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Algemene   Maandag 

Leden      28 mei 

Vergadering        2018 
 

 

Alle leden van VTV worden hierbij uitgenodigd om op 28 mei 2018 

de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen 

vanaf 19.30 uur in het clubhuis van VTV, Baskensburgplein 12 
 

 

Agenda: 

  1. Opening 

  2. Notulen Algemene ledenvergadering 22 mei 2017 

  3. Jaarverslag secretaris 

  4. Jaarverslag Technische Commissie 

  5. Verslag kascommissie 

  6. Verkiezing kascommissie 

  7. Jaarverslag penningmeester 

  8. Bestuursverkiezing 2018 

  9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn: 

 

Danny de Kam  - penningmeester 

Marion van Belzen  - Technische Commissie 

Marja Verstraate  - lid 

 

Kandidaten: 

 

Kandidaten kunnen zich vooraf schriftelijk aanmelden bij de secretaris 

 

Agendastukken: 

 

De vergaderstukken liggen vanaf een half uur voor aanvang van de vergadering ter 

inzage in het clubhuis, en kunnen tevens de week voorafgaand aan de vergadering 

per mail bij de secretaris worden opgevraagd. 

 

Namens het bestuur, 

 

Danny de Kam  -  secretaris VTV 

Nieuwendijk 19 

4381 BV Vlissingen 

 

secretariaat@vtv-vlissingen.nl  

mailto:secretariaat@vtv-vlissingen.nl
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Van de bestuurstafel 
 
 
Wat een kou heerst 
er, als ik dit schrijf. 
Kille oostenwind, ijs, 
gevoelstemperaturen 
ver onder de min tien, 
brrrr.  Gelukkig zijn er 
ook hartverwarmende 
zaken, zoals de leuke activiteiten die er 
gym- en dansgebied zijn. Mooie 
theaterdemo’s voor onze dansgroepen, 
JTC wedstrijden voor de gymgroepen, de 
districtswedstrijden voor onze 
selectiemeiden en acrogroep, en ga zo 
door. In deze Brug leest u er alles over. Dat 
zijn natuurlijk ook evenementen die voor 
onze leden het lidmaatschap nog leuker 
maken. 
 
Met die evenementen laten we ook aan de 
buitenwereld zien wat VTV is: een leuke 
vereniging, die allerlei activiteiten ontplooit. 
En dat mogen we best wat vaker laten zien, 
want onze vereniging kan best wat meer 
leden gebruiken. Sommige groepen zijn 
goed gevuld, maar er zijn ook klassen met 
een vrij klein aantal kinderen er in en daar 
wil het Bestuur graag verandering in 
brengen. Daarom is ledenwerving een actie 
die prominent op onze agenda staat, zoals 
u in de naaste toekomst zult merken. 
Als we er in slagen om het ledenaantal te 
laten groeien kunnen er nog meer leden 
met plezier meedoen aan de speciale 
evenementen die ik aan het begin van deze 
column noemde. En dat plezier, daar draait 
het natuurlijk om . . .  
 
 

 
 
 

Namens het bestuur, 
Ruud Kempe 

 

Van de redactie 
 
 
De voorjaarsvakantie is net achter de rug, 
maar ik heb nog niet echt een 
voorjaarsgevoel. Zonder handschoenen en 
een muts op, is het buiten niet aangenaam. 
Dan maar binnen werken aan het clubblad 
en proberen weer kopij te verzamelen bij de 
diverse leiding en commissies. Het snelle 
nieuws gaat vaak via social media, de 
details leest u in het clubblad. Eigen 
inbreng van lezers mag altijd, dat is bekend 
inmiddels. 
De spotlight staat weer op twee mensen. 
Moeder en dochter Kas vertellen over hun 
VTV leven en daarbuiten.  
Verder waren er diverse turn- en acro- 
wedstrijden en een dansoptreden waarvan 
verslag door de leiding, een acromoeder en 
ook één van de dansers. Bedankt Marlies 
en Vera, leuk om te lezen hoe het er op de 
tribune of achter de schermen aan toe gaat. 
Het klassenbezoek gaat deze keer over de 
turnmeisjes uit de Vlieger. Wat een 
gezellige, hardwerkende groep. Maar wat 
wil je met zulke fanatieke leiding voor de 
klas … 
Een welkom aan alle nieuwe leden. 
Misschien wel lid geworden via de AH 
sportactie. En wie weet wat de Jumbo actie 
ons op gaat leveren. Sportpunten, die te 
krijgen zijn bij € 10,-- aan boodschappen, 
kunnen nog ingeleverd worden t/m 27 
maart. Zie het artikel hierover. 
Freerunnen, cityrunnen … VTV doet overal 
aan mee en probeert zo uit te stralen dat 
we meer bieden dan de wekelijkse 
sportlessen, zoals bijvoorbeeld de feestjes 
van de activiteitencommissie. Lees in het 
artikel wat er allemaal gebeurt als de 
ouders vertrokken zijn … veel gezelligheid 
en lekker eten bijvoorbeeld. 
 
