leuk hoor, dank je wel. 
En zo aan het einde van het seizoen kijkt 
ook de leiding terug op de behaalde 
successen met veel medailles voor de 
selectie klassen, waarvan een verslag. 
Ook de dansers waren goed op dreef. De 
voorstelling in de schouwburg was één 
groot feest met een grote variatie aan 
dansen door een even grote variatie aan 
leeftijden. De jazzdansgroep 16+ was ook 
nog actief “in den lande”. Daarover een 
verslag van de juf.  
 
Ook deze keer weer een klassenbezoek. Ik 
was te gast bij de jongens van Kylian. Wat 
een energie bij die mannen, maar ik had 
ook niet anders verwacht. 
Rienke staat in de spotlight en vertelt wat 
ze nog meer doet naast dansles geven. 
De clubkampioenschappen zijn ook weer 
gehouden. Altijd een gezellige activiteit 
waarbij de recreatieklassen laten zien wat 
ze waard zijn. Alle uitslagen staan in het 
blad. Hopelijk niemand vergeten deze keer 
en anders hoor ik het graag. Net als andere 
interessante dingen die gebeuren achter de 
schermen. Want ik zie en hoor best veel 
binnen de vereniging, maar uiteraard niet 
alles. Dus wat hulp bij het samenstellen van 
een clubblad is best wenselijk. 
 
En een artikel van een “oude bekende” van 
het clubblad. Wie kent de recepten nog van 
Mina Bakgraag? Dit keer geen menu 
suggestie maar de boodschap om toch 
vooral maar te blijven sporten, ook al ben je 
iets op leeftijd. Vanaf deze plaats wensen 
we haar alle goeds toe en ook nog 
felicitaties. Waar die voor zijn, leest u 
natuurlijk ook in deze editie. 
Rest mij u nog een hele fijne vakantie te 
wensen en mocht u zich erg vervelen, 
schrijf dan gerust iets voor het clubblad van 
november . 
 

clubbladvtv@zeelandnet.nl. 
 

Namens de redactie, 
Gina Boogaard 

mailto:clubbladvtv@zeelandnet.nl
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In de spotlight … Rienke Kempe 
 
 
 
Wat is/was je functie binnen VTV? 
Ik ben nu dansleiding. Ik heb tot december ook nog peutergym gegeven. Ook ben ik actief 
geweest in de uitvoeringscommissie en het jeugdbestuur (de activiteitencommissie). 
 
 
Hoe lang ben je al actief bij de vereniging? 
Phoe….. al heel lang! Ik ben begonnen bij de gym (toen ik een jaar of 6 was), dit was niet zo 
mijn ding. Toen ben ik overgegaan op dansen. 
 
 
Sport je zelf ook nog bij VTV? 
Jazeker. Ik zit in de damesgroep bij Nicole. 
 
 
Hoeveel en welke uren geef je les? 
Ik geef op dit moment de groep 10-12 jaar jazz en het demoteam Modern les. Dat is bij 
elkaar 2 uur en een kwartier. 

 
 
Wat doe je nog meer in het dagelijks leven? 
Ik werk in de kinderopvang. Hier werk ik afwisselend op het kinderdagverblijf en op de Buiten 
Schoolse Opvang (BSO). Ook ben ik vrijwilliger bij Zomerkamp en in de speeltuin (De Oude 
Stad). 
 
 
Hoe ben je bij VTV gekomen? 
Ik ben er denk ik via via ingerold. Een aantal familieleden is altijd actief geweest/ nog actief 
en denk dat ik ook zo bij VTV ben begonnen. Wel grappig om te vertellen is hoe ik ben 
begonnen als danshulpleiding. Er was toen een uitvoering en Jos Swart vroeg aan mij of ik 
wilde helpen met begeleiden van een groepje. Na afloop van de uitvoering volgde de vraag 
of ik het leuk zou vinden om hulpleiding te worden. Ik was toen een jaar of twaalf….. dus 
reken maar uit haha. 
 
 
Wat is het grappigste dat je bij VTV hebt meegemaakt? 
De afsluitles van dansen van 4 jaar geleden. Ik gaf toen nog les met Linda en we hebben de 
kids toen negerzoenen laten eten zonder handen, daar hebben we toen met z’n allen enorm 
om gelachen. 
 
 
Hoogtepunt tijdens je hele VTV loopbaan? 
De uitvoeringen, voorstellingen in de schouwburg, de openingsdansen van de afgelopen 
paar jaar met het demoteam…… met een djembéband en vorig jaar met ouders van de 
dansers. Wat een succes was dat! 
 
 
Waren er ook wel eens vervelende dingen? 
Denk dat ik die een beetje vergeten ben…..  
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Welke sporten vind je nog meer leuk? 
Ik vind darten heel leuk om naar te kijken. Verder vind ik het ook wel leuk om naar handbal te 
kijken. Stiekem vind ik voetbal ook wel leuk, alleen als het Nederlands elftal speelt. 
 
 
Ook leuk om te weten … 
Verliefd?/Verloofd?/Getrouwd?/Kinderen? 
Nee…. Ik ben vrijgezel.  
 
 
Waar kijk je graag naar op TV? 
Ik mag graag kijken naar een serie. Hou er wel van als er een beetje actie in zit. 
 
 
Welke muziek vind je leuk? 
Oooo dat is echt heel breed. Dat kan zijn van Nederlandstalig, pianomuziek, top 40 maar ook 
rock and roll en de foute muziek van q-music (die nu op staat en ik betrap mezelf erop dat ik 
mee zit te zingen…..) 

 
Ben ik nog iets vergeten te vragen? Of wil je zelf nog iets vertellen? 
Niet dat ik weet…. Ik vond het erg leuk dat je me gevraagd hebt. Bedankt!! 
 
 
 

 
Juf Rienke samen met het demoteam 

 
 
Rienke bedankt, we weten nu weer iets meer van één van onze dansleiding. 
Veel plezier met het geven van je danslessen en andere activiteiten. 
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“Een ongelukje zit in een klein hoekje” 
 
 
Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik juist vier maanden buitenspel gezet. Inmiddels is er 
een klein legertje hulptroepen bij elkaar geveegd om te waken over mijn welzijn. 
Ondanks dat het niet leuk is dat je jezelf niet meer kunt zijn, is het soms ook heel 
vermakelijk. 
Alle bewakers die al aan mijn bed hebben gezeten, zijn leuke dames. Echter één is lelijk 
door de mand gevallen. Zij leek in eerste instantie heel goed in het legertje te passen, tot ik 
dacht: “ho, ho, wacht even, jij zit hier incognito”. Zij was eigenlijk de moeder overste van een 
nonnenklooster dat ter ziele was gegaan. Die moest ik dus in de gaten houden. 
 
Ik geef een paar voorbeelden van de leuke kant van het verhaal. 
De therapeute na de behandeling: “ Ik geef u een paar oefeningetjes mee. Dit thuis allemaal  
3 keer per dag oefenen en dat 10 keer”. Na een aantal behandelingen vraagt ze: “Hebt u 
thuis geoefend?” “Ja natuurlijk”, zeg ik. Waarop zij zegt: “Laat maar eens zien”. Bij de eerste 
oefening is de reactie: “Dat gaat goed”. Oefening twee: “Prima”. Nummer drie: “Geweldig”en 
na nummer vijf: “Gooooh mevrouw, u bent hartstikke lenig!” 
Ik zou lachten als het niet zo’n zeer deed. Ik voel mezelf zo stijf als twee planken. 
 
Nog een voorbeeld: “Oh, mevrouw, u loopt heel mooi”. Ik voel me een afgedankte zoutzak. 
Volgende opmerking: “Het verbaast me dat u zo lenig bent”, en “het is heel mooi om te zien 
dat u alle spieren, die voor vier werken, secuur onder controle hebt, prachtig”. Niet zo 
moeilijk natuurlijk, ik heb daar geen speklaag zitten.  
 
Volgende: “Ik kan heel goed zien dat elke stap en beweging zorgvuldig overdacht zijn”.  Daar 
word ik dan ook doodmoe van. 
 
De laatste nieuweling deze morgen: “Ik heb al wel gezien dat u buitengewoon lenig bent”. Ik 
denk laat me niet zo lachen. Dat is echt een straf. Ondanks al mijn soepel- en lenigheid en 
spierbeheersing. 
 
Steevast krijg ik vragen of ik aan sport heb gedaan en of ik gedanst heb. Want ik heb een 
prachtige balans. Maar dat alles heeft nog niet gemaakt dat ik geen pijn meer heb. Als mijn 
nieuwste medicijn nou weer niet werkt, ga ik naar de dierentuin en vraag om een doosje 
medicijnen waar een olifant van onder zeil gaat. 
 
Wat ik eigenlijk onder de aandacht wil brengen is, dat 72 jaar uren en uren en uren bezig te 
zijn geweest met sport, niet voor niets zijn geweest. Ik deed dit puur voor plezier. Het is ook 
al die jaren één groot feest geweest om te sporten en les te geven. Het heeft wel degelijk zijn 
vruchten afgeworpen. Rest mij alleen nog dit: 
 

Dank je wel VTV 
 
P.S. 
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan zelfs een bevroren sneeuwberg zijn, ter grootte 
van één centimeter in het vierkant. Je ziet het pas met een vergrootglas. En daar kan zelfs 
VTV je niet voor behoeden. Dus doe er je voordeel mee. 
 

