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Van de bestuurstafel 
 
 
Het nieuwe seizoen voor 
onze vereniging is al 
weer een maand of wat 
op gang en het seizoen 
belooft weer heel mooi 
te worden, net als het 
nazomerweer dat de 
eerste weken na de zomervakantie voor 
heel wat zweetdruppeltjes zorgde bij onze 
gymmers, dansers, springers en turners. 
We zien een paar nieuwigheden dit jaar: 
onze voorzitter is gestopt zodat we naar 
een nieuwe op zoek moeten, en ons 
clubblad heeft een nieuw uiterlijk gekregen. 
Daarnaast hebben we er ook al weer twee 
bekende evenementen op zitten; zo’n 
beetje de halve vereniging was betrokken 
bij de Springdisco en drie van onze 
dansgroepen hebben meegedanst in de 
theaterdemo in Middelburg.  
 
Ondanks vernieuwingen is er ook een hoop 
hetzelfde gebleven. We gaan naar 
wedstrijden toe, later in het seizoen, en het 
Sinterklaas- en Kerstfeest komen er ook al 
weer aan. Onze leden sporten vrolijk hun 
wekelijkse uurtje in gymzaal, sporthal en 
danszaal, ook al is dat nazomerweer 
inmiddels wel veranderd in herfstweer . . . 
 

Namens het bestuur, 
Ruud Kempe 

Van de redactie 
 
 
Niet alles staat op social media, dus 
hebben we weer een clubblad vol met 
achtergrondverhalen over activiteiten en 
andere zaken. Zoals een klassenbezoekje 
aan een gezellige kwebbelklas. Welke dat 
is, staat op pagina 17. 
Deze keer een bijzondere spotlight, een 
sporter zelf aan het woord. We hebben heel 
wat sporters die in meerdere groepen 
zitten. Ben jij er ook zo één en heb je dus 
wel wat te vertellen over de diverse 
klassen, we lezen het graag! 
En ook al is de wintertijd inmiddels 
ingegaan, een verslagje van een zomers 
eindfeest mag niet ontbreken. 
De nieuwe look van het blad, wat vindt u 
ervan? Ik ben er best tevreden over. Nog 
blijer word ik van het feit dat ik nu kant en 
klare clubbladen thuis krijg, dat scheelt een 
hoop werk. 
 
Ten slotte wens ik u een gezellige 
decembermaand met fijne feestdagen en 
een mooi begin van het nieuwe jaar. 
Misschien begint dat wel met deelname 
aan de Springdagen in Sommelsdijk op 6 
januari? Maar daarover meer in het 
clubblad van maart. Kopij inleveren voor 28 
februari 2017 clubbladvtv@zeelandnet.nl. 
 

Namens de redactie, 
Gina Boogaard 

 

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

 

 Afgetreden Sonja de Waal heeft besloten haar functie als 
voorzitter van VTV neer te leggen. Het Bestuur gaat 
op zoek naar een nieuwe voorzitter, in de tussentijd 
zal Ruud Kempe de voorzitterstaken waarnemen. 
Begin 2017 wordt er in grotere kring afscheid 
genomen van Sonja.  

mailto:clubbladvtv@zeelandnet.nl
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In de spotlight … Anouk Zoutendijk  
 
 
 
Wat doe je allemaal bij VTV? 
Acro, A selectie, B selectie, springgroep, feestjes en ZOKA!! 
 
Hoe lang ben je al lid van de vereniging? 4 Jaar. 
 
Ben je ook leiding? Of zou je dat willen? 
Nee,  ik zou het wel willen later. 
 
Hoeveel uur ben je met sport bezig? 9,5 uur 

 
Wat doe je nog meer in het dagelijks leven? 
Naar school gaan. 
 
Hoe ben je bij VTV gekomen? 
Ik was met een vriendinnetje mee geweest naar de 
springdisco. 
 
Wat is het grappigste dat je bij VTV hebt 
meegemaakt? 
Buikschuiven in de modder op het eindfeest. 
 
Hoogtepunt tijdens je hele VTV loopbaan? 
Een medaille op de Zuidwest Nederlandse kampioenschappen acro met Anouk en Denice. 
We waren toen een trio. 
 
Waren er ook wel eens vervelende dingen? Blaren van de brug. 
 
Doe je wel eens mee aan activiteiten van VTV? Ja, altijd tenzij ik echt niet kan. 

 
Welke sporten vind je nog meer leuk? Voetbal. 
 
Waar kijk je graag naar op TV? Ik kijk nooit tv. 
 
Welke muziek vind je leuk? Gass. 
 
Ben ik nog iets vergeten te vragen? Of wil je zelf 
nog iets vertellen? 
Ik ga ieder jaar naar ZOKA dat is een super leuk 
zomerkamp. Je gaat er turnen en spelletjes doen 
dat is super leuk. Jullie moeten allemaal meegaan 
volgend jaar!! 

 
 
 
 
Dank je wel Anouk en een succesvol turn- en 

acroseizoen gewenst.  
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Uitslagen clubkampioenschappen 2016 
 
Oplettende lezers hebben het vast ook gemerkt, er ontbraken in de vorige editie van het 
clubblad een aantal uitslagen. Sorry kleuters I en II, maar deze keer staan jullie er gelukkig 
toch nog in. De clubkampioenschappen van 2017 zijn op 1 april en dat is geen grapje! 
 

Kleuters I jongens 
     Plaats Naam Toestel           

    Brug-bank Rekstok ringen mat sprong Totaal 

1 Dominik Szampera 8,00 7,60 8,00 7,50 8,25 39,35 

        Kleuters II meisjes 
     Plaats Naam Toestel           

  
 

balk rekstok/brug ringen mat sprong Totaal 

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

2 Shisurene Petronilia 13,00 8,10 7,70 8,70 8,40 45,90 

3 Sanne Kole 12,30 8,00 8,10 9,00 7,85 45,25 

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           

  
 

Brug-bank Rekstok ringen mat sprong Totaal 

1 Lukasz Szampera 8,00 7,80 7,70 7,50 7,75 38,75 

2 Lennard Prinse 6,50 6,80 7,40 6,50 7,00 34,20 
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Bedankt 
 
 
Hierbij wil ik het bestuur en de TC bedanken  voor  de bon die ik heb mogen ontvangen, 
nadat ik heb besloten om te stoppen als TC lid. 
Voor de vereniging blijf ik nog wel  actief  door  trainingen te verzorgen en  de 
clubkampioenschappen te organiseren.  

 
Hartelijke groeten, 

Leny  Hendrikse. 

Felicitaties 
 
 
Romy van Peene heeft met goed gevolg de niveau 1 cursus gymnastiek afgerond. 

 
Namens Bestuur en Technische Commissie hartelijk gefeliciteerd. 
 
 
 
 
 
 

- advertentie - 

 

Een nieuwe winkel in de turnsport: www.turnfun.nl 
 

Turnfun richt zich met haar producten op iedereen die gek is van turnen. Het assortiment 
bestaat uit cadeautjes en turnpakjes waar elke turnster blij van wordt. Op Turnfun vind je 
leuke cadeautjes voor een verjaardag, feestdag, clubactiviteit, bijzondere (turn)prestatie of 
om zomaar te geven.  
“Turnfun ben ik begonnen om leuke, betaalbare en originele cadeautjes voor alle turnsters te 
vinden. Ik ben zelf actief als vrijwilligster bij een turnvereniging en moeder van een dochter 
van 11 jaar, die gek is op turnen.” Aldus Nancy La Riviere 
  
Meer info: 
www.facebook.com/turnfun  
info@turnfun.nl  
www.turnfun.nl 
  

De webwinkel met de mooiste 
cadeaus voor turnsters! 