Altijd al willen weten wie er allemaal in het 
VTV bestuur zitten? Kom dan naar de 
Algemene Leden Vergadering die 
gehouden wordt op maandagavond 28 mei. 
Maak kennis en hoor wat er zich allemaal 
afspeelt binnen de vereniging. Wees 
welkom. 
 

Namens de redactie, 
Gina Boogaard 
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In de spotlight …Leah en Petra Kas 
 
 
Wat is/was je functie binnen VTV? 
Leah: Op dit moment geef ik turnles, zit ik zelf op acro en turn ik samen met mijn 

moeder in de damesgymklas bij Karin Tax op woensdagavond. Daarnaast 
vind ik het ook altijd erg leuk om te helpen tijdens de feesten die 
georganiseerd worden voor de kinderen! 

Petra: Nu sta ik op de lijst als ‘als inval’. En voor de tweede keer help ik mee met de 
uitvoering. We zijn nu al bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering in 
2019! 
Ik heb een aantal jaren als hulpleiding bij de jongetjes les gegeven. Later 
kwamen daar ook nog meisjesklassen bij (als hulp- en hoofdleiding). Ook heb 
ik een bijscholing/specialisatie gedaan om les te geven aan kinderen met een 
motorische achterstand. We hebben een aantal jaar met veel plezier (en leuke 
resultaten) een klas, de zgn. specialgym, gehad. 

 
Hoe lang ben je al actief bij de vereniging? 
Leah: Ik ben begonnen binnen VTV bij de kleuters en ben toen ik 6 jaar was op acro  

gegaan. Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan tot dat ik 12 jaar was. In deze 
periode gaf mijn moeder turnles en liep ik als kleine dreumes altijd met haar 
mee. 
Vervolgens ben ik op mijn 20ste weer begonnen met turnen, samen met mijn 
moeder in de damesgymklas bij Karin Tax. Van hieruit hier ben ik begonnen 
met lesgeven. Eerst als hulpleiding bij Marilisa en uiteindelijk ben ik 
doorgegroeid tot hoofdleiding en heb ik ondertussen mijn eigen klas. Via 
Marilisa ben ik ook weer bij de acro terecht gekomen! 

Petra: Ik ben eigenlijk weer actief bij VTV sinds Sebastiaan (mijn zoon) naar de 
jongensklas ging (na de ouder/peuter- en kleuterklas). We zaten meestal 
boven in de kantine te kijken, tot Ruud op een gegeven moment vroeg of we 
wilden helpen. Dit is nu +/- 24 jaar geleden………. 

 
Sport je zelf ook nog bij VTV? 
Leah:  Ja hoor, zie boven. 
Petra: Ik zit in de damesgymklas van Karin. ’s Woensdags een uurtje gymmen, dit is 

heel gezellig en laagdrempelig. Uitgangspunt: lekker bewegen en doen wat 
nog gaat! En nooit gedacht dat ik nog eens met Leah (mijn dochter) zou 
gymmen. 

 
Hoeveel en welke uren geef je les? 
Leah: Op maandag geef ik les in de Combinatie van 18.00 tot 19.00 uur aan de 

meidengroep 9 tot en met 12 jaar. Op woensdag ben ik hulpleiding in de klas 
van Esther, ook in de Combinatie van 18.00 tot 19.00 uur, maar dan aan de 
meiden met de leeftijd 12 tot en met 16 jaar. En af en toe val ik in waar dit 
nodig is. 