Brekebeen Annie de Leeuw 
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Clubkampioenschappen 2017, uitslagen kleuters 
 
 

Kleuters I meisjes 
         Toestel 

Plaats Naam balk rekstok/brug ringen mat sprong Totaal 

1 Iris Eckhardt 9,00 10,00 7,70 7,40 12,00 46,10 

2 Nina Kwakkelaar 8,00 9,40 8,00 6,70 11,00 43,10 

3 Fleur  Daane 8,00 9,70 7,90 6,80 10,50 42,90 

4 Libby-May Cox 8,00 9,20 8,10 7,60 9,00 41,90 

5 Emily Schillemans 7,00 10,70 7,70 6,80 9,50 41,70 

6 Jasmijn Brusse 8,00 10,00 7,90 6,10 9,50 41,50 

7 
Parul Shiwani 
Jangbahadoer 7,50 9,80 8,00 6,90 9,00 41,20 

8 Alexandra van der Hoek 7,00 10,20 7,90 6,20 8,50 39,80 

9 Ilsa Allaart 6,00 10,50 7,60 6,70 8,50 39,30 

10 Demi Allaart 6,50 10,10 7,70 6,10 8,50 38,90 

10 Rayhana Bouzambou 6,50 9,40 7,50 6,50 9,00 38,90 

12 Nadia Smaardijk 6,00 9,40 7,80 6,40 9,00 38,60 

13 Meryem Elfassi 6,00 9,00 7,40 6,60 8,50 37,50 

 
 
Kleuters I jongens 

         Toestel 

Plaats Naam 
brug-
bank rekstok ringen mat sprong Totaal 

1 Raiyin Sheonath 8,10 9,70 7,90 7,50 11,50 44,70 

 
 

Kleuters II meisjes 
         Toestel 

Plaats Naam balk rekstok/brug ringen mat sprong Totaal 

1 Nouk Hoogwerf 8,00 10,80 7,90 8,50 13,00 48,20 

2 Valerie Kraan 7,80 11,50 8,00 7,90 12,50 47,70 

3 Katy de Wolf 8,50 11,50 7,20 6,80 11,00 45,00 

4 Esra van Oers 7,80 9,90 8,60 7,80 10,50 44,60 

5 Noortje Heijstek 6,00 11,70 7,70 8,00 10,50 43,90 

6 Inge van den Boom 7,50 10,30 8,30 7,10 10,50 43,70 

7 Freya Verstraete 6,50 11,00 7,80 7,60 9,50 42,40 

8 Femke Smit 6,40 9,80 7,30 7,50 10,00 41,00 

9 Maram Taba-Mighiz 6,00 10,00 7,60 7,00 9,00 39,60 

10 Haley Volmer 6,00 9,50 7,50 6,10 10,00 39,10 

11 Eflin Ozsoy 6,00 9,80 7,80 6,50 8,00 38,10 
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Nijntje volop in beweging 
 
 
Op woensdagmorgen 22 maart en op vrijdagmorgen 31 maart 2017 hebben de peuters 
nijntje in beweging gedaan. Dit was heel leuk en we hebben er een leuk feestje van 
gemaakt. Alle peuters hebben hun best gedaan met klimmen, springen, rollen, tennissen, 
kruipen door een tunnel en lopen over banken. 
 
Voor al dat harde weken, hebben de peuters een leuke beloning gekregen: 
de jongste peuters t/m 3 jaar    : een kleurplaat 
de peuters vanaf 3 jaar, bijna 4 jaar   : een certificaat 
de peuters die net 4 jaar zijn geworden  : een diploma 
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Het was een leuk feestje en iedereen ging moe en voldaan naar huis. 
Nijntje in beweging willen we 3x per jaar gaan doen. 
 

Henny van Drom 
Brenda en Anouk Vreeke 

 
 
 
Een soortgelijke les was er ook maandag 20 februari in de gymzaal van de Combinatie. Daar 
werden ook diploma’s en certificaten uitgedeeld. Die dag kregen de volgende kinderen hun 
welverdiende diploma: Fay, Lynn, Max, Khloë, Lotte, Korne en Haileigh. Eerder die 
maand kregen ook Kyan en Lindsey een diploma. 
 
Een certificaat was er voor: Quinten, Roshan, Samuël, Maud, Mayla, Levien, Erita, Luuk, 
Kynzie, Mathieu, James, Rowan en Lewis. Zij zijn al goed op weg om ook hun diploma te 

gaan halen. Hartelijk gefeliciteerd allemaal. 
Dank aan alle (groot)ouders die aanwezig waren om dit mee te vieren. 
 

 
 

Gina Boogaard 
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Wat leer je o.a. allemaal voor diploma 1:  en voor diploma 2: 
 
rollen over de grond     rollen tot hurkzit 
draaien op een schommel    voorover duikelen over een stang 
kruipen over een bank    kruipen over, onder en langs obstakels 
lopen over een bank      lopen over een verhoogd, schuin vlak 
springen op twee voeten vooruit   huppelen 
hinkelen 3x op 1 been    hinkelen op je linker- en rechterbeen 
glijden van een glijbaan    glijden van een smal vlak 
klauteren in een klimrek    klauteren om en door een klimrek  
diepspringen van een kast    diepspringen van een kast met ½ draai 
steunspringen over een bank   steunspringen over hindernissen 
schommelen als iemand je duwt   schommelen en zelf vaart maken 
zwaaien zittend op een touw    touwzwaaien over een ‘sloot’ 
rollen en stoppen van een bal   rollen met een bal en iets raken 
tippen een ballon hoog houden   stuiten met een bal en weer vangen 
vangen van een ballon    vangen van een bal 
mikken van een pittenzakje    mikken van een bierviltje 
springen in een trampoline met hulp   springen in een trampoline zelfstandig 
 
 
Kent u iemand met een actieve peuter? Of heeft u zelf zo’n “stuiterbal” in huis? Kom gerust 
een keer kijken of beter, meteen meedoen! 
 
De eerste twee lessen zijn, zoals alle VTV lessen, gratis. Daarna volgt een inschrijfformulier. 
Kosten € 8,75 per maand, voor dit bedrag zijn zowel de ouder als peuter lid van VTV. 
 
Maandag  09.00 – 09.45 uur de Combinatie II, Pablo Picassoplein 120-126. 
Woensdag  09.00 – 09.45 uur Vrijenhovenzaal, Baskenburgplein 8. 
   09.45 – 10.30 uur  “  “ 
Vrijdag   09.00 – 09.45 uur  “  “ 
   09.45 – 10.30 uur  “  “ 
 
Meer weten over het beweegdiploma? Kijk dan op de website: www.beweegdiploma.nl 
Hier leest u de veel gestelde vragen en andere informatie. 
 

http://www.beweegdiploma.nl/
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Clubkampioenschappen 2017, uitslagen instap en pré-instap 
 

Pré-instap I meisjes 
         Toestel 

Plaats Naam balk rekstok/brug ringen mat sprong Totaal 

1 Julia Owiesek 12,80 12,80 8,20 11,90 12,00 57,70 

2 Naty Kroutilova 12,30 11,50 8,30 12,60 12,50 57,20 

3 Sophie Scholte 11,50 11,80 7,70 11,50 12,00 54,50 

4 Devika Sheonath 12,30 11,60 7,90 11,10 11,50 54,40 

5 Zainab Bouzambou 11,80 12,40 7,60 11,50 11,00 54,30 

6 Amelie Clement 13,30 12,10 7,40 10,30 11,00 54,10 

7 Danitshia Strobos 11,30 12,30 7,00 12,80 10,50 53,90 

8 Sanne Kole 11,30 10,80 7,50 11,30 12,50 53,40 

9 Anouk Jongman 12,30 10,80 7,20 11,50 11,50 53,30 

10 Sofie van Riel 11,80 12,20 7,70 10,20 11,00 52,90 

11 Fenna Filius 10,80 11,30 7,90 11,10 11,50 52,60 

12 Lina El Fassi 11,30 11,30 7,50 10,90 11,00 52,00 

12 Kim Sierts 12,30 11,60 7,40 11,20 9,50 52,00 

14 Cassandra Ligtvoet 11,10 10,70 7,70 11,50 10,50 51,50 

15 Shisuréne Petronilia 11,30 11,30 7,60 12,00 9,00 51,20 

16 Magali Alexandre 11,00 11,30 7,80 10,00 11,00 51,10 

17 Natacha Massano 10,50 11,30 7,20 10,00 12,00 51,00 

18 Besma Asrin 11,30 10,30 7,50 10,00 10,50 49,60 

19 Melissa de Nooijer 10,30 10,30 7,30 10,00 11,50 49,40 

20 Charlotte Verhoeven 10,30 10,80 7,40 10,00 9,50 48,00 

 
 