 

  

http://www.turnfun.nl/
http://www.facebook.com/turnfun
mailto:info@turnfun.nl
http://www.turnfun.nl/
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Seizoensafsluiting 2015-2016 
 
 
Wat een mooie, zomerse afsluiting van het seizoen hadden we zondag 17 juli. Die dag was 
het eindfeest van VTV. Waar we het vorig jaar nog moesten doen met 5 minuten blauwe 
lucht, hadden we nu een zonnige dag. Al zag dat er niet naar uit de dagen ervoor. Er moest 
flink gehoosd worden met emmers water om het grasveld een beetje droog te krijgen. Maar 
met de inzet van een team enthousiaste medewerkers, lukte het toch aardig om het veld 
enigszins droog te krijgen. 
Geen twijfel dus die morgen waar we alles gingen klaarzetten: lekker buiten op het grote 
veld. Als eerste werd de plaats bepaald van de grote stormbaan, vervolgens werd de 
elektriciteit aangesloten en daarna werden er meters waterslang uitgerold vanuit de 
Vrijenhovenzaal en het clubhuis richting veld want er stonden leuke waterspelletjes op het 
programma. Ook hadden we dit jaar twee reddingsvlotten die we konden gebruiken voor 
onze spelletjes. 
 
’s Morgens, zoals altijd, kwamen eerst de peuters en kleuters samen met ouders en/of opa 
en oma. Er was weer van alles te beleven: schminken, spetteren, glijden, gooien, trampoline 
springen, visjes/eendjes vangen, de was ophangen, “soep” maken of even uitrusten op het 
“terras” met een bekertje bowl of sap en een plakje cake. Een heerlijk ontspannen sfeer, zie 
onderstaande foto’s. Iedereen kon even bijkletsen en toekijken. Al kon een enkeling zich ook 
vermaken met het bouwen van een toren  

 
’s Middags kwamen de oudere kinderen en ook voor hen was er veel te beleven. Het weer 
was nog steeds prima, dus een beetje nat worden was niet erg. Ook een beetje vies worden 
op de buikglijbaan was geen probleem voor velen.  
Sponzen gooien naar je teamleden of de medewerkers was ook leuk om te doen, al was dat 
niet het officiële spelletje. Echt teamwork kwam om de hoek kijken tijdens de estafette met 
plankjes en ballen. Al snel werden er diverse tactieken bedacht om maar zo snel mogelijk te 
zijn. Echt serieus werd er gewerkt met teiltjes water en touwtjes; lopend over banken, was de 
opdracht, om zoveel mogelijk water te verplaatsen. 
Dat er aan het einde van de dag allemaal winnaars zijn, daar is tijdens de spelletjes niets van 
te merken. Als team ga je ervoor en wil je graag de snelste of de slimste zijn. Hoezo, 
fanatieke kinderen …? 
Tijd voor een chipje en wat drinken was er gelukkig ook en meteen even een rustmomentje! 
Ons vast DJ team, Arjan en Thijs, hielden de tijd strak in de gaten en verder ging het 
programma weer met o.a. skippyballen met een ringrij-stok en uiteraard hing daar geen ring 
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om te steken maar een waterballon. Natuurlijk was de stormbaan ook een favoriet onderdeel, 
gelukkig kwamen de kinderen daar twee keer langs om zich uit te leven. 
Gelukkig ook weer een rustig spelletje waarbij je de antwoorden moest vormen door in de 
juiste volgorde te gaan staan. Meteen zie je dan kinderen die liever bewegen en dus vaak 
van plaats moesten ruilen en kinderen die het overzicht hebben en de anderen goed 
neerzetten. Dat is ook teamwork. 

 
Al dat “werken” maakt hongerig, dus waren er broodjes met kroket of worstjes en lekker veel 
saus uiteraard. IJsje na afloop en toen was het echt afgelopen. Nou … nog één keer van de 
stormbaan en daar werden de kinderen opgevangen door de ouders die ze mee naar huis 
namen. Een hele leuke afsluiting van een mooi sportseizoen. 
 
En dan was er nog de after party voor 12+-ers, bestuur, t.c. en leiding. Ook hier werd 
fanatiek meegedaan met de spelletjes. Velen namen het serieus, want er was weer een taart 
te winnen. En daar doe je het toch allemaal voor. Dus ook zij gingen buikglijden, 
waterdragen, met een bord om je nek staan, ringsteken, stormbanen, met een bal tussen de 
plankjes en sponzen gooien. Er is heel wat afgelachen en dat geeft een goed gevoel voor de 
organisatie. Wij zien graag vrolijke gezichten. Zelf zagen we er steeds iets vermoeider uit, 
want zo’n hele dat in touw zijn, is best zwaar. 
Voor iedereen was er ook nog een lekkere barbecue met salades. Drankje erbij en even 
uitrusten en napraten over het afgelopen sportseizoen. Het winnende team van deze editie: 
The Golden Girls! Kijk ze stralen met hun welverdiende taart! Goed gedaan hoor girls, 
gefeliciteerd. 

 
 

Iedereen die heeft meegeholpen aan deze dag: HARTELIJK DANK!!! 
 

Namens de activiteitencommissie, 
Gina Boogaard 
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Nationale Sportweek 2016 

 

 
Een sportvereniging als VTV mag natuurlijk niet ontbreken in het landelijke programma van 
de Nationale Sportweek. Het evenement was dit jaar verhuisd van april naar september. 
Hiermee viel het samen met de Europese Week 
van de Sport. Zo werd sporten in 30 Europese 
landen een week lang centraal gezet.  VTV koos  
ervoor een Open Dag te organiseren, die zaterdag 
24 september heeft plaats gevonden.  
Verdeeld over 4 blokken werden er diverse 
onderdelen getoond van wat de vereniging te 
bieden heeft. 
 
Omdat de voorbereidende- en b-selectie al vanaf 
9.00 uur in de zaal actief waren voor hun eigen training, begonnen we met een demonstratie 
van deze groepen. Zij lieten een aantal onderdelen zien van het pakket Gymmieturnen wat 
aangeboden wordt in de diverse turnklassen vanaf ongeveer 7 jaar. Aangevuld met de a-
selectie die een demonstratie gaf op de evenwichtsbalk.  
Enkele ouders waagden zich ook nog aan de krachtoefeningen, heel sportief! Tenslotte nog 
even lekker springen op de tumblingbaan, altijd feest. 
 
Het tweede blok was gereserveerd voor meisjes/jongens in de leeftijd van 6-9 jaar recreatie 
turnen. De opkomst was helaas niet groot, maar diegenen die er waren, konden rekenen op 
veel persoonlijke aandacht van de aanwezige leiding. Er was dat weekend veel te doen in 
Vlissingen, tel daarbij op dat het een mooie nazomerdag was met uitzonderlijke hoge 
temperaturen. En als je dan moet kiezen wat te doen op zo’n dag, dan is de gymzaal 
misschien niet voor de hand liggend. Terwijl het toch zo gezellig was. 
Er werd geturnd op de balk, lange mat, inclusief flikflakker, en ook zij leefden zich uit op de 
tumblingbaan. Leuk dat jullie er waren, kinderen en ouders. 
 

 
 
De zaal werk deels ontruimd voor de dansers die gekomen waren. Een redelijk grote groep, 
van diverse leeftijden, danste door en met elkaar. Aan bod kwamen o.a. de slotdans van de 
jaarlijkse VTV dansvoorstelling, de ZOKA kampdans en waren er demonstraties van het 
demoteam en de 16+ jazzdans klas. Hoewel deze twee groepen niet compleet waren, zag 
dat er goed uit. Mooi gedanst allemaal. 
Voor elk wat wils; dus werd er ook stoer gedanst als Mega Mindy, gingen we “zwemmen in 
de zee” en dansten we op Bas Ballon. Probeer je maar eens te verplaatsen in een klein 
ballonnetje dat steeds maar weer groter wordt en net niet knapt … of toch wel?! 
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En wat te denken van het nummer Flits. Gelukkig hadden we een fotograaf in de zaal die op 
het juiste moment daar mooie foto’s van maakte. 
Het blok werd afgesloten door een solo optreden van Jaila. Mooi hoor, keurig gedanst. 
Kleine toegift van mijn eigen 12-16 jaar klas die nogmaals hun dans Flares lieten zien. 
Applausje van de juf hoor. 
 