Petra: Dit seizoen was het wat meer omdat ik voor Marilisa in ben gevallen tijdens 
haar zwangerschapsverlof, maar normaliter kom ik niet boven de tien uur per 
jaar….. 

 
Wat doe je nog meer in het dagelijks leven? 
Leah: Ik ben altijd graag met vrienden, lekker samen eten, een filmpje kijken of een 

avondje stappen maak je mij blij mee! 
En sinds september 2017 ben ik gestart met de opleiding Social Work bij de 
HZ. Erg interessant en leuk, maar ook een flinke uitdaging om school, hobby 
en vrije tijd goed te leren combineren. 
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Petra: Ik ben zzp-er. Groenis’t is een kleinschalige zorgkwekerij. Een 
dagbestedingsplek waar mensen werken die het fijn vinden om in de tuin te 
werken en/of creatief bezig te zijn. 

 
Hoe ben je bij VTV gekomen? 
Leah: Mijn moeder turnde op jonge leeftijd al bij VTV en, zoals ik hier boven al 

aangaf, gaf zij veel les toen ik jong was. Je kunt dan denk ik wel zeggen, dat ik 
er in opgegroeid ben.  

Petra: Al heel lang geleden(+/- 1920) zat mijn opa (Piet Mulder) op VTV en maakte 
mijn oma (ze was ‘trapmachine’ borduurster) de monogrammen voor VTV. 
Mijn moeder heeft dat op een gegeven moment overgenomen toen er 
modernere naaimachines kwamen. Het jaar dat ik ben gaan gymmen, weet ik 
niet zo meer, misschien1966? Toen Bep en Jaap van de Sande de 
selectieklas bij VTV begonnen ben ik daar bij gekomen. Later kregen we les 
van Sonja en Piet de Waal. 

   
Voor degene die niet weten wat een monogram is: een geborduurd logo. Ik 
weet nog dat ze eerst blauw waren en later voor “de nieuwe pakjes” werden 
ze met rood geborduurd. Op een gewone lap katoen (lakenstof) werd dan een 
stempel gezet. Die werd dan opgespannen in een borduurring. Dan onder het 
naaimachine waarbij dus de lijntjes van de letters als het ware opgevuld 
werden met een zigzagsteek (heel dicht op elkaar) waardoor je VTV 
geborduurd kreeg in een rondje. Deze werden uit de lap geknipt en moesten 
ingeleverd worden bij mevr. Heyboer en voor zover ik weet moest een ieder 
het monogram zelf op z’n pakje naaien. 
 

 
 
Wat is het grappigste dat je bij VTV hebt meegemaakt? 
Leah: Dat kan ik zo één twee drie niet zeggen. Ik probeer de lessen altijd zo gezellig 

mogelijk te maken en tussen het serieuze trainen door ook veel lol te hebben, 
dus lachen doen we vaak! 

Petra: Er is niet een voorval wat er uitspringt, maar tijdens de lessen op woensdag 
lachen we vaak. 

 



6 

 

Hoogtepunt tijdens je hele VTV loopbaan? 
Leah: Mijn hoogtepunt is de voldoening die ik steeds weer krijg wanneer ik les geef 

aan een groep blije en enthousiaste kinderen. Dit geeft mij energie en een 
brede glimlach. 

Petra: Ooit nog eens meegedaan met Nederlandse kampioenschappen. Als ik me 
goed herinner was ik één na laatste, maar dat mocht de pret niet drukken! 

 
Waren er ook wel eens vervelende dingen? 
Leah:  Persoonlijk heb ik geen vervelende dingen meegemaakt binnen VTV. 
Petra:  Geen, of in ieder geval niet bijgebleven. 
 
Welke sporten vind je nog meer leuk? 
Leah: Ik ben trouw aan het turnen en de acro. Andere sporten liggen mij niet zo. 

Waarschijnlijk ook doordat dit er met de paplepel in is gegoten! 
Petra: Tegenwoordig “zit” ik ook op Zumba. Wonderbaarlijk hoe je door muziek juist 

net even ietsje langer vol kunt houden om  zodoende je conditie op peil te  
brengen. Niet echt een sport, maar wandelen met de hond is ook een heerlijke 
bezigheid. 