VB selectie pré-instap D2 geboortejaar 2010 
        Toestel 

Plaats Naam balk rekstok/brug mat sprong Totaal 

1 Mara Eckhardt  13,30 11,90 12,00 11,00 48,20 

2 Sarina Quist 10,50 11,10 10,50 12,00 44,10 

3 Isa Kozak  11,80 10,10 11,20 10,50 43,60 

 
 

VB selectie pré-instap D2 geboortejaar 2009 
        Toestel 

Plaats Naam balk rekstok/brug mat sprong Totaal 

1 Jimena Blommaert 12,30 11,80 9,50 11,50 45,10 

2 Isa Schouten  11,30 11,60 10,60 10,00 43,50 

3 Jaeda Engeldal 10,30 10,10 9,60 9,50 39,50 
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VB selectie Instap D2 geboortejaar 2008 
        Toestel 

Plaats Naam balk rekstok/brug mat sprong Totaal 

1 Lynde Hoogwerf 12,30 13,10 12,70 12,50 50,60 

2 Myra Quist 11,80 12,90 12,60 13,00 50,30 

 
 

Pré-instap II meisjes 
        Toestel 

Plaats Naam Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Fay Ganesh 11,30 10,90 12,50 13,10 47,80 

2 Jainabou Bah 10,60 12,40 11,50 12,80 47,30 

3 Leona de Leeuw 9,60 12,70 12,00 12,70 47,00 

4 Amber van den Berg 11,50 10,50 13,00 11,60 46,60 

5 Sophie Rommers 11,30 11,90 11,00 12,10 46,30 

6 Rachel van Grafhorst 12,30 10,40 12,00 11,00 45,70 

7 Asley Duran 11,80 11,90 10,00 10,90 44,60 

8 Ivana Kostic 10,30 12,20 11,00 10,80 44,30 

8 Nisra Öztürk 11,10 12,40 9,00 11,80 44,30 

10 Jennely Moehijam 9,10 11,90 11,00 12,10 44,10 

11 Fleur van Klooster 9,30 11,20 10,50 12,70 43,70 

12 Tess Soering 9,60 10,40 11,00 12,20 43,20 

13 Alina Tolmachova 9,30 11,40 11,00 11,20 42,90 

13 Liselotte Kaijser 10,80 11,20 10,00 10,90 42,90 

15 Yinthe Geluk 9,30 11,40 11,00 10,90 42,60 

16 Bente Lindenbergh 9,50 11,30 11,00 10,70 42,50 

16 Lieke Janse 9,30 11,00 12,00 10,20 42,50 

18 Henriette Binta Bah 9,30 11,40 9,00 12,10 41,80 

19 Sofie Lindenbergh 9,40 10,40 10,50 10,50 40,80 

20 Sara But 9,50 10,40 11,00 9,30 40,20 

 
 

Instap  meisjes 
        Toestel 

Plaats Naam Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Khadija Maarouf 12,20 13,30 12,50 12,10 50,10 

2 Eva Bahhour 12,30 12,90 12,00 12,00 49,20 

3 Jenna Cox 11,30 12,80 12,50 11,50 48,10 

4 Aniek van den Berg 11,80 12,80 12,50 10,70 47,80 

5 Chelsy Wagenaar 11,00 12,30 11,50 12,60 47,40 

6 Nina Sturm 10,00 11,80 11,00 12,70 45,50 

7 Lisanne Smit 10,10 11,50 13,00 10,60 45,20 

8 Naomi Daane 10,70 12,50 12,50 9,00 44,70 

9 Lois van Hoeven 10,50 12,00 10,50 10,60 43,60 
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B-selectie Instap D3 geboortejaar 2008 
        Toestel 

Plaats Naam Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Sofia Bellu 12,90 12,60 12,50 13,60 51,60 

2 Fleur van de Plasse 12,60 13,30 12,00 13,40 51,30 

3 Romy Prior   12,40 11,10 11,50 13,10 48,10 

Clubkampioenschappen 2017, uitslagen pupil/jeugd I en II, junioren 

en senioren 
 

Pupil I meisjes 
        Toestel 

Plaats Naam Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Kamilla Kozak 11,90 13,20 13,00 12,10 50,20 

2 Tara Verhage 11,70 13,20 12,50 12,20 49,60 

3 Jayda Ramazan 12,30 12,10 12,50 12,40 49,30 

4 Luvlysha Uranie 12,00 12,20 13,50 11,30 49,00 

5 Teddie Penning 11,40 12,10 13,00 12,00 48,50 

6 Gabriëlle Bruins sot 12,10 12,00 13,00 11,10 48,20 
 
 

Pupil II meisjes 
        Toestel 

Plaats Naam Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Lamitta Arnous 11,60 13,50 14,00 13,30 52,40 

2 Janayra Jackson 12,00 10,40 12,00 12,10 46,50 

3 Kristi vd Horst 11,80 12,00 11,00 10,40 45,20 

4 Fleur Rommens 11,60 10,70 10,00 12,80 45,10 

5 Aaliyah Blansjaar 11,70 11,20 10,00 11,00 43,90 

6 Denice van der Weide 11,00 10,40 11,00 10,50 42,90 
 
 

Jeugd I en II meisjes 
        Toestel 

Plaats Naam Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Viky Sabova 11,90 12,10 13,00 12,60 49,60 

2 Aurora Scorea 12,50 11,80 12,00 12,70 49,00 

3 Lina Finies 11,90 12,00 10,50 13,10 47,50 

4 Reneshika Petronilia 11,40 10,20 12,50 12,00 46,10 

5 Demi van Wanrooy 11,80 10,70 9,00 10,70 42,20 
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Junioren dames 
        Toestel 

Plaats Naam Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Cindy Torbijn 12,60 13,30 10,00 14,30 50,20 

2 Vanessa Cymerman 12,90 12,90 10,00 12,20 48,00 

3 Nina Kostic 11,60 12,30 10,50 13,20 47,60 

4 Sylvana v.d. Dool 13,10 12,90 10,00 11,40 47,40 

5 Godsainy Scorea 11,50 11,90 10,00 10,60 44,00 
 

Senioren dames 
        Toestel 

Plaats Naam Brug Balk Sprong Mat Totaal 

1 Rachel Mannee 14,5 13,2 13 14,5 55,20 

2 Daniek v.d. Maas 14,1 13,5 12,7 14,1 54,40 

3 Melissa Luwema 13,8 12,2 12,75 13,8 52,55 

4 Cheryl v.d. Blom 12,9 12,5 12,5 14 51,90 

5 Eugenie Scorea 12,8 12,2 12,7 13,8 51,50 

6 Romy Groenendijk 13 12 12,5 13 50,50 

Clubkampioenschappen VTV zaterdag 1 april 2017 
 
Qua datum zou je denken dat het een grapje was, maar niets was minder waar. De vele uren 
voorbereiding voor leiding, hulpleiding, turners en turnster, juryleden en organisatie hebben 
hun vruchten afgeworpen en waren ook dit jaar weer succesvol. Alle uitslagen staan in het 
clubblad vermeld. Dus kijk snel waar jij geëindigd bent. 
 

Alle clubkampioenen GEFELICITEERD! 
 

Uiteraard moeten we ook nog mensen bedanken en dat doen we dan ook. Langs deze weg 
willen wij dan ook iedereen, die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan deze wedstrijd, 
bedanken voor hun medewerking. Want door jullie vrijwillige inzet hebben de 
clubkampioenschappen ook dit jaar weer plaats kunnen vinden. BEDANKT ALLEMAAL! 
De clubkampioenschappen van het volgende seizoen zullen weer in juni zijn.  Wij hopen dat 
jullie dan ook weer van de partij zullen zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
De jongens- en herenploeg 
staan klaar voor hun 
wedstrijd. 
 
 

 
Namens de T.C. en organisatie, Gabriëlle Hoogesteger  Leny Hendrikse  
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Het succesvolle wedstrijdseizoen van de A-selectie 
 
 
Het wedstrijdseizoen zit er voor de turnsters van de A-selectie weer op. Ook dit keer kunnen 
we weer terugkijken op een zeer geslaagd seizoen! 
Bekijk hieronder de resultaten. 
 
Instap D2 

Voor deze turnsters was dit het eerste jaar dat zij meedoen aan de ‘echte’ wedstrijden. Extra 
spannend dus. Ondanks de zenuwen hebben deze drie meiden hun allerbeste beentje voor 
gezet en laten zien wat ze waard zijn. Zij hebben zich namelijk alle drie geplaatst voor de 
regiofinale en wisten zelfs tijdens hun allereerste wedstrijd het hele podium te vullen! 
 