Als laatste waren de peuters en kleuters aan de beurt. Deze kinderen van deze groep waren 
helaas ook niet in groten getale aanwezig. Maar ondanks dat hadden de kinderen die er 
waren het reuze naar hun zin. Lekker rollen, springen, kruipen, glijden en natuurlijk als 
afsluiting een dansje in de kring. Applausje voor jezelf zeg ik dan altijd maar. 
 
En dan was er ook nog een prijsvraag voor een ieder die zijn/haar kennis van VTV en de 
turnsport wilde testen. Want hoeveel leiding heeft VTV eigenlijk? En wie is de mascotte van 
het beweegdiploma voor peuters en kleuters? Zomaar wat vragen die aan de orde kwamen. 
Vier inzendingen hadden alles goed: Charlotte, Iris, Danique en Yvette. Leuk dat jullie 
meededen en als beloning een mooie bidon met VTV logo. Gefeliciteerd! 
 
Iedereen bedankt die aanwezig was tijdens deze dag; om te helpen, te turnen, te dansen en 
wat al niet meer. Ook leiding,  bestuurs- en t.c.-leden hartelijk dank. 
Natuurlijk zijn er nog meer foto’s gemaakt deze dag dan hier getoond, alles is te zien op de 
website van VTV: www.vtv-vlissingen.nl 
 

Namens de Technische Commissie, 
Gina Boogaard 

http://www.vtv-vlissingen.nl/
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Theaterdansdemo regio Zuidwest Nederland 
 
 
Demoteam Modern 

De weken na de zomervakantie hebben we elke les nog een kwartier de dans Runnin’ 
kunnen oefenen en op vrijdag 7 oktober was het dan zover. We mochten nog één keer in 
oude samenstelling optreden. Nadat we met z'n allen (zonder Samantha en Wendi) in het 
park friet hadden gegeten, gingen wij ons klaar maken voor het optreden. De dans ging goed 
en het was een geslaagde avond. 
 

 
 
De oude samenstelling, hoor ik u denken…Ja, we hebben helaas wat keuzes moeten 
maken. De oudste meiden (dansend in de 16+ groep) konden door het niveauverschil niet 
voldoende uitgedaagd worden, omdat ik (Rienke) de les nu alleen geef, werd het te lastig om 
het te kunnen combineren. Ook hebben we afscheid moeten nemen van Zoë. 
Onze Wendi heeft ervoor gekozen om te gaan studeren waardoor het voor haar niet meer te 
combineren was de les op vrijdag te blijven verzorgen. Wij wensen haar veel succes en 
hopen dat ze op 1 april 2017 (het is geen grapje) haar diploma Kindercoach met vlag en 
wimpel mag behalen.  
Nu 7 oktober achter de rug is, zijn we alweer een paar weken bezig met een nieuwe dans. 
Deze zullen we tijdens de demodag op 14 januari laten zien in de Kruitmolen. Wij hopen dat 
jullie dan weer komen kijken.  
Nieuwsgierig?! Volg ons dan op onze Facebookpagina: Demoteam VTV Modern 
 

Rienke Kempe 
 
Jazzdance 16+ 
Tijdens de uitvoering in de schouwburg hebben wij (de 16+ groep) onze dans 'Nobody's 
perfect' opgevoerd. Zoals altijd hebben we er enorm van genoten. Je zou misschien denken 
dat we met z’n allen niet meer zenuwachtig zijn omdat we dit wel vaker gedaan hebben, 
maar niets is minder waar. Vlak voor we op moeten lopen we met z’n allen te ijsberen, staan 
we hysterisch te giechelen en iedereen moet opeens plassen. Dit hebben we altijd gedaan 
en dat zal ook altijd wel zo blijven. 
 
Normaal gesproken zou ik nu anekdotes vertellen over wat er allemaal fout ging tijdens het 
optreden maar gek genoeg was daar deze keer geen sprake van. Niemand werd in zijn 
gezicht geslagen, niemand rolde tegen het doek, niemand was te laat, niemand ging onderuit 
en niemand kwam er op het podium achter dat 'ie zijn schoenen nog aanhad en dus werden 
deze ook niet last-minute in de coulissen gegooid. Het ging dus eigenlijk best goed! Een 
mooie afsluiter na al die fijne jaren lesgeven aan deze groep lieve dames. 
Nu geef ik het stokje echt definitief door aan Iris en sta ik te popelen om hun nieuwe dans te 
zien. Deze bekijk ik echter de volgende keer niet vanuit de coulissen, maar als publiek vanuit 
de zaal. 
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Om nog even cliché af te sluiten (maar oh zo waar): “Dames van 16+, heel veel plezier en 
succes gewenst volgende seizoenen, ik heb met heel veel plezier aan jullie les gegeven en 
ik heb veel van jullie geleerd. Dank jullie wel voor alles en tot snel!” 
 

(ex)juf Annelies 
 

Damesgroep 
Ook mijn eigen dames jazzdansklas was voor de theaterdemo geselecteerd met de dans “No 
place like home”. De leeftijd van de dames loopt nu van 30 jaar tot ouder. Niet meer zo heel 
piep dus, maar er wordt op de woensdagavonden door deze klas nog fanatiek gedanst. Mee 
doen met de demodagen doet deze klas ook elk jaar en met succes. Al vele jaren wordt de 
klas uitgekozen voor de theaterdemo uit de vele groepen die mee doen aan de demodagen. 
Dit is voor zowel de dames als voor mij als een kroon op het harde werken.  
De dans “No place like home” was een hele andere dans, dan de groep gewend was. Het 
was dan ook afwachten hoe de groep deze zou oppikken, maar dat ging heel goed. Nu nog 
de vraag hoe de dans over zo komen bij publiek en jury. Ook dat viel niet tegen, ze vonden 
het juist heel verrassend. 
 

 
 
43% Van de publieksjury koos deze dans uit voor de theaterdemo en van de vakjury kregen 
we 62% van de stemmen. We hadden een puntentotaal van 15.5. Maximaal kun je 20 
punten halen. In het hele geweld van jonge dansers kunnen wij dus nog heel goed 
meekomen, waar we natuurlijk heel trots op zijn. We willen zeker niet afgespiegeld worden 
als “dat huisvrouwen groepje” 
Dat is ook het mooie aan dansen. Dit kun je nog heel lang op behoorlijk niveau blijven doen. 
Intussen is de groep al weer heel hard aan het werken aan een nieuwe dans. Dit keer een 
mooi nummer van Cirque du Soleil, met veel hele snelle stukken afgewisseld door wat 
rustigere delen. Het is voor de dames flink aanpoten om vooral de hele snelle stukken onder 
de knie te krijgen, maar dit gaat zeker lukken. Op de demodagen in 2017 zullen we dan ook 
zeker weer van de partij zijn. 
 

Nicole de Kam 
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Springdisco 
 
 
Dit jaar was het op 8 oktober weer springdisco. Wij van de heren turngroep zijn gevraagd om 
te helpen bij de opbouw. Om 2 uur ‘s middags stonden we klaar in de zaal en zijn begonnen. 
Eerst hebben we een aantal opstellingen in de zaal opgebouwd. Ik heb geholpen een 
luchtkussen op te zetten. Vervolgens hebben we buiten de entree-tent opgezet. Na wat 
gepuzzel met de stokken en met de hulp van een beetje duct tape, stond de tent overeind. In 
de zaal waren we nog niet klaar en hebben we nog verder opgebouwd. In de zaal stonden 
verschillende opstellingen. Zelf vind ik de grote trampoline het leukste onderdeel. 
 
De eerste groep deelnemers waren de allerkleinste VTV-ers. Deze mochten vrij rondlopen 
en zelf bepalen waar ze graag op wilden springen. Deze kinderen moeten wel vaak geholpen 
worden want de meeste opstellingen zijn voor hun te groot. 
 
Daarna was het tijd voor ons om even wat te eten. We hebben lekker friet met een broodje 
kroket gegeten. 
 