 
Ook leuk om te weten … 
Verliefd?/Verloofd?/Getrouwd?/Kinderen? 
Leah: Ik woon alleen, ben vrijgezel, wel verliefd en ik heb zeker een kinderwens 

maar zou toch graag eerst mijn school afmaken 
Petra:  Ik heb twee kinderen en sinds een paar jaar weer een geliefde. 
 
Waar kijk je graag naar op TV?  
Leah: Ik kijk vooral veel films of series, en dan ben ik een romantisch persoon dus 

met een chick flick zit je bij mij altijd goed, of een goeie actie film! 
Petra: Films/series/documentaires, en degene die leuk/ boeiend zijn, vind ik meestal 

op de niet commerciële zenders……. 
 
Welke muziek vind je leuk? 
Leah:  Ik luister vooral veel dancehall & R&B. 
Petra:  Heel veel soorten en het ligt aan m’n stemming waar ik naar luister. 
 
Ben ik nog iets vergeten te vragen? Of wil je zelf nog iets vertellen? 
Hier hebben beide dames niets ingevuld. Maar ik denk dat we na het lezen van het interview 
wel veel te weten zijn gekomen over dit enthousiaste moeder/dochter team binnen VTV. 
Leuk om te lezen hoe het “vroeger” er aan toe ging met het VTV logo, zoals we dat 
tegenwoordig noemen. En als hoogtepunt melden dat de voldoening van het lesgeven je 
veel energie geeft …. Leah, is heel fijn om te horen. 
En Petra, meegedaan aan de Nederlandse Kampioenschappen …. knap hoor. 
 
Hartelijk dank voor al jullie antwoorden en we weten nu wat meer over de persoonlijke 
dingen achter de (inval)hulp- en hoofdleiding Petra en Leah Kas. Nog veel plezierige jaren 
binnen de vereniging. 

Namens de redactie, 
Gina Boogaard 
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Activiteitencommissie in actie 
 
 
De afgelopen decembermaand werden er twee activiteiten georganiseerd: Sinterklaas-  en 
Kerstfeest. Hoe leuk dat was en wat er nog op de planning staat, leest u hieronder.  
 
Iets organiseren voor een grote groep kinderen is altijd spannend. We hebben een draaiboek 
voor de standaard zaken, maar daarnaast proberen we toch iedere keer weer iets origineels 
te verzinnen als extra activiteit en het iedereen naar de zin te maken. Als dan de 
uitnodigingsbrieven verdeeld zijn over  de diverse klassen, is het voor de organisatie 
afwachten hoeveel inschrijvingen we binnen krijgen. Ondertussen zijn de voorbereidingen 
dan al volop bezig, zoals bijvoorbeeld medewerkers uitnodigen. Gelukkig kunnen we altijd 
rekenen op een groep trouwe mensen die, sommigen al heel veel jaren, meehelpen. Maar 
ook nieuwe, jeugdige leiding, helpt graag mee en dat kunnen we zeer waarderen. Dus hierbij 
een bedankje aan alle helpende handen die er iedere keer weer bij zijn.  
 

 
 
Zondag 26 november Sinterklaasfeest: 
Rond de 100 kinderen en 27 medewerkers waren aanwezig tijdens het Sinterklaasfeest. Het 
was weer een gezellige drukte. De zaal was verdeeld in een knutsel- en spelletjesdeel. Aan 
de ene kant werd er hard gewerkt aan een laars die beplakt kon worden met stickers of 
bewerkt met viltstiften. Vervolgens ging er een veter doorheen en dat was nog best een 
lastig werkje. Uiteraard werd de laars gevuld met wat lekkers toen de kinderen naar huis 
gingen. Sommige kinderen zie je dan heel precies te werk gaan en die zijn dan ook de volle 
tijd bezig hiermee. Tijd voor spelletjes is er dan niet meer. Terwijl anderen er een paar 
strepen opzetten, stickertje erop plakken en klaar. En het strikken met een gekleurde veter 
laten ze graag aan de leiding over. Ja, zo kan het ook. Aan de andere kant van het clubhuis 
waren er spelletjes. Waarbij de “spiraal” toch wel heel leuk was. Maar ook sjoelen met 
pepernoten, puzzelen of Pietje Prik kon gedaan worden. 