Myra:  Voorwedstrijd 1: 1ste plaats 
  Voorwedstrijd 2: 1ste plaats 
  Regiofinale: 5de plaats 
  Districtsfinale: 11de plaats 
  Zeeuwse kampioenschapen:7de plaats 
  Toestelfinales: Sprong: 23ste plaats 

     Brug: 8ste plaats 

     Balk: 1ste plaats 

     Vloer: 11de plaats 
 
Lynde:  Voorwedstrijd 1: 2de plaats 
  Voorwedstrijd 2: 4de plaats 
  Regiofinale: 12de plaats 
  Zeeuwse kampioenschapen:6de plaats 
  Toestelfinales : Balk:16de plaats 
      Vloer:9de plaats 
 
Danice:  Voorwedstrijd 1: 2de plaats 
  Voorwedstrijd 2: 2de plaats 
  Regiofinale: 15de plaats 
  Zeeuwse kampioenschapen: 3de plaats 
  Toestelfinales:  Sprong: 19de plaats 
      Brug: 29ste plaats 
      Balk:15de plaats 
      Vloer: 27ste plaats 
 
Pupil 1 D2 
Voor Tessa en Jennifer is dit het tweede seizoen dat zij mee doen aan de wedstrijden. 
Maren is dit seizoen overgekomen uit de recreatieklas en heeft zich door heel hard te trainen 
bij de andere twee gevoegd waar ze inmiddels totaal niet meer voor onder doet. 
 
Alle drie de meiden draaiden een keurig wedstrijdseizoen,ook dit drietal wist het te presteren 
om bij de tweede voorwedstrijd het hele podium te vullen! Zij hebben zich daardoor knap 
geplaatst voor de regiofinale. Ook daar turnden zij prima, wat voor een doorstroming naar de 
districtsfinale zorgde. In een zeer sterk deelnemersveld wisten zij zich daar prima staande te 
houden. Een prestatie om trots op te zijn! 
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Jennifer: Voorwedstrijd 1: 1ste plaats 
  Voorwedstrijd 2: 1ste plaats 

  Regiofinale:10de plaats 
  Districtsfinale: 8 ste plaats 
  Zeeuwse kampioenschapen:4de plaats 
  Toestelfinales: Sprong: 6de plaats 
    Brug:24ste plaats 
    Balk: 1ste plaats 
    Vloer: 6de plaats 
 
Tessa:  Voorwedstrijd 1: 4de plaats 
  Voorwedstrijd 2: 2de plaats 
  Regiofinale: 9de plaats 
  Districtsfinale: 18de plaats 
  Zeeuwse kampioenschapen: 1ste plaats 
  Toestelfinales:  Brug: 14de plaats 
      Balk: 3de  plaats 
      Vloer: 10de plaats 
 
Maren:  Voorwedstrijd 1: 5de plaats 
  Voorwedstrijd 2: 3de plaats 
  Regiofinale: 8ste plaats 
  Districtsfinale: 13de plaats 
  Zeeuwse kampioenschapen:10de plaats 
  Toestelfinales: Sprong: 23ste plaats 
     Brug:14de plaats 
     Vloer: 9de plaats 
 
 
Jeugd 1 D2 

Myrthe is onze enige turnster die in dit niveau turnt. Haar laatste jaar in de verplichte 
oefenstof is er één om met groot genoegen naar terug te kijken. Myrthe wist tijdens allebei 
haar voorwedstrijden op het podium te komen (1ste en 2de plaats) en liet vervolgens zien 
naast Zeeuws kampioen ook de allerbeste uit de regio Zuidwest Nederland te zijn door 
allround regiokampioen te worden! 
 

 
 
Myrthe:  Voorwedstrijd 1: 2de plaats 
  Voorwedstrijd 2: 1ste plaats 
  Regiofinale: 2de plaats 
  Districtsfinale: 12de plaats 
  Zeeuwse kampioenschapen: 
  ZEEUWS KAMPIOEN! 
  Toestelfinales: Sprong:6de plaats 
     Brug: 6de plaats 
     Balk: 8ste plaats 
    Vloer: 8ste plaats 
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Jeugd 1 D1 
In deze categorie komt Noemi in actie namens VTV. Als we het 
wedstrijdseizoen van Noemi moeten omschrijven, kunnen we 
het er goed op houden dat ze het erg spannend heeft 
gemaakt. Ondanks dat ze enorm goed turnt aan de brug was 
dit toestel ineens erg eng. 10 Jaar van het leven van de 
trainster weg door de zenuwslopende momenten waar het 
erom hing of ze los zou laten voor haar salto… maarrrr ze 
heeft ook laten zien dat ze nog steeds tot de top behoort door 
een tweede plaats te bemachtigen op de Zeeuwse 
kampioenschappen en zich te plaatsen voor zowel de regio- 
als de districtsfinale!  Tijdens haar toestelfinale balk liet ze haar 
tegenstanders een poepie ruiken en haalde ze fantastisch 
zilver binnen. 
 
Noemi:  Voorwedstrijd 1: 3de plaats 
  Voorwedstrijd 2: 5de  plaats 
  Regiofinale:6 de plaats 
  Districtsfinale: 23ste plaats 
  Zeeuwse kampioenschapen: 2de plaats 
  Toestelfinales: Sprong: 5de plaats 
     Brug: 9de plaats 
     Balk: 2de  plaats 
     Vloer: 10de plaats 
 
 
Jeugd 2 5de divisie 

 
 
 
Anouk en Danique turnden dit seizoen 
voor het eerst in de keuze oefenstof.  Zij 
konden hierin prima in de middenmoot 
meekomen. Danique blonk uit op balk 
en turnde hierin zelfs, samen met 
sprong een goede toestelfinale. Tot 
ieders verbazing plaatste Anouk zich 
voor een toestelfinale brug. Dit toestel 
gaat in veel gevallen niet helemaal 
goed samen met Anouk maar ze liet 
zien dat dit ook heel anders kan zijn. 
 
 

 
Anouk:  Voorwedstrijd 1: 11de  plaats 
  Voorwedstrijd 2:  plaats 
  Zeeuwse kampioenschapen: 9de plaats 
  Toestelfinales: Brug: 17de plaats 
 
Danique: Voorwedstrijd 1: 14de plaats 
  Voorwedstrijd 2:  plaats 
  Zeeuwse kampioenschapen: 8ste plaats 
  Toestelfinales: Sprong: 16de plaats 
    Balk: 8ste plaats 
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Senior F 
 
Yvette heeft vorig seizoen een naar een promotie geturnd maar wist zich ondanks deze 
promotie toch tot de top te turnen, een prestatie om trots op te zijn. 
 
Yvette: Voorwedstrijd 1: 4de plaats 
 Voorwedstrijd 2: 3de plaats 
 Regiofinale: 4de plaats 
 Zeeuwse kampioenschapen 
  Geblesseerd 
 Toestelfinales:  Brug: 3de plaats 
     Balk: 5de plaats 
 
We zijn weer MEGA trots op jullie allemaal, 
op naar volgend seizoen! 
 
 
 
 
 
 

De leiding: Linda, Marion, Monique, Anmei, Yentel en Vienna 

 

Clubkampioenschappen 2017, uitslagen jongens en heren 
 
Pré-Benjamin  
(oud nts  17) 
 jongens 

          Toestel 

Plaats Naam Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 

1 Nils Knorpp 12,00 15,00   11,50 13,20 13,30 65,00 

2 Zion van de Geers 11,80 15,20   12,00 12,80 12,50 64,30 

2 Sam van den Bout 11,70 14,60   11,80 12,40 13,80 64,30 

4 Jiska Houwing 11,50 14,80   10,00 11,80 14,20 62,30 

5 Rayan Othmani   11,40 14,10   9,80 12,20 14,70 62,20 
Bovenstaande deelnemers hebben geen voltige 
geturnd. 

       
Benjamin 
(oud nts 16) 
 jongens 

          Toestel 

Plaats Naam Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 

1 Bradley Bax   11,40 13,60   11,20 14,70 14,30 65,20 

2 Dylano de Jonge 12,20 14,10   10,20 14,60 14,00 65,10 
Bovenstaande deelnemers hebben geen voltige 
geturnd. 
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Jongens 
  

nts 14 
        Toestel 

Plaats Naam Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 

1 Tijn Jellema 13,40 14,50 12,50 15,50 16,30 15,00 87,20 

2 Teun Simons 12,00 15,00 12,80 14,50 16,70 14,60 85,60 

 

 

Jongens 
  

nts 13 
        Toestel 

Plaats Naam Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 

1 Dany Nieuwkoop 11,50 13,50 12,40 14,00 16,50 14,50 82,40 

 

 

Jongens 
  

nts 12 
        Toestel 

Plaats Naam Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 

1 Milan Tiessens 14,00 18,00 12,80 17,50 17,00 17,20 96,50 

2 Wouter Baas 13,00 13,00 11,80 16,50 15,50 16,20 86,00 

3 Chico Kranenburg 11,50 14,00 12,40 16,00 14,00 15,20 83,10 

4 
Jermain 
Bronckhorst 11,20 14,30 12,00 15,00 12,00 16,40 80,90 

 

 

Heren junioren 
  

H12 
        Toestel 

Plaats Naam Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 

1 Sven Veldhuizen 13,00 16,50 12,50 16,50 14,50 14,00 87,00 

2 Koen de Bokx 12,00 15,30 13,00 16,00 14,20 15,00 85,50 

 

 

Heren 
  

H11 
        Toestel 

Plaats Naam Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 

1 Tim de Kam 14,60 16,20 14,00 15,80 17,00 17,00 94,60 

2 Josef Hamelink 14,50 16,50 14,50 16,50 16,00 16,00 94,00 

 

 

Jongens selectie 
  

nts 14 
        Toestel 

Plaats Naam Rek Mat Voltige Brug Ringen Sprong Totaal 

1 Sander Torbijn 13,20 16,90 11,60 17,50 15,50 17,00 91,70 

2 Tommy v.d.Hansz 13,00 16,50 12,00 16,00 17,70 14,50 89,70 

3 Kaylan v.d Bos   12,50 15,40 11,40 16,50 17,10 16,00 88,90 
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Bedankt 
 
 
Bestuur en TC van VTV, hartelijk dank voor de geschenken die ik mocht ontvangen ter ere 
van mijn jubileum. 
Op een avond in juni werd ik overvallen door een delegatie VTV-ers. Het overkwam mij zo 
onverwachts, dat ik er totaal confuus van was. Pas veel later, toen de afgevaardigden al lang 
vertrokken waren, wist ik niet eens meer of ik wel fatsoenlijk had bedankt. 
Daarom doe ik het hier maar even dunnetjes over. 
 