De tweede groep was erg groot. Volgens mij waren er 98 kinderen. Deze zijn in groepjes 
opgesplitst die om de 15 minuten van plek verwisselden. Al waren er kleine en grote groepen 
kinderen. Chaos, maar wel gezellig. 
Tussendoor is de opstelling nog veranderd, zodat er voor de grotere deelnemers beter 
passende opstellingen staan. Ik zelf heb geholpen bij de opbouw, de ontvangst van de 
deelnemers en in de zaal bij het begeleiden van de deelnemers.  
 
Als laatste groep waren wij zelf aan de beurt en hebben we bijna al onze energie eruit 
gesprongen. Daarna moest nog wel even alles opgeruimd worden. Niet iedereen had 
begrepen dat ze daarbij ook nog even moesten helpen. Het was erg leuk om te helpen en 
gezellig.  
 

Groeten Aron  



13 

 

VTV SPRINGDISCO, een springlevend evenement 
 
 
Op zaterdag 8 oktober was het weer feest in de Vrijenhovenzaal: voor de zesde keer werd 
de VTV Springdisco georganiseerd. Een team van jonge VTV-medewerkers was druk bezig 
geweest om de zaal in orde te maken voor zo’n tweehonderd springers die groepsgewijs een 
uurtje kwamen springen. 
’s Middags begint dat met de kleuters en de peuters, natuurlijk onder begeleiding van papa 
of mama. Met de vrolijke muziek van DJ’s Arjan  en Thijs leefden de jongste leden zich uit op 
de airtumblingbaan, een echte grote trampoline en nog veel meer springtoestellen. De 
kinderen hobbelen vrolijk op eigen initiatief van toestel naar toestel of hebben zo’n plezier op 
de tumblingbaan dat ze een uur lang daar op blijven spelen.  
Na een bekertje drinken, een spekkie en nog even springen moesten alle kleine springers 
helaas al weer naar huis, want er wachtte een snelle gezamenlijke maaltijd voor de 
organisatie en medewerkers. 

Daarna stond iedereen al weer klaar 
voor de volgende groep: de zes- tot 
acht-jarigen. Uit ervaring weten we 
dat dit de grootste groep is, en dat 
bleek: maar liefst honderd 
springertjes hadden er weer een heel 
leuk en actief uurtje aan. Tussendoor 
is er even tijd voor een bekertje 
drinken en wat spekkies, maar dan 
wordt er weer snel doorgesprongen, 
bijvoorbeeld over de grote rode bal. 
Na nog even een paar spannende 
minuten in het donker springen is 
ook dit uur te snel voorbij en moeten 
ze met natte haren en rode wangen 
snel de zaal uit, want met een kleine 
pauze begint het volgende blok.  
 

 Als u denkt dat dit een leuke foto is: 
 kijk dan op de VTV-site, 
 daar staan er nog veel meer! 
 
Bij deze derde groep, de negen- tot twaalf-jarigen, worden de sprongen al wat hoger en 
gedurfder, maar behalve springers zijn er toch ook een aantal meisjes uit de dansklassen, 
die lekker mee komen doen op de dubbele minitramp en het hoge opblaaskussen, en zo 
krioelt een flink deel van VTV vijf kwartier lang van toestel naar toestel, onder begeleiding 
van een heel stel medewerkers. 
 
De laatste groep bestaat uit VTV-ers die ouder zijn dan twaalf jaar, en ook hier is er weer 
een mix van turnsters, turners, jazz-ers en acro-ers.Om half elf echter ging het licht aan, was 
het afgelopen en konden de deelnemers naar huis. Voor de organisatie was het toen nog 
een poosje opruimen, maar voor de zesde keer was de Springdisco een bijzonder geslaagd 
en springlevend VTV-evenement, dat voorlopig nog wel even op de agenda zal blijven staan. 
 

Ruud Kempe 

  

Foto: Frans Boogaard 

Foto: Frans Boogaard 
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Congres Trainers en Coaches 
 
 
Zaterdag 15 oktober ben ik samen met Petra Kas naar een congres geweest in Amsterdam. 
Petra heeft de bijscholing autisme gevolgd en ik heb de bijscholing peuters/kleuters, 
sensomotorische ontwikkeling gevolgd. 
Zelf vond ik het heel leerzaam. Ik heb het zelf, ook al weet ik het belang ervan,  als zeer 
verhelderend ervaren en wil dit zeker delen met ouders en andere belanghebbenden. 
 
Hieronder een stuk wat ik heb overgenomen en wat ik heb meegekregen tijdens de 
bijscholing. Ik heb het zelf, ook al weet ik het belang ervan, als zeer verhelderend ervaren en 
wil dit zeker delen met ouders en andere belanghebbenden 
 
PEUTERS 
De basis van alles wat een kind leert, ligt in de sensomotorische ontwikkeling: het bewegend 
ervaren van zichzelf en de wereld om zich heen. Dit wordt in het eerste levensjaar van een 
kind meestal intensief beleefd, maar zet zich verder door in de peutertijd. Cruciaal is dat 
deze fasen kwalitatief goed worden doorgemaakt. Is dit bewegend ervaren niet goed, of 
genoeg geoefend, dan komt dit in de peutertijd het eerst tot uiting. Door verschillende 
bewegingsspelletjes met baby’s en peuters te doen, ondersteunen we de ontwikkelingen en 
kan het kind, waar nodig, de fasen die onvoldoende ontwikkeld zijn, alsnog oefenen. 
 
Welke fasen in de sensomotorische ontwikkeling zijn zo belangrijk voor het kind om goed 
door te maken en hoe zien deze eruit? En, hoe kun je als leidster hier op inspelen? 
 
De gebogen fase 
Als een kind voldragen geboren wordt, ligt het in een gebogen houding. Dit is goed om 
zichzelf warm te houden en te beschermen, maar helpt vooral om tegen de zwaartekracht in 
te kunnen bewegen. Op deze wijze kan het kind zijn handen en zijn voeten naar zijn mond 
brengen om zo zijn eigen lichaam te leren kennen en verkennen. Als je een kind overdag 
een speen in de mond geeft, dan ontneem je het vele mogelijkheden om via de mond de 
wereld af te tasten en te ontdekken. Peuters stoppen veel in hun mond, het is goed om het 
kind daarin zijn gang te laten gaan. 
 
Strekfase 
Vanuit de liggende gebogen houding gaat het kind zich ontwikkelen naar een geheel 
gestrekte houding. Deze gestrekte houding beoefent het kind goed in buiklig, wanneer het 
tegen de zwaartekracht in omhoog moet komen. Het samenwerken van de buig- en 
strekspieren is nodig voor het evenwicht en de coördinatie bij de vele bewegingen. 
Veel kinderen worden helaas om verschillende redenen niet meer of weinig op de buik 
gelegd. Veel op de buik spelen, is goed voor de ontwikkeling van een peuter. Speel daarom 
met peuters waarbij ze op hun buik op de grond liggen. Overgooien met de bal of ballon, het 
in deze houding rijden met autootjes. Liggen over een skippybal en weer opstaan. 
 
Omrollen 
Een baby kan pas omrollen als hij goed kan strekken in de romp. Hierbij draait hij eerst zijn 
hoofd om -bijvoorbeeld als een reactie op een geluid- waarna de romp en benen zich verder 
draaien. Het op een goede manier leren rollen, stimuleert de ontwikkeling van het evenwicht. 
Door het rollen te oefenen, leert een baby rotaties in te bouwen in zijn bewegingen en er 
kracht aan te geven. Rollen is onmisbaar voor de taalontwikkeling. 
 
Kruipen 
Kruipen is nodig voor het verder ontwikkelen van het evenwicht, zodat het kind de draaiingen 
in het wervelkolom nog verder oefent. Kruipen speelt een grote rol bij de cognitieve 
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ontwikkeling. Al kruipend ervaart een kind wat het is om onder de tafel te zitten, achter de 
bank te kruipen, over een kussen te gaan. Dit bevordert de taalontwikkeling. Een kind leert 
door doen en ervaren. De spieren worden bij het kruipen geoefend en de kracht neemt toe. 
Voor peuters blijft kruipen een noodzakelijke vaardigheid. 
 