 
Tijd voor een bekertje siroop en een speculaasje. Ook tijd voor de pakjes, maar dat ging niet 
zo makkelijk deze keer. Toen Sinterklaas eenmaal binnen was, bleek één van de Pieten wat 
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geëxperimenteerd te hebben met wat toverspreuken. Maar zoals altijd kwam het gelukkig 
goed en was er voor alle kinderen een kadootje.  
Na een korte pauze was het de beurt aan de tweede groep (oudere) kinderen. Zij gingen aan 
de slag met een groot vel zwart papier, een wat kleiner vel wit papier, wit schoolbord krijt en 
prikpennen. Dat vergde uiteraard wat meer inspanning bij deze groep. Maar het resultaat 
was een mooie besneeuwde dakenrand, met verlichte raampjes en bij sommigen was ook 
een mooie maan te zien. Ook hierbij waren er die heel snel klaar waren en liever naar het 
spelletjesdeel gingen om daar heel hard en van grote afstand met pittenzakken alle blikken 
van de stapel af te gooien. Zolang het niet zo druk was aan die kant van de zaal kon dat nog, 
maar daarna moest het spelletje toch een beetje aangepast worden. En daar hebben we dan 
onze medewerkers weer voor om dat in goede banen te leiden. 

 
Er was nog wat tijd over om de kennis te testen in een quiz met Sinterklaasweetjes. Best nog 
lastig hoor, maar de meesten wisten er veel van. En toen was het tijd voor de pakjes. Om 
beurten bij Sinterklaas komen, een foto maken en wachten tot iedereen aan de beurt 
geweest is. Aftellen, papier eraf scheuren en gelukkig was er voor iedereen een kadootje. 
Allemaal braaf geweest het hele jaar natuurlijk. Als afsluiting polonaise met Sinterklaas 
voorop en een hele lange stoet kinderen erachter aan. Samen met de hulptroepen opruimen 
en we kunnen weer terugkijken op een geslaagd feest.  
 
 
Zondag 17 december Kerstfeest: 
Dit gezellige feest werd ook gevierd in twee leeftijdsgroepen. Het knutselwerkje was voor 

beide groepen gelijk, namelijk een papieren ster beplakken met (ongekookte 😊) pasta en 

dat werd vervolgens bespoten met goud of zilverspray. Met de ervaring van vele jaren 
eerder, toen we dit ook al eens deden, liep het nu allemaal gesmeerder. We hadden een 
compleet team wat steeds heen en weer liep van binnen naar buiten en daarna naar de 
bestuurskamer waar alles lag te drogen. Veel soorten pasta zorgden voor mooie werkjes; 
soms heel symmetrisch, of gewoon lekker alles door en over elkaar geplakt. We hadden  
kinderen van 4 t/m 12 erbij en die hebben ieder zo hun eigen niveau van plakken. Maar dat 
iedereen het naar zijn zin had, was duidelijk. 
 
Succesnummers mag je best herhalen en zo kwam het voor dat er in het andere deel van 
het clubhuis wat anders te doen was: op de foto met grappige maskers, geschminkt worden, 
lekker tekenen op de spiegels of kerstkaartjes schrijven en tekenen. Vervolgens was er voor 
beide groepen een bingo. De jongste kinderen kregen kaarten met afbeeldingen en 
nummers en voor de oudere kinderen werd er een verhaal voorgelezen met heel veel bingo 
getallen. Toen het verhaal bijna afgelopen was, klonk er gelukkig een “BINGO”, want de 
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nummertjes waren ook bijna op en we werden een beetje verveeld van het verhaal. Al zat 
het knap in elkaar, want alle bingo nummers kwamen aan de orde. 
 
Tijd voor de kerstmaaltijd: de eerste groep kreeg lekkere broodjes met worstjes of ander 
beleg, zoet of hartig en de tweede groep ging gourmetten. Altijd een feest om te zien hoe de 
kinderen genieten van het eten met zijn allen. Als je dan ook nog op het tafelkleed mag 
kleuren is het helemaal geweldig. Als toetje een lekker ijsje en voldaan ging iedereen naar 
huis. Ook deze dag konden we rekenen op veel vrijwilligers die ons hielpen om er weer een 
feest van te maken. Allemaal bedankt, ook de Kerstvrouw voor haar bijdrage aan deze dag. 
 