Prachtige bloemen, een lust voor het oog in mijn kamer. 
Een speld van de KNGU, speciaal voor mij aangevraagd. Dat streelt mijn ijdelheid. 
Maar het meest verguld ben ik met de boekenbon. Je kunt me geen groter plezier doen dan 
me gratis te laten shoppen in een winkel vol boeken. Dat is pas echt genieten. 
 
Van Ruud hoorde ik, dat Danny alles keurig heeft uitgevlooid. (Goed gedaan jochie). 
Het was voor mij een heel gezellig uurtje. Dat heeft me goed gedaan. Dan buig ik tenslotte 
deemoedig het grijze hoofd. Er was niet eens eens koekje bij de thee, sorry!! 
 

Met sportieve groeten, 
Annie de Leeuw 

 

Felicitaties 
 
Namens Bestuur en Technische Commissie feliciteren we de volgende cursisten, want zij 
zijn namelijk geslaagd! 
 

Gymnastiek niveau 1: 

Charlotte de Kam 

 

Gymnastiek niveau 2: 

Cheryl van der Blom 

Leah Kas 
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Demodag dans Kruitmolen 
 
 
Zaterdag 8 april werd de tweede demodansdag gehouden in sporthal de Kruitmolen. 
Namens VTV deden daar drie groepen aan mee. Het demoteam danste op een nummer uit 
de film Tarzan. Het mooie nummer ‘Strangers like me’ werd goed verbeeld door de dansers 
die er ook nog eens uitzagen alsof ze zo uit de jungle kwamen. Knap gedaan. 
De jazzdansgroep 16+ had weer totaal andere muziek, namelijk ‘Hopeless Wanderer’ van 
Mumford and Sons. Deze dans ging over de zoektocht naar houvast. Wie ben je en waar wil 
je naartoe in je leven? Maak je een keuze of blijf je voor altijd een Hopeless Wanderer? Heel 
goed gedanst en met veel passie ook. 
Als derde groep kwamen de dames van Nicole met een pittige dans op ‘Tempest’. Volgens 
de jury een hele mooie choreografie met een goede inhoud en erg mooi gedanst met veel 
strakke accenten. Ook de publieksjury wist deze dans te waarderen. Strak en mooie flow, 
goede en mooie choreografie, muziek iets te duister, maar goed en gedisciplineerd gedanst. 
Ik sluit me graag bij deze conclusies aan. Alleen dat duistere, dat viel wel mee hoor. 
Uiteindelijk koos de jury uit beide demodagen de volgende dansen om nogmaals op te 
treden in theater de Mythe in Goes op vrijdagavond 29 september: 
 

Not ugly, but funk – streetdance 12-13 jaar o.l.v. Stacy 
Shake it out – jazzdans 12-16 jaar o.l.v. Gina 

Alive – jazzdans 16+ o.l.v. Iris 
Sound of silence – demoteam o.l.v. Rienke 
I have nothing – damesgroep o.l.v. Nicole 

 
Gefeliciteerd dansers en leiding! “Applausje voor jezelf” zeg ik dan altijd maar . 

Gina 

Welkom nieuwe VTV-ers 
 
Hartelijk welkom bij VTV en we wensen jullie een sportieve tijd bij onze gezellige vereniging. 
 

Aymee Lugtenburg Virai Ahmadi Noa Prevoo 
Iris Eckhardt Youssra El Azzouzi Jasmijn van Noort 
Kes Davidse Shemaya Ployngam Avigail Wennekes 
Valerie Kraan Ninne Luke Yelena Jongerius 
Senna Warkor Emma Peters Savina van der Pol 
Lewis Adam Samuel Anthonisse Sara Louwerse 

Naty Kroutilova Sterre Becks Christina Tesselhoff 
Yinthe Geluk Rosalie van Noort Isabella Diaz 

Jayden de Kock Gioia Dalsem Florencio de Bruine 
Meryem El Fassi Raul Valckenier von Geusau Noémy Hijman 

Lorin Toguc Amanda Koetjes Zhannet Troubatch 
Viyan Toguc Wendy ten Hoeve Anna Hamelink 
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Omschrijving bij de contributiebetaling 
 
Het komt zeer regelmatig voor dat wij contributiebetalingen krijgen zonder verdere 
omschrijving of met een onvolledige omschrijving. 
Dit maakt het voor onze contributie administratie soms een hele puzzel om de betaling aan 
het juiste lid te koppelen en soms is dit zelfs onmogelijk. 
Gevolg hiervan kan zijn dat wij aanmaningen moeten versturen omdat er een 
betalingsachterstand zou zijn volgens onze administratie, terwijl er wellicht wel gewoon 
betaald is. 
Om dit te vermijden en het werk van onze contributie administratie zo eenvoudig mogelijk te 
maken : 
 

Contributie betalingen altijd (vooraf) per persoon, onder vermelding 

van de volledige naam van het lid waarvoor betaald wordt 

 
Dank voor uw medewerking ! 
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--- advertentie --- 

 
 
PERSBERICHT (mei 2017) 
Binnenkort in de winkel: Sanne in de selectie en Sanne waagt de sprong. 
Het is een sportmoment dat niemand snel zal vergeten: op maandag 15 augustus 2016 
schreef turnster Sanne Wevers Olympische geschiedenis: ze behaalde voor Nederland een 
gouden medaille op het onderdeel balk. Schrijfster Paula van Manen had duidelijk een 
vooruitziende blik: zij schreef een turnboekenserie over Sanne, een meisje dat alles op alles 
zet om de turntop te bereiken. Perfect voor jonge turnfans van 8-12 jaar. 
 
Sanne in de selectie 

 
Het nieuwe schooljaar wordt spannend! Vanaf nu woont Sanne 
doordeweeks in een gastgezin om met de selectiegroep van 
meneer Verkerk te kunnen trainen. Haar gastouders zijn 
gelukkig erg aardig en Sanne traint zo veel, dat ze in het begin 
helemaal geen tijd heeft om aan thuis te denken. De nieuwe 
trainer, andere meisjes en een nieuwe school houden haar 
bezig. Maar hoe langer Sanne van huis is, hoe meer ze haar 
ouders, haar vriendinnen en haar vriend Milan gaat missen. 
Wanneer ze ruzie krijgt met de dochter van haar gastouders, 
pakt Sanne haar koffers. 
 
 
 
 
ISBN 978 90 483 1490 4* - Prijs €12,50 
 

 

Sanne waagt de sprong 
 
Topturnen en het wonen bij een gastgezin vallen Sanne zwaar. 
In de kerstvakantie besluit ze ermee te stoppen en haar 
vertrouwde leven thuis weer op te pakken. Nu Sanne niet meer 
elke dag hoeft te trainen, begint ze aan een opleiding tot 
hulptrainer. Ook oefent ze voor een optreden tijdens de bruiloft 
van haar turnjuf en werkt ze samen met haar klasgenoten aan 
de eindmusical. Maar de groep krijgt de ene na de andere 
tegenslag te verwerken. Zal de musical op tijd klaar zijn? En 
komt het ooit nog goed met Milan? 
 
 
 
ISBN:  978 90 483 1491 1* - Prijs €12,50 
 

 
Verwacht: 
In het najaar van 2017 verschijnt een splinternieuw verhaal: Sanne op de ski’s! 
Wil je meer weten over de boeken en de schrijfster? Neem een kijkje op de website:  
www.paulavanmanen.nl 
 
*Beide titels zijn heruitgaves en zijn eerder verschenen bij De Fontein  

http://www.paulavanmanen.nl/
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Districtsfinale 21 mei in Someren 
 
Hallo allemaal, we zitten nu in de auto op weg naar Budel. 
Om 17:30 uur zijn we vertrokken en om 18:30 uur gingen we 
eten bij kfc. Om 19:30 uur gingen we weer op weg naar 
Budel, daar woont onze oom. We gaan daar slapen, omdat ik 
morgen de districtsfinale heb. We moeten morgen om 6:30 
uur ons bed uit. 
 