Zitten 
Als een kind naar school gaat, moet het in staat zijn langere tijd stil te kunnen zitten en zijn 
evenwicht te kunnen houden. Het zitten wordt geoefend in de peuter- en kleutertijd. 
Er zijn allerlei spelletjes om te leren zitten: 
Het met elkaar omhoog houden van een ballon, overgooien of rollen van een bal, zitten op 
een skippybal, zittend bouwen van een hoge toren of vangen van zeepbellen terwijl je zit. 
 
De sensomotorische ontwikkeling is de basis van alle ontwikkelingsgebieden. Besteed hier 
bij baby’s en peuters veel aandacht aan. Door bewegingsspelletjes aan te bieden ter 
ondersteuning van deze ontwikkeling, bouw je aan een goede basis voor het kind en dit is 
een enorme investering voor de toekomst. 
 
KLEUTERS 
Tegenwoordig lijkt het of steeds meer kinderen onzeker zijn, faalangst hebben en moeite 
hebben om in een groep te kunnen functioneren. Ze trekken zich liever terug. Ze durven niet 
te spelen met andere kinderen en gebruiken televisie en de computer als een vluchthaven 
waar niets van hen verlangd wordt. Of kinderen gaan zich zo druk gedragen dat zij veel 
onrust veroorzaken in de groep. De reden van deze onzekerheid en het gebrek aan 
zelfvertrouwen ligt volgens Hanneke Poot in het bewegen en ervaren. Hoe kan een kind 
vanuit beweging en ervaring zelfvertrouwen ontwikkelen en daardoor zich staande houden in 
een groep? 
 
Leren reageren 
Vanaf de geboorte krijgt een kind reacties mee, automatische bewegingen die via de 
hersenen gestuurd worden en die het kind zijn leven lang zal moeten oefenen. 
 
Er zijn vier reacties: 
De opricht reactie 
Vanaf de geboorte probeert het kind in elke houding het hoofd op te richten. In het hoofd 
zitten de evenwichtsorganen die het hele lichaam sturen en coördineren. De hoofdbalans 
ontstaat door het hoofd recht te houden, wat heel belangrijk is voor de verdere ontwikkeling. 
Tegenwoordig bieden we onze kinderen echter veel comfort: maxicosi’s, autostoeltjes, 
wippertjes, overal ondersteunen we het hoofd van het kind. Het kind oefent hierdoor te 
weinig de oprichtreactie en het heeft onvoldoende ontwikkeling van de balans van het hoofd. 
Het gevolg is dat een kind op latere leeftijd, zoveel inspanning moet leveren om zijn hoofd 
omhoog te houden, dat het zich slecht kan concentreren en slecht rustig kan zitten. 
 
De evenwichtsreactie 
Het is belangrijk dat een kind zich in het platte vlak moet ontwikkelen. Ons lichaam reageert 
op elke prikkel die ons uit balans wil brengen door onze spieren aan te spannen en overeind 
te blijven staan. Wippertjes, maxicosi’s en stoelverkleiners in een kinderstoel ondersteunen 
het kind zo, dat het niet de gelegenheid krijgt om deze reactie te oefenen. 
Het gevolg is dat een kind heel onzeker wordt, omdat bij een duw van een ander kind, zij 
onvoldoende heeft geleerd zich staande te houden. Het is vaak de reden dat het kind niet 
mee durft te spelen of staat vaak aan de zijkant van een speelterrein. 
 
De opvangreactie 
Als een kind een flinke zet krijgt van iemand, dan kan het zich opvangen met zijn armen. 
Kinderen vanaf 2 jaar kunnen zich ook opvangen met de benen, omdat ook de ontwikkeling 
in de benen voltooid is. Veel kinderen vallen op hun gezicht, omdat ze zich onvoldoende 
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geoefend hebben in deze reactie. Tegenwoordig worden op de kinderopvang regels gemaakt 
om maar te voorkomen dat de kinderen vallen en zich bezeren. Wil een kind zijn lichaam 
leren vertrouwen en daardoor zelfvertrouwen opbouwen, zal het moeten leren dat het zich 
kan opvangen als het valt of op de buik van de glijbaan gaat. 
 
De steunreactie 
Als je handpalm of je voetzool iets aanraakt, dan strekken automatisch de armen en de 
benen. Het oefenen van deze reactie doet het kind vooral tijdens het kruipen. Daarnaast is 
de steunreactie ook een voorwaarde voor het kruipen, want als het kind niet goed kan 
steunen op zijn armen, zal het kind steeds op zijn gezicht vallen. 
 
Zelfvertrouwen 
Deze 4 reacties zijn van belang voor de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en de 
zelfraadzaamheid. Veel kinderen krijgen onvoldoende kans om reacties te oefenen. We zijn 
als opvoeders vaak gericht op comfort en gemak en we vergeten dat het groeiproces voor 
kinderen hard werken is. We gaan de wereld pas ontdekken als we erop kunnen rekenen dat 
ons lichaam goed reageert en ons beschermt. Gebrek aan zelfvertrouwen belemmert het 
zelfredzaam worden, iets wat in een groep ook meer gevraagd wordt van een kind. 
 
Oefenen door spelletjes 
Het oefenen van de reacties doen kinderen met plezier, zij krijgen deze spelletjes ook graag 
aangeboden. Het versterkt hun reactievermogen en stimuleert hun zelfvertrouwen. 
 
Tips/spelletjes: 
Laat kinderen spelen in het platte vlak, op de grond of in de box. Wippertjes zijn bedoeld om 
gedurende 15 minuten te eten en maxicosi’s om te reizen in de auto. Stoelverkleiners in een 
kinderstoel zijn niet goed voor het leren oefenen van reacties, een kind kan pas in een 
kinderstoel als het ZELF kan gaan zitten. 
Laat het hoofd van een kind vrij, vanaf 6 á 8 weken kunnen kinderen hun hoofd zelf omhoog 
houden, wel je hand in de buurt houden voor onverwachtse beweging. 
Het kind in alle houdingen stimuleren het hoofd hoog te houden, door het kind recht in de 
ogen te kijken. 
Laat kinderen veel op de buik spelen, ook peuters en kleuters, zij heffen hierbij het hoofd en 
steunen hun armen. 
Leg een kind op een skippybal, het kind heft zijn hoofd op, het moet reageren als het uit 
evenwicht raakt, het kan zich opvangen en steunen op de bal of de grond. 
Speel spelletjes als: kikkertje, op handen en voeten lopen, kruipen, leer oudere kinderen 
bokspringen, dit is echt een aanrader. 
Haal zijwieltjes van fietsjes af. Kinderen gaan vertrouwen op zijwieltjes voor hun evenwicht, 
zij moeten zichzelf leren beheersen, kinderen fietsen anders scheef en gaan steeds later pas 
goed fietsen.  
Stoeien is een hele leuke manier om reacties te oefenen. 
Judo is vaak dé sport voor onzekere kinderen, omdat daar de reacties worden beoefend. 
Spelletjes als “schuitje varen, theetje drinken”, stimuleert het kind het hoofd steeds zelf mee 
omhoog te nemen. 
 
Na het lezen van dit stuk (zelf heb ik het tijdens de bijscholing ervaren door veel spelletjes te 
doen) hoop ik dat er veel ouders met hun kinderen aan de slag gaan door veel met de 
kinderen te bewegen: Buiten spelen, kruipen, rollen, stoeien, wandelen bij een storm over 
het strand (goed voor de evenwicht), touwtje springen, hinkelen, met de bal overgooien. 
www.sirenevoorkinderen.nl 
 
Het was een zeer interessante bijscholing. 
 

Brenda Vreeke 

http://www.sirenevoorkinderen.nl/
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Klassenbezoek bij de gymkleuters 
 
 
Donderdagmiddag 16.00 uur, de kleutergymles staat op het punt te beginnen. Ik ben op 
bezoek in gymzaal de Houtuyn. Voor aanvang van de les zijn de meisjes al druk aan het 
oefenen op de evenwichtsbalk. Gekleed in een VTV turnpakje, 2 zwarte turnpakjes en 2 roze 
outfits oefenen ze om netjes over de balk te kunnen lopen. Gelukkig zijn de ouders ook nog 
in de zaal om een handje te helpen. Volgens mij zouden die zelf ook nog wel eens over de 
balk willen lopen. Dat kan hoor, daar is een speciaal uurtje damesgymnastiek voor op 
woensdagavond, maar dat is een ander verhaal. 
 
De groep is niet groot en bestaat alleen uit meisjes: Femke, Esra, Katy, Inge en Nouk. 
Samen met de juffen Brigitte en Myrthe is het een gezellige les waarin heel wat afgekletst 
wordt. Het is dan ook een “echte meisjesgroep” zoals één van de kwebbeltantes opmerkt. 
De les kan beginnen: namen oplezen en dan begint de warming up. De meisjes rennen twee 
rondjes door de zaal. Oppassen voor de rekstok, niet eronderdoor maar voorlangs. Daarna 
een rondje huppelen en dan “doen je armen goed mee” aldus Inge. Volgens mij is dat een 
opmerking van de juf die ze graag herhalen. Nou ja, ze letten wel goed op dus. Daarna nog 
een rondje op de tenen en als ze langs juf Brigitte komen, krijgen ze een high five. 
Vervolgens gaan ze in een kring staan en begint het loswerken: hoofd ronddraaien, 
schouders op en neer bewegen en de armen hoog en laag wisselen. Dat kan langzaam 
maar ook heel snel. Niet onbelangrijk om ook de polsen en de enkels los te draaien. Zelfs de 
heupen draaien soepel rond en ook vooroverbuigen in langzit is geen probleem voor dit 
groepje. Ze hebben in alles lol en bespreken alle details goed door. Als er dan ook nog een 
hondje nagedaan moet worden, gaan alle remmen los. Er wordt gekwispeld, geplast (ook 
over je eigen “pootjes”) en rondgelopen op handen en voeten. Tenslotte gaat iedereen plat 
op de buik. De spieren zijn los. 
Ondertussen wordt dan ook nog even besproken wie eigenlijk de oudste is in de groep, 
belangrijk detail om te weten. De juf kijkt op de lijst, wat blijkt … iedereen is 5 jaar, ook weer 
opgelost! Hoe zou dat toch komen dat de meisjes zo gezellig kletsen onder de les, misschien 
volgen ze het voorbeeld van juf Brigitte?   
 
Tijd voor actie: op de lange mat wordt een koprol geoefend. Sommigen hebben nog een 
duwtje nodig, anderen komen zonder moeite keurig tot hurkzit. Handstand opgooien gaat bij 
de één zonder moeite, bij een ander is het meer handstand optrekken door de juf. Geeft 
allemaal niet, je zit tenslotte op les om iets te leren. Goed steunen op je handen is ook nog 
best moeilijk. De radslag oefenen staat ook nog op het programma. De uitleg gaat over iets 
met een fiets en spaken, maar de kinderen snappen het allemaal en doen goed hun best om 
er iets van te maken. 
Dan ligt er ook nog een opgerolde mat ingeklemd tussen twee kleine matjes. Wat gaan ze 
daarop oefenen? Zitten met je billen op de mat, op je rug gaan liggen, en achterover je 
handen plaatsen en dan ook nog je benen opgooien. Snapt u het nog? En als je dan heen 

bent gegaan, mag je ook nog een handstand 
terug maken. Lastig, maar blijven proberen. 
Even over de opgerolde mak kruipen is 
overigens ook leuk om te doen, bedenken de 
meisjes.  
Volgende onderdeel is de rekstok: opsteunen, 
best nog moeilijk om je armen gestrekt te 
houden en je hele “gewicht” zo te dragen. 
Voorover duikelen is voor niemand een 
probleem. Om de ondersprong te oefenen 
gebruikt de juf een stok om zo je benen hoog 
genoeg te krijgen. Voor sommigen kan de 
stok meters hoog, geen probleem hoor … 
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Nouk draait met gemak een borstwaartsom en blijft dan ook nog even in hoeksteun hangen. 
Knap hoor. De andere meisjes hebben nog een beetje hulp nodig. Maar daar zijn de juffen 
voor om ze rond de rekstok te helpen. Even opletten voor juf Brigitte dat niet alle meisjes 
hetzelfde gewicht hebben. De één is zo rond de 
stok, de ander heeft een extra duwtje nodig. 
Ondertussen vragen de wijsneuzen zich ook nog af 
of “die oude opa met baard” toch wel echt is. Één 
van de meisjes beweert van niet, de anderen 
ontkennen dat of zwijgen er maar over. Het moet 
immers nog 5 december worden en dan kan je 
beter maar het zekere voor het onzekere nemen. 
 
Dan komen alle Sanne Wevers in spé in actie. Ze 
klimmen zelfstandig op de balk of worden erop 
getild. Lopen over de evenwichtsbalk gaat ze 
allemaal goed af. De één iets sneller dan de ander, 
maar niemand valt eraf. “Wij kunnen alles alleen 
hoor!” zeggen ze stoer. Diverse afsprongen komen ook langs: streksprong, hurksprong en 
zelfs streksprong halve draai. Ook als er houten blokken op de balk liggen, stapt iedereen er 
moeiteloos overheen. Hulpleiding juf Myrthe is geliefd bij de meisjes, het liefst worden ze 
allemaal tegelijk geknuffeld door haar. Dan slaat toch de vermoeidheid toe want liggen op 
een matje onder de balk is ook best fijn. Even “slapen” zeggen ze dan. 
 

               
 
Ondertussen komen er al ouders binnen om de meisjes op te halen want de les is bijna 
afgelopen. Nog even wat papieren uitdelen en natuurlijk een groepsfoto maken. 
 
Wat vonden de meisjes zelf het leukste van de les: Nouk gaat voor rekstok, Katy voor de 
lange mat, Esra en Femke kiezen balk als favoriet. Inge kan niet kiezen, vond alles wel leuk. 
Ze praat er graag honderd uit over. 
En dan is de les echt klaar en stormt de volgende groep de zaal binnen. Wat een verschil 
met de 5 kleuters van de eerste groep. Daar moet ik een volgende keer maar eens gaan 
kijken in de les. Want ik bedacht me dat ik al eens eerder bij deze groep op bezoek was. 
Destijds met andere leiding en uiteraard andere kinderen. Niet alle lessen zijn voor mij te 
bezoeken omdat ik zelf ook lesgeef. Dus bij deze een oproepje om ook eens een stukje te 
schrijven over de klas van uw eigen kind of kleinkind. Wel even overleggen met de 
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juf/meester of ze dat goedvinden natuurlijk. Maar mederedacteuren voor de 
klassenbezoekjes zijn altijd welkom hoor. 
 
Bedankt dat ik mee mocht kijken in jullie les juf Brigitte en juf Myrthe en natuurlijk de 
turntalenten van de toekomst: Esra, Katy, Inge, Nouk en Femke. 
 

Gina 
 

 
 

Agenda komende aktiviteiten 
 
 

17 en 18 december 1e plaatsingswedstrijd divisie 4,5,6 Zierikzee 

06 januari springdagen Sommelsdijk 

14 januari demodag dans sporthal de Kruitmolen Middelburg 

21 en 22 januari  1e plaatsingswedstrijd divisie 4,5,6 Prinsenbeek 

27 en 28 januari JTC wedstrijden sporthal Halve Maan Oostkapelle 

28 en 29 januari regiokampioenschappen + 
1e plaatsingswedstrijd acro 

  

28 en 29 januari 1e plaatsingswedstrijd divisie 4,5,6 Fijnaart 

04 februari prima vista Vrijenhovenzaal 

11 en 12 februari 1e plaatsingswedstrijd divisie 4,5,6 Vlijmen 

11 en 12 maart Zuid-Nederl.kampioenschappen + 
2e plaatsingswedstrijd acro 

  

11 en 12 maart 2e plaatsingswedstrijd divisie 4,5,6 Zundert 

18 en 19 maart 2e plaatsingswedstrijd divisie 4,5,6 Dinteloord 

25 en 26 maart 2e plaatsingswedstrijd divisie 4,5,6 Breda 

01 april clubkampioenschappen Vrijenhovenzaal 

01 en 02 april districtskampioenschappen + 
3e plaatsingswedstrijd acro 

 

08 april demodag dans sporthal de Kruitmolen Middelburg 
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Welkom nieuwe VTV-ers 
 
 
Aan het begin van het seizoen mogen we altijd weer veel nieuwe leden welkom heten bij 
onze vereniging. Wij wensen jullie een sportieve tijd en hopelijk zien we jullie ook op 
wedstrijden of demonstraties of misschien wel bij één van de activiteiten.  
 