De districtfinale is helemaal in Someren. 
Ik ben morgen in mijn eentje van de instap, omdat ik met de 
regiofinale 5e ben geworden. Lynde en Danice waren 12e en 
15e geworden. Alleen de beste 11 mochten door. Ik moet 
tegen 27 kinderen turnen, dus het wordt heel spannend!! Juf 
Monique is er morgen bij. 
 
Onze opa en oma staan op een camping in Someren, dus die 
komen ook kijken. 
 
De districstfinale is afgelopen! Ik ben 11de geworden van de 
28. Dit zijn mijn scores op alle toestellen: 
Brug: 13.100 punten, balk: 12,100 punten, Vloer: 12.500 
punten en sprong: 13.225 punten 
In totaal had ik: 50.975 punten. 
Nu alleen nog de toestelfinale op 10 juni in Kaatsheuvel! 

Groetjes Myra Quist  
 

Hallo, ik ben Danice 
 

En ik zit op turnen bij de A selectie ik vind het leuk om daar 
te trainen. 
Ik vind het ook een heel leuk groepje daar train ik mee, we 
doen ook samen wedstrijden. 
In 2017 was mijn eerste wedstrijd, ik heb nu al 4 wedstrijden 
gehad  Bij twee wedstrijden had ik een prijs, dat zijn 2e en 3e 
daar ben ik blij om. Ik vond de wedstrijden erg leuk. Daar 
gaat het ook om, maar ik was ook erg zenuwachtig. 
 
En ik zit ook op acro. Ik vind dat echt Super en dat is het 
ook. Mijn acro partner is Isis . 
We maken ook oefeningen samen en hebben het gezellig 
dat vind ik heel leuk .Ik zit er al twee jaar op . 
Helaas hebben we nog geen wedstrijd gewonnen, maar het 
zijn ook goede tegenstanders. 
 

Groetjes Danice Hendrikse 

 
 

 
Zeeuwse kampioenschappen 3

e
 plaats 
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Jazzdans 16+ vertegenwoordigt Zeeland op Dance2Demo 
 
 
Zes jaar geleden hadden Annelies en ik het ambitieuze plan om onze eigen dansgroep te 
starten. We waren toen 16 jaar en zaten vol dans ideeën. Samen met drie andere meiden, 
waaronder danser Nathalie, vormden we een nieuwe groep: jazzdans 16+. Inmiddels is 
VTV’s jazzdans 16+ gegroeid in aantal, zijn de meesten van ons allang geen 16 jaar meer en 
zijn we talloze optredens verder. 
 
Na zes jaar regionaal succes in Zeeland, was het tijd voor een nieuwe uitdaging: 
Dance2Demo. Deze dansdemo wordt door het hele land in verschillende steden 
georganiseerd door de KNGU. Naast dat mijn groep dit jaar twee keer deelnam aan de 
dansdemo voor regio Zuid West Nederland (en werd uitgekozen door de jury!), deden we dit 
seizoen voor het eerst mee aan de Dance2Demo in Krimpen aan de IJssel.  
 
Na veel geoefend te hebben tijdens de danslessen (“point je voeten en jazzhands!”) gingen 
we op zondag 21 mei op weg naar Sporthal de Boog in Krimpen aan de IJssel. Toch best 
spannend, want we waren de enige dansgroep van VTV die meedeed aan de voorstelling. 
Sterker nog, we waren de enige Zeeuwse dansgroep! 
 
Als eerste dansten we Hopeless Wanderer, een lastige 6/8ste maat op rock folk muziek van 
de band Mumford and Sons. Daarna onze tweede dans Alive, een krachtige nummer van 
zangeres SIA over frustratie en doorzettingsvermogen. Na een peptalk backstage, lieten 
deze dames twee strakke performances zien waar niet alleen ik als leiding, maar heel VTV 
trots op mag zijn. Tussen al het dansgeweld van groepen die op NK-niveau dansen, gehuld 
in saaie zwarte kleding, zorgden wij voor een verrassende afwisseling in de show.  
 
Dames, jullie hebben VTV mooi op de kaart gezet: applaus en een diepe buiging! 
 

Iris, leiding van jazzdans 16+ 
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Cursuswezen en licentiebeleid 

stand van zaken per 13 juni 2017 
 
 
En weer kunnen we met trots melden dat er diploma’s behaald zijn door onze cursisten. In 
april is Charlotte de Kam geslaagd voor de niveau 1 opleiding gymnastiek. Zij heeft de hele 
opleiding gevolgd bij de voorbereidende selectieklas op de zaterdagochtend. De volgende 
kandidaat die aan deze cursus gaat beginnen is Danique Minnaard. 
 
Op 12 maart gingen Cheryl van der Blom en Leah Kas voor les 9 van de opleiding niveau 2 
gymnastiek naar Kapelle. Dit was tevens de examen les, waarbij ook kinderen van V.T.V. 
aanwezig waren. Aan het eind van de les dag kregen zij hun diploma uitgereikt onder het 
toeziend oog van Ruud Kempe, die namens het bestuur van V.T.V. aanwezig was. 
 
In het vorige clubblad stond al dat Monique van Belzen ging starten met de niveau 3 cursus 
gymnastiek. Zij heeft inmiddels gezelschap gekregen van Manesa Jeyasingam. Beiden zijn 
inmiddels vol enthousiasme bezig met fase A van deze cursus en zo kon het gebeuren dat 
Monique een les touwtje springen kwam geven aan de dames junioren en de dames 
gymnastiek groep, waar ook haar oud-trainster Marion van Belzen deel van uit maakt. Zo 
gingen de aanwijzingen nu eens de andere kant uit, maar bij de grote V.T.V. familie kan dat 
allemaal.  
 
Op 11 maart vond in Goes de bijscholing van beweging naar profielelement plaats. Aanwezig 
waren Gabriëlle Hoogesteger, Ina Verheul, Brenda Vreeke en Annemarie Wondergem. 
Gabriëlle heeft tevens nog een bijscholing bezocht in Hardinxveld-Giessendam op 13 mei. 
 
Na jarenlang lobbyen is het er ook van gekomen dat er een niveau 2 cursus dans is 
opgestart. In Middelburg zijn Myrthe van der Baan, Iris Boogaard, Kiki Duin en Jaila van de 
Griend druk hiervoor in de weer.  
 
Het turn- en dansseizoen loopt alweer bijna ten einde en de technische commissie is heel blij 
met alle diploma’s die dit seizoen zijn behaald. Jullie zijn kanjers! Voor iedereen die nog met 
een cursus bezig is:  
 
 

 

Afdeling cursuswezen  
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Klassenbezoek bij de jongensklas 6-9 jaar 
 
 
Stoere fietsen buiten, ik zit goed. Ik ben voor een klassenbezoek deze keer naar de 
Vrijenhovenzaal gegaan. Hier traint op vrijdagavond de jongensklas 6-9 jaar onder leiding 
van meester Kylian, geholpen door Josef, Sven, Kay en Wouter. Twaalf enthousiaste 
jongens zijn al bezig met de warming up als ik binnenkom. Op de lange mat gebeurt dat door 
middel van push ups, stretchen en worden de voeten en polsen los gedraaid. 
Al snel roept één van de jongens “KLAAR!”, maar daar neemt meester Kylian geen 
genoegen mee. Er moet serieus gewerkt worden. Dus volgen enkele correcties en voor één 
van de jongens het advies om beter turnschoentjes aan te hebben in plaats van 
gymschoenen. 
Eén van de oefeningen die ik ook zag: ene been kruislings over het andere been en dan met 
gestrekte benen voorover buigen. Lijkt me een lastige oefening en er wordt dan ook hier en 
daar wat gesmokkeld. Al komen de meesten toch wel bij de grond met hun handen. 
Nog zo’n “gemene” oefening: scharen van de benen en natuurlijk moet dat gestrekt. Zo, de 
warming up zit erop. Vol enthousiasme gaan ze verder. Ze worden verdeeld in drie groepjes. 
Ieder groepje krijgt een eigen meester en vandaag wordt er gewerkt aan onderdelen van het 
gymmie turnen. 
 
Eén keer in de zoveel tijd wordt gewerkt met deze methode. Een leuke en speelse manier 
om de diverse turn onderdelen los van elkaar te oefenen. Als dan alle onderdelen gedaan 
zijn, heb je een bepaalde techniek helemaal onder de knie en volgt een gymmie. Die ziet 
eruit als een soort van flippo. Voor de wat jongere lezers; die zaten vroegen in chipszakken 
en kon je sparen en leuke spelletjes mee doen. Terwijl ik dit schrijf realiseer ik me dat dat 
echt al heel lang geleden is. Oeps, ben ik al zo oud of volgen de hypes zich tegenwoordig 
steeds sneller op. Maar goed het gymmie turnen is een leuk beloningssysteem dat in alle 
recreatie turnklassen vanaf 6 jaar wordt gedaan. 
 