 

Quinten Cijvat Jahmaysa van Engel Rena Shala 

Samuel van Hartingsveldt Aymee Groeneveld Luca Smeding 

Luuk Wisse Chanella Haafwee Sanne Sorgedrager 

Ilsa Allaart Ellen Haakman Mae van Tilburg 

Besma Asrih Job van der Heijde Lisa Troost 

Youssra Asrin Lars Heijkoop Sil van Veen 

Sune Bakker Alyze Hijman Faith van de Ven 

Joni Beljaars Romy Hoek Anja Vereecke-de Nooyer 

Monique van Belzen Sjoukje Idema Maurits Verhoeven 

Maud Belzer Mayla Jacobs Chelsy Wagenaar 

Ameerah Berrazel Anouk Jongman Cato Witlox 

Valentino Blom Mila Kapias Carolien Witvoet 

Nellie de Bokx Julia Karpinska Hajar Zariouh 

Owen Boogaard Dana Kole Surinde van Dommelen 

Kaylan van den Bos Leonardo Kovačević Tijs Grotenberg 

James Bouwense Levien Kramer Cassandra Ligtvoet 

Alexandra Sophia Bushueva Duarte Ada van der Leeden Jenayra Jackson 

Indy Carol Lena van der Leeden Gabriëlle Bruins Slot 

Lylian Clemens - Verduijn Rosalinn van ‘t Leven Amelly Rose Da Silva Floriano 

Robine Compeer Liv van Lieshout Caithlyn van Es 

Senne Compeer Olivia van der Made Juultje Geselle 

Jenna Cox Tessa Maduro Larisa Klica 

Libby-May Cox Chenaily Misaine Dimasha Senapathige 

Daphne Deurloo Floortje Nieuwenhuis Arwhen Wielemaker 

Kyane Dorland Demi Renter Andreea Stan 

Ashley Duran Sarai van Riel Floris Daane 

Marijn Duurtsema Fenna Ros Dylano de Jonge 

Mara Eckhardt Samantha van Rossum Sophie Scholte 

Youssra El Bekkaoui Charlize Schets Michela Sasdelli 
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Vakantietraining A-selectie  
 
 

Een deel van de A-selectie was op vakantie, misschien wel 
paddenstoelen zoeken? Vijf turnsters waren wel aanwezig en hebben 
een leuke vakantietraining afgewerkt. Inmiddels zitten we aan het einde 
van de eerste trainingsperiode na de zomervakantie en na de 
herfstvakantie gaan we aan de wedstrijd oefeningen beginnen. Lynde, 
Myra, Maren, Tessa en Anouk lieten een spetterende training zien. 

Omdat het vakantie was verviel het blok krachttraining en daarvoor in de plaats kwam een 
blok lenigheid. Met veel plezier werden een aantal nieuwe oefeningen gedaan. Op de balk 
bleek Tessa in topvorm en turnde voor het eerst een radslag alleen op de hoge balk. Het 
resultaat is te zien op de website van VTV of op de eigen facebook pagina: Vtv A-selectie. 
 
Maren wordt met de week beter en dat leverde op vloer een mooie overslag op. 
Anouk sprong een prachtige lange flikflak uit stand op een schuin vlak en was daar heel blij 
mee. Ze was niet voor niets van de camping gekomen. Lynde is niet bang van een hoekhang 
op de rekstok, want dan kan ze haar goede buikspieren laten zien. Myra tenslotte heeft op 
de balk voor het eerst de handstand alleen gedaan, ga zo door! 
Na de vakantie komen ook Yvette, Danique, Noemi, Noor, Myrthe, 
Jennifer en Danice er weer bij. Waarschijnlijk hebben zij op vakantie ook 
nog wel wat geturnd.  
 
We gaan met volle kracht vooruit richting de kerstvakantie en wie weet 
doen we dan weer zo’n leuke training. 
 

Leiding A-selectie 

Nieuws van de B-selectie 
 
 
Op zaterdag 29 oktober kwam Esther Brouwer het eerste uur lesgeven aan de B-selectie. 
Het thema was: “Book of records”. Gedurende twee minuten moesten de selectiemeisjes 
zoveel mogelijk radslagen maken.  
Daarnaast zijn de B-selectiemeisjes alweer heel druk bezig met het oefenen van de 
wedstrijdoefeningen op balk, vloer en brug. Benieuwd wat voor oefeningen de 
selectiemeisjes moeten doen? Zie onderstaande links:  
 

- Instap D3 balk: https://www.youtube.com/watch?v=1NAM2C4fogM 
- Pupil1 D3 balk: https://www.youtube.com/watch?v=COJeeA2RdV0 
- Jeugd1 D3balk: https://www.youtube.com/watch?v=5mTheLyM_0w 

 
 
Wil je de meiden volgen? Meld je dan aan bij 
onze facebookgroep “VTV b-selectie”.  
 
 
 

Dénise Looij 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1NAM2C4fogM
https://www.youtube.com/watch?v=COJeeA2RdV0
https://www.youtube.com/watch?v=5mTheLyM_0w
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Agenda activiteitencommissie 
 
 
 
 

 

Sinterklaasfeest  
 
Wanneer : zondag 27 november 2016 

 
Waar  : clubhuis VTV, Baskensburgplein 12 

 
Leeftijd/tijd : groep 1: 4 t/m 10 jaar: 13:00 t/m 15:00 uur 

    : groep 2: 8 t/m 10 jaar: 16:00 t/m 17:30 uur 
 
 
 
 

De inschrijving voor het Sinterklaasfeest is inmiddels gesloten. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kerstfeest 
Wanneer : zondag 18 december 2016  

 
Waar  : clubhuis VTV, Baskensburgplein 12 

   
Leeftijd/tijd : 4 t/m   8 jaar - 11:30 t/m 13:30 uur 

      : 9 t/m 12 jaar - 16:00 t/m 18:00 uur 
 

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

Uitnodigingsbrieven worden binnenkort uitgedeeld. 
Inschrijven kan t/m zondag 11 december. 

 
 
Voor informatie kunt u bellen met Gina Boogaard, tel.nr. 0118-419668. 
Strookjes + geld inleveren bij de leiding van de eigen klas of Nieuwendijk 19 
of Anjelierenlaan 155. 
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- advertentie - 
 
 
 
 
 
 
Vanaf begin oktober in de winkel: Sanne steelt de show en Sanne op zomerkamp 
Op maandag 15 augustus 2016 schreef 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. Omdat turnen op dit moment 
populairder is dan ooit, verschijnen dit najaar twee nieuwe delen in de serie ‘Sanne’. Perfect 
voor jonge turnfans (vanaf 9 jaar) en precies op tijd voor de Kinderboekenweek 2016!  