        
 
Wat is er te zien/te doen  in de zaal? Zoals gezegd, de lange mat. Daarop zie ik 
kikkersprongen. Natuurlijk roept er meteen iemand “kwaak kwaak”. Dan wordt er ook nog 
gelopen op handen en voeten. En nee, dat is geen wedstrijdje, al zouden ze dat wel willen. 
Sommige jongens gaan op de terugweg, naast de mat, gewoon nog door met hun oefening. 
Fanatiekelingen. Tussendoor wordt er ook nog een beetje gestoeid met elkaar en één van de 
jongens gaat nog even op zijn hoofd staan. Kan allemaal. Maar ook zie ik de jongens een 
ligsteun maken om vervolgens te hurken tot op de gele middellijn van de mat. Dit alles onder 
toeziend oog van meester Josef. Na deze oefeningen gaan ze ook nog overhurken over een 
bank. Eerst met twee voeten tegelijk en daarna om en om. 
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Een ander groepje is bezig met balk. Ja hoor, dat doen jongens ook! Het is dan wel een lage 
balk, maar toch, ze lopen er netjes overheen, tikken halverwege ook nog even de balk aan 
om daarna weer verder te lopen. Ook op de tenen lopen gaat ze goed af. Wel je armen 
zijwaarts en netjes je benen strekken, corrigeert  meester Sven en ook meester Wouter is 
behulpzaam. En naar je voeten kijken hoeft ook niet, volgens meester Kylian. Hij geeft hier 
en daar wat aanwijzingen en je ziet dat de jongens dan iets serieuzer zijn daarna. 
Bij deze oefeningen hoort ook het lopen “op hoogte”. Hiervoor is een bank geplaatst tussen 
een kast en het wandrek en dat dus iets hoger dan de balk.  Fanatiek als ze zijn, willen de 
jongens meteen tot boven klimmen en er het liefst ook van die hoogte af springen. Nee, dat 
gaan we dus niet doen. Jammer hoor. Kylian is streng, dat zou iets te gevaarlijk zijn. Ook 
worden er complimenten gegeven, want het gaat toch de meeste keren heel goed. 
 

 
 
En dan is er nog de tumblingbaan, een geliefd onderdeel bij de jongens. Volgens schema ligt 
de baan er vanaf  vrijdagmorgen voor de peutergym en kan dan door andere klassen 
gebruikt worden tot de springgroep op zondagmorgen hem weer opruimt. Handig systeem 
toch?! 
Meester Kay doet voor wat de oefeningen zijn: streksprongen, halve en hele draaien maken 
al dan niet met een rol voorwaarts tussendoor. En dan zie ik de jongens ook nog iets doen 
waar ik van denk … wat doen ze nu. Oh, dat is een radslag. Dat blijft toch een lastig 
onderdeel. Maar ik zie ook zeker mooie exemplaren voorbijkomen. 
 
Er kan gewisseld worden. De jongens gaan naar een ander toestel en de meesters doen 
weer voor wat er gedaan moet worden. Eén van de jongens herkent mij van een ander 
vrijwilligersklusje en vraagt zich af of ik dezelfde ben als die van het dansen op school. Ja 
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dat klopt. Daarna doet hij extra goed zijn best. Ook omdat hij ziet dat ik wat foto’s maak 
tussendoor. Dan is het weer wisselen en zoals altijd gaat dat met rennen gepaard. Kunnen 
jongens eigenlijk wel rustig lopen? Vast wel, maar op vrijdagavond duidelijk niet. Geeft niet 
hoor, leef je maar uit tijdens de les denk ik dan maar. 
Twee jongens moeten even “afkoelen”. Die waren iets te druk met elkaar. Maar na een goed 
gesprek en even nadenken, ieder op een aparte bank, kunnen ze weer meedoen. Als het 
moet is er ook rust in de groep. Het duurt even, maar dan kan er toch geluisterd worden. 
 
En dan is het tijd voor een rondje tumbling met z’n allen. De meesters geven wat demo’s. 
Altijd leuk om te zien wat er nog te leren valt als je “later groot bent”. Dan mogen de jongens 
even lekker rennen. Gelukkig staat er een stootblok, in de vorm van de hulpleiding, aan het 
einde van de baan, anders hadden ze zo de kleedkamer ingelopen. Nu dus wel een 
wedstrijdje. Het begint met liggen op je buik of rug, snel opstaan en dan rennen. En gillen 
daarbij, ik dacht dat alleen meiden dat deden. Niet dus. 
 
De les nadert zijn einde want ik zie meester Ruud al binnenkomen voor de volgende groep,  
jongens van 9-12 jaar. We maken nog een groepsfoto met alle jongens en meesters. Eén 
serieuze en natuurlijk ook een gekke foto. Dat kunnen ze wel … haha. 
 

 
 
Als afsluiting van de les nog even concentreren en bij de muur gaan staan. Nee, niet op z’n 
kop, maar gewoon naast elkaar en op allebei je eigen voeten. Het blijft lastig. De brieven 
voor het eindfeest worden uitgedeeld en de  jongens lezen hem meteen aandachtig door. Als 
er dan ook nog een enthousiast verhaal bij verteld wordt, ga ik er vanuit dat alle jongens wel 
komen. 
Kylian gaat thuis nog eens goed bekijken of iedereen heeft voldaan aan alle gymmie eisen 
en dan krijgen de jongens volgende week netjes in een envelop hun welverdiende “flippo’s” 
voor arabier 1 en balanceren 1. Met een welgemeend “prettig weekend” gaat iedereen 
tevreden naar huis. 
 
Conclusie: een leuke groep fanatieke jongens, soms een beetje druk, maar ook met de beste 
bedoeling om een echte “Epke” of “Yuri”  te worden. Goed gewerkt hoor allemaal. Een leuk 
begin van het weekend om  jullie bezig te zien. 
Bedankt Bradley, Sam, Zion, Lars, Hidde, Jiska, Dylano, Nils, Rayan, Sander, Elvis, 
Thijs en Simon en de meester Kylian, Josef, Sven, Kay en Wouter dat ik in jullie les 
aanwezig kon zijn en om daarvan verslag te doen. 
 

Gina Boogaard 
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Kampioenen bij de Acrogym 
 
 
Op zaterdag 24 juni 2017 werden voor het eerst in de geschiedenis de Zeeuwse 
Kampioenschappen en de Open Zeeuwse kampioenschappen Acrogym georganiseerd door 
gymvereniging Delta Sport uit Zierikzee. Door de twee wedstrijden in één wedstrijd te 
organiseren maakten de Zeeuwse deelnemers dus dubbele kans op een medaille. 
 

Van de acrogymnasten van VTV hadden 8 
combinaties zich opgegeven om hier aan mee 
te doen. Helaas viel in de laatste week voor 
deze kampioenschappen het duo Isis van der 
Linde en Danice Hendrikse geblesseerd af. 
 
 
 
 

Open Zeeuws Kampioen en 
Zeeuws Kampioen E Instap: 

Anouk Zoutendijk en Julia Owiesek 
31.900 punten 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open Zeeuwse kampioenschappen en 
Zeeuwse Kampioenschappen E Senior: 

3e/4e plaats: 
Marilisa Maas en Myrthe Jellema 

32.450 punten 
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In de categorie damespaar E - senioren hadden we 5 deelnemende combinaties van VTV, 
ook in deze categorie viel VTV in de prijzen.  
 

Uitslagen Zeeuwse kampioenschappen / Open Zeeuwse Kampioenschappen E Senior 
3e / 4e plaats: Marilisa Maas en Myrthe Jellema 32.450 punten 

4e  / 5e  plaats: Thirza van Belzen en Kiara van Belzen  32.350 punten 
7e / 8e  plaats: Anouk Vreeke en Kate Vlaskamp 31.900 punten 

8e /9e  plaats: Kyra Christiaansen en Veerle Veen 31.550 punten 
10e / 12e plaats: Leah Kas en Anne But 31.050 punten 

 

 
In de categorie Dames Groep Senioren deden mee trio AnnMei Kodde / Yentel Wouters en 
Noémi Hendrikse ook zij vielen bij hun laatste gezamenlijke wedstrijd nog in de prijzen.  

 
 
 
 

Zeeuws Kampioen Damesgroep D Senior 
Annmei Kodde 
Yentel Wouters 

Noémi Hendrikse 
30.550 punten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het waren dus zeer succesvolle wedstrijden voor onze acrogymnasten met uitstekende 
resultaten voor alle deelnemende combinaties. 
 
Met een klein traantje van zowel de trainsters als sommige gymnasten hebben we deze 
wedstrijd en dit seizoen afgesloten omdat het voor mij mijn laatste wedstrijd als trainster bij 
de acrogym was. Ik ga na ongeveer 25 jaar te hebben lesgegeven bij de acrogym stoppen 
met lesgeven, uiteraard zal ik de prestaties van de acrogymnasten blijven volgen en wens 
alle acrogymnasten en de trainster(s) nog veel sportieve successen toe in de toekomst. 
 