 

Sanne steelt de show 
 
 
Sanne bezoekt met haar turnvriendinnen Patty en Jennifer het 
jaarlijkse turngala. Marieke voelt zich buitengesloten, want zij is 
niet meegevraagd. Tot Sannes verdriet trekt Marieke steeds meer 
met Jessie op. Ook Milan bezorgt haar slapeloze nachten. Ze is al 
tijden verliefd op hem, maar is hij ook op haar? Nu ze zoveel traint, 
heeft ze minder tijd om samen leuke dingen te doen. En wat doet 
Evelien steeds in zijn buurt? Sanne stort zich intussen met haar 
turnvriendinnen op de organisatie van een jubileumfeest. Hun 
turnjuf is 25 jaar bij de vereniging! Maar wie had gedacht dat het 
uitzoeken van een cadeau zoveel problemen zou opleveren?  
ISBN: 978 90 483 1401*  - Prijs €12,50 
 
 

 
 
 
Sanne op zomerkamp 

 
 
Samen met haar vriendinnen gaat Sanne op zomerkamp. In de 
bossen van Vierdalen slapen (nou ja, kletsen en keten) ze in tenten 
en doen ze allerlei spelletjes. Ook bezoeken ze een prachtige 
turnzaal. Maar de vrolijke sfeer wordt ruw verstoord als blijkt dat er 
's nachts ongewenste bezoekers rondsluipen. Op het kampterrein 
worden prullenbakken leeggegooid en tenten beklad. Sanne en 
haar vriendinnen trekken zich daar weinig van aan. Marieke is 
hevig verliefd en ook Sanne vindt een van de jongens leuk. Maar 
dan slaan de nachtelijke bezoekers opnieuw toe. Wie heeft het op 
hun kamp gemunt?  
ISBN:  978 90 483 1402 7* - Prijs €12,50 
 
 

 
* Beide titels zijn heruitgaves en zijn eerder verschenen bij De Fontein 
Voor meer info over de boeken en de schrijfster: www.paulavanmanen.nl 
  

http://www.paulavanmanen.nl/
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Cursuswezen en licentiebeleid 

stand van zaken per 24 oktober 2016 
 
 
De zomervakantie is voorbij en het cursus seizoen is gelijk in alle hevigheid losgebarsten. 
Nog net voor de vakantie is Ina Verheul erin geslaagd om de jurycursus turnen heren met 
succes af te ronden en wel met de hoogste score van alle cursisten. Heel knap gedaan Ina, 
we zijn trots op je! 
Romy van Peene is het seizoen voortvarend van start gegaan en is geslaagd voor de niveau 
1 cursus gymnastiek. Van harte gefeliciteerd! 
Ook de dansleiding zit niet stil. Josephine Hermsen, Charley Gijsbertha en Zoë Brandon zijn 
begonnen met de niveau 1 cursus dans. Veel succes meiden. 
In Kapelle zijn op 01 oktober  Cheryl van der Blom en Leah Kas gestart met de opleiding 
niveau 2 gymnastiek. We wensen jullie heel veel succes. 
Onze niveau 3 cursisten gymnastiek  zijn heel hard aan het werk, want eind november doen 
zij in Terneuzen examen.  

 
 
 
Hoe zitten al deze niveaus nu in elkaar? 
Niveau 1 gymnastiek is vanaf 10 jaar, bij de 
dans cursus is dat 12 jaar. Het is een 
opleiding die geheel bij de vereniging 
gevolgd kan worden, waarna je rugzakje 
gevuld is met voldoende bagage om door te 
groeien als hulpleiding naar niveau 2.    
 
 
 
 

 
Niveau 2 is vanaf 14 jaar, voor zowel gymnastiek als dans. Het 

is een opleiding die je gedeeltelijk bij de vereniging volgt, maar 
waarvoor je ook 9 x op cursus moet in het district en 2 x een 
theoretische toets en een praktijkexamen moet afleggen. Je 
rugzak is een maat groter geworden en je kennis neemt toe. 
 

 
 
 
Bij niveau 3 begint het 
echte werk. Als je deze opleiding hebt afgerond mag je 
zelfstandig les geven en als hoofdleiding voor de klas 
staan. Alle bagage past nog ternauwernood in je 
rugzak en je bent een kanjer binnen de club. Tijdens 
de cursus heb je te maken met docenten, 
praktijkbegeleiders en trajectcoaches. Na afronding 
van de cursus mag je bij de turnbond een licentie 
aanvragen.  
 
Na niveau 3 heb je nog niveau 4 trainer/coach en 
niveau 5 topcoach. Als je zover bent heb je aan één 

rugzak niet meer genoeg.  
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Al deze kennis moet natuurlijk ook bijgehouden worden en je moet op de hoogte blijven van 
nieuwe ontwikkelingen. Daarom volgt onze leiding regelmatig bijscholingen. 
 
Eind vorig seizoen reisde Iris Boogaard af naar Amsterdam voor een dansbijscholing. Deze 
werd gegeven door Vivian Gomez Cardoso. Een inspirerende dag, aldus Iris. 
 
Op 15 en 16 oktober heeft een aantal leiding het KNGU congres in Amsterdam bezocht. 
Elders in dit clubblad kunt U lezen hoe Brenda en Petra de zaterdag ervaren hebben. 
Op zondag waren Daniëlle en Marion van de partij. Beiden waren op de bijscholing 
changementen, terwijl Daniëlle ook nog een bijscholing acrogymnastiek bezocht en Marion 
een bijscholing mentale leerlijn-prestatiegedrag, welke werd gegeven door de bekende 
sportpsycholoog drs. Hardy Menkehorst. Deze man kan met zijn schat aan ervaring een 
college geven van 2,5 uur, zonder dat het saai wordt. Naast het turnen heeft hij ervaring in 
meerdere sporten wat prachtige verhalen oplevert bijvoorbeeld uit zijn tijd bij de 
schaatsploeg van TVM, zijn kennismaking met onderwaterhockey en zijn begeleiding van 
olympische sporters. In zijn rugzak torst hij een enorme diversiteit mee, variërend van een 
turnster van 7 tot en met een ruiter van 52. Voor zo´n bijscholing is het helemaal niet erg om 
op zondagochtend om 7.30 uur de snelweg op te rijden. Je komt immers met een schat aan 
kennis terug, die je weer heel goed bij je eigen vereniging kunt gebruiken. 
In november komen er nog bijscholingen in Goes en Veldhoven. We zullen U op de hoogte 
houden.  

 
Afdeling cursuswezen 

Springend het nieuwe jaar in 
 
 
Vrijdag 6 januari gaat VTV naar Sommelsdijk om mee te doen met de springdagen. Een 
jaarlijks terugkerend uitstapje voor leden vanaf 7 jaar. Met z’n allen gezellig in de bus gaan 
we naar sporthal de Staver in Sommelsdijk waar we een hele dag leuke activiteiten doen. het 
lijkt wel een schoolreisje. Wat is er allemaal te doen: zwemmen, bowlen, springen op diverse 
trampolines en diverse sprong situaties, klimmen, tokkelen, handboogschieten en lekker 
frietjes eten met iets erbij. 
 
Kosten: € 22,50. Strookje + geld inleveren voor 19 november bij de leiding van je groep. 
Strookje kwijt? Kijk op de website van VTV en download het formulier. 
Verdere info volgt na inschrijving. 
 
Voor vragen kun je mailen naar: vtvspringdagen@gmail.com 
 
En kijk ook even op www.springdagen.nl voor leuke foto’s en filmpjes en verdere info. 
 

Ben jij er ook weer bij volgend jaar????? 
 
 

 
  

mailto:vtvspringdagen@gmail.com
http://www.springdagen.nl/
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Kerstvakantie tip – Univé Gym Gala 
 
 
Sanne Wevers, Epke Zonderland en veel meer topsporters en topacts in een spectaculaire 
show! Met 'A Touch Of Gold', wordt de 20e editie van het Univé Gym Gala gevierd op 29 
december in de Ziggo Dome. 
 
Zie Olympische turn(st)ers en spectaculaire internationale topacts. Ontmoet ze na de show 
en kom vooraf zelf in beweging op de Gym Experience! 
Ga met familie en vrienden genieten van de grensverleggende show waar Topsport, 
Acrobatiek en Entertainment op een inspirerende wijze samenkomen. Dit mag je niet missen! 
 
Kom vast in de stemming op de vernieuwde Gym Gala website: gymgala.nl 
Als lid van de KNGU heb je een exclusieve korting op je tickets. Via de bestelknop op de 
pagina kom je direct in de kortingsmodule!   
 

 
 
 

Wanneer:  Donderdag 29 december 13.00 uur 
   Donderdag 29 december 19.30 uur 
 
Waar:   Ziggo Dome Amsterdam  
 
Meer info:  Kijk op de site van de KNGU: www.kngu.nl 

 

http://gymgala.nl/
http://www.kngu.nl/