Daniëlle 
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21e Theaterdansvoorstelling 
 
 
Wat is het toch altijd een feest om in de Schouwburg te dansen. Een volle zaal, mooie 
belichting, echte theaterschmink en alle dansers in passende kleding. En dan zie je heel wat 
langs komen. Van ‘over de top’ discogangers tot boerderijdieren, Michael Jackson imitaties 
en musical sterren, het was allemaal te zien tijdens onze 21e dansvoorstelling. 
Maar voor het zover is …… moet er passende muziek gezocht worden, een choreografie 
gemaakt worden, de dansers gaan vervolgens flink aan de slag in de les om alles onder de 
knie te krijgen, er moet kleding bij de dans gezocht worden en als het plaatje dan compleet 
is, volgt dus de voorstelling. Het lijkt allemaal simpel zoals ik het nu beschrijf, maar neem 
gerust aan dat daar heel wat uren werk en inspanning in gaan zitten voor je zover bent. 
Maar als het dan eenmaal zover en je ziet je groep dansen, geeft dat heel veel voldoening. 
Kijkend tussen de coulissen staat de leiding daar te glimmen van trots en terecht want het 
was weer een mooie voorstelling. Het lijkt toch of het met de jaren steeds professioneler 
wordt en dat wordt gewaardeerd door het publiek. 
 
Wat was er dan allemaal te zien? Ik loop even het programma met u door. 
Een opening door het demoteam op Boogie Wonderland, een echte discodans en de 
dansers verrasten het publiek door gewoon in de zaal verder te dansen. Hoe leuk was dat. 
Vervolgens de meisjes 8-10 jaar van Kiki en Zoë met een mooie dans op Flashlight. Een 

nummer met best wel lastige, langzame telling voor deze leeftijd. Netjes gedanst meisjes. 
Met een koffertje in de hand kwamen de kleuters het podium opgehuppeld. Wat hadden ze 
er zin in en wat zagen ze er, zoals altijd, schattig uit. Ze dansten op Kei leuke zomer en 
lieten al dansend zien wat er in hun koffertje zat. Aan het einde kwam juf Myrthe nog het 
toneel op met de opblaas krokodil waarover gezonden werd. Leuk! 
Daarna was het de beurt aan de streetdancegroep 10-11 jaar van Charley en Josephine. 
Deze twee meiden waren dit seizoen samen verantwoordelijk voor de jongste twee klassen 
streedance en hebben dat prima gedaan. De dans Formation was een stoer geheel en met 

muziek van Queen B zit je altijd goed! 
Een heel ander genre dans liet de 16+ groep zien. De choreografie was van Iris en zij 
dansten Alive vol overgave en met veel beleving. Dit was dan ook één van de uitgekozen 
dansen door de jury van de “Kruitmolen” demodagen. Gefeliciteerd dames! 
Vervolgens gaven de dansers van Rienke uit de groep jazz 10-12 en flitsende show met hun 
dans Kiss the sky. Ze dansten met hoedjes die niet alleen vol zaten met glitters maar ook 
nog eens licht gaven in het donker! En dansen met een hoedje op je hoofd of in je hand is 
nog best lastig, maar het zag er zeker strak uit.  
En dan danste mijn eigen groep op het nummer Human van Christina Perri. Lastig om je in 
te leven in zulke muziek met veel verhaal. Maar dames, ik ben zeer tevreden over jullie 
optreden. Als jullie in de les nu ook eens zo dansen, dan ben ik sneller tevreden . Nog een 
optreden van dezelfde leeftijdsgroep maar nu een stevig tempo bij de streetdance meiden 
onder leiding van Stacy die Ring the Alarm dansten. Op beats van onder andere R&B 
sterren Drake en Rihanna lieten ze een choreo zien met creatieve formaties.  
Het instrumentale nummer Tempest verraste de jury bij een eerder optreden. Paste dit wel 
bij de groep? Juf Nicole vond in ieder geval van wel en wij als dansers vonden het ook een 
lekker pittig nummer om op te dansen. 
De tweede dansgroep van Stacy liet een enthousiast optreden zien. De dans Not ugly, but 
funk zag er flitsend uit. Wat acrobatiek erbij, meezingen en zeker goed meedansen. Dat 
vond ook de jury, want dit was de tweede dans die uitgekozen is. Felicitaties. 
Voor de groep 5-7 jaar was deze dans in het begin best lastig. Een vast plekje om te dansen, 
dus niet zomaar ergens gaan staan, danspasjes als bijv. grapevine of pivot waren best 
moeilijk. Maar door goed te oefenen in de les kwam dat allemaal voor elkaar. Kisses and 
Dancin’ ze deden het allemaal. Top klasje! Aan afwisseling geen gebrek want na deze dans 
kwamen de streetdancers 8-9 jaar met de dans Timber. Zoals dat hoort bij de streetdance 
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werd er gedanst op een mix, dit keer van Ke$ha en Beyoncé: Who run the world? Girls! 
Knap hoor, je moet het maar allemaal onthouden. Het demoteam o.l.v. Rienke zorgde voor 
een mooi rustmoment met Sound of Silence. Een gevoelig nummer wat ook met veel 
gevoel gedanst werd. Deze dans is dan ook uitgekozen door de jury destijds. Terecht. 
De meidengroep 7-8 jaar van Kiki en Amber hadden er ook duidelijk zin in. Can ’t stop 
dancin’ heette de dans en als het aan de meiden lag, hadden ze in de pauze wel door willen 

dansen. Met een confetti regen sloten ze het eerste programma deel af. 
Pauze. 
Nicole had voor de tweede dans het nummer Let it go gekozen. En dat was geen Frozen 
dans, maar een mooie dans met als extra toevoeging een fleece kleed waar mee gedanst 
werd. Wel even goed opletten waar je je kleedje neer legt, want soms had je een kleed van 
een ander. Zelf waren we wel tevreden en aan het applaus te horen het publiek ook.  
Streetdance 8-9 jaar danste vervolgens het nummer Energie. Op het nummer Shape of You 
van de Britse singersongwriter Ed Sheeran kan natuurlijk niemand stil zitten en de meiden 
van deze groep zeker niet. Ze lieten vol energie hun dans zien aan het publiek. 
Ook de kleuters hadden een tweede dans genaamd Kinderboerderij. Geschminkt en 
gekleed als een koe, schaap, paard, eend, varken of pauw, het publiek vond het allemaal 
heel leuk. En laten we vooral de haan niet vergeten, want die zegt heel hard: Kukeleku! 
Daarna weer een tempo dans op muziek van Florence and the Machine: Shake it Out 
gedanst door 12-16 jaar jazzdans. Goed gedaan en ook deze dans is uitgekozen om 
nogmaals te dansen in september in de Mythe in Goes. 
Weer een streetdancemix: Don’t mind.  ‘Let’s take this party on fire!’ zong Bruno Mars 

tijdens de tweede dans van streetdance 10-11 jaar. On fire waren deze dames zeker weten.  
De tweede dans van 16+ jazzdance was een lastige om aan te leren. Een moeilijke telling, 
veel sprongen en het tempo was best hoog. Maar hard werken resulteerde in een bijzondere, 
goed uitgevoerde dans. Hopeless Wanderer was de titel van de muziek en dans, die 

eindigde met twee lachende gezichten. 
Black Magic van de groep 10-12 jaar had ook gekozen voor een dans met een attribuut in 
de vorm van kleden die omhoog werden gehouden. Anderen dansten er onderdoor en dat 
zag er zeker leuk uit. Goed gedaan meiden. Dat geldt ook voor de streetdancegroep 14+ van 
Stacy met de dans Five more hours. Wat een power.  
De vele variaties in leeftijden en soorten dans maakte de avond bijzonder. Dus na 
streetdance gaat het dan weer verder met Brave Honest Beautiful. Kiki en Zoë jullie 
hebben de meisjes weer een leuke dans geleerd. Of je nu danst als Beyoncé of shaket als 
Shakira, beautiful waren deze dansers sowieso! 
1000 Mooie wensen ging ook helemaal volgens plan. Behalve tijdens de generale repetitie 
dan, toen vergat deze juf helemaal dat we dat nummer ook moesten oefenen. Oeps. Maar 
geen probleem voor de meisjes 5-7 jaar, die dansten hem gewoon. Niks aan de hand. Ook 
7-8 jaar jazzdans liet met We’re all in this together een leuke dans zien met een mooie 
boodschap: samen zijn we sterk! Daarna was het podium voor de Little MJ’s, oftewel de 
groep streetdance 12-13 jaar. Leuk gedanst en wat zagen jullie er ook goed uit.  
Het demoteam had nog een dans voor ons in petto. Strangers like me, pittig gedanst en zo 

zagen jullie er ook uit. Heel wat anders dan de andere dansen van jullie. Knap hoor. 
De laatste dans was voor jazzdans 16+ met een nummer uit de musicalfilm La La Land 
getiteld Someone in the crowd. En laat er nu echt iemand in het plubliek zitten die mee ging 
dansen. Leuk Annelies dat je erbij was. Het publiek kon deze dans ook zeer goed waarderen 
en daar sluit ik me graag bij aan. 
En dan is het al weer tijd voor de slotdans. Allemaal nog een keer op het toneel en dansen 
maar. The Edge of Glory, of zoals één van mijn meisjes het de McFlurry dans noemde, 
werd voluit gedanst. Maar ja, wat wil je, de show zit erop, alles is goed verlopen en dan kan 
je nog één keer het “dak eraf” dansen.  En dat werd gedaan. 
 
Dansers, leiding, alle medewerkers en publiek:  BEDANKT!!!!! en tot volgend jaar. 

Gina 
 