 
 
Zondag 8 april Vossenjacht: 
De volgende activiteit die op de planning staat is een vossenjacht. Deze middag wordt 
georganiseerd voor leden vanaf 4 jaar t/m 12 jaar. De voorbereidingen zijn in volle gang 
hiervoor en briefjes voor de kinderen om mee te kunnen doen worden binnenkort uitgedeeld 
in de klassen. Daarop staat ook alle verdere info. Wilt u, als lezer, hieraan meedoen? 
Misschien heeft u wel een geweldig idee om, als “vos” gekleed, in de binnenstad van 
Vlissingen rond te willen lopen of om een groepje kinderen te begeleiden? Opgeven kan bij 
de leiding van de klassen. Zij zullen het dan doorgeven aan ons als commissie. Een mail 
sturen naar clubbladvtv@zeelandnet.nl werkt misschien sneller, dus dat kan ook. Samen 
kunnen we er dan weer een leuke activiteit van maken. 
 
 
Zondag 1 juli Eindfeest: 
Zover is het natuurlijk nog niet, maar schrijf het maar alvast in de agenda. Dit spetterende 
eindfeest voor alle leden van onze vereniging, van peuter tot senior, is altijd een waar 
spektakel met spelletjes, een stormbaan en lekker eten. Wat we allemaal gaan doen is nog 
niet duidelijk, maar dat het leuk wordt, staat vast. 
 

Namens de activiteitencommissie, 
Gina Boogaard 

 

Springdagen Sommelsdijk 
 
 
Vrijdag 5 januari 2018 zijn we als VTV met een record aantal van 80 kinderen naar de 
Springdagen in Sommelsdijk geweest. Ook ging er een recordaantal leiding mee van 12. We 
hadden 2 bussen nodig om er te komen. 
De springdagen in Sommelsdijk worden ieder jaar georganiseerd in de herfstvakantie en de 
kerstvakantie. Dit jaar waren er over alle dagen wel meer dan 3000 deelnemers. 
Het is altijd een geweldige dag. Zowel voor ons als leiding als voor de kinderen. Het is altijd 
heel druk, een dag die helemaal volgepland is. 

mailto:clubbladvtv@zeelandnet.nl
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Op het programma stond dit jaar onder andere: zwemmen, bowlen, handboogschieten, 
klimmen en tokkelen. En uiteraard springen op alle mogelijke trampolines en tumblingbanen 
die je kunt verzinnen. We hebben hele vreemde capriolen voorbij zien komen.  
Als jullie nog eens willen nagenieten kijk dan vooral eens op de site www.vtv-vlissingen.nl, 
daar staan een hele berg foto’s van dit fantastische evenement.  
Gaan jullie volgend jaar weer mee?  

Esther Brouwer 

Dansen in de Kruitmolen, door Vera 
 
 
Hoi, ik ben Vera. Ik ben 10 jaar en ik ga jullie mijn belevenissen van het 
optreden in de sportzaal van de Kruitmolen vertellen. Laten we 
beginnen met wat voor dansen ik eigenlijk allemaal moest doen. Ik 
moest 3 keer dansen: jazzdance, streetdance en demoteam. Alle 3 de 
dansen waren in het avondprogramma. We hadden allemaal een 
kleedkamer, maar sommigen moesten hem wel delen. Ik moest naar 
twee kleedkamers: 1 van het demoteam en van jazzdance (die 
moesten hem dus delen) en 1 van streetdance. In het begin moesten 
we allemaal met onze groep ergens zitten en dan moesten we van 
tevoren een stukje bedenken om dan te dansen. Ik kon natuurlijk niet 
met alles meedoen maar ik had nog wel het geluk dat het demoteam 
en jazzdance naast elkaar zaten, zodat ik wel 2 dansjes mee kon doen. 
 
Als eerste moest ik de dans van het demoteam doen. We hadden 
allemaal een mooie witte blouse aan. Toen ik mijn blouse ging passen 
was hij veel te groot. Hij kwam helemaal tot over mijn knieën. Maar het 
was ook een S, want de XS was er niet meer. Maar ik heb sowieso 
helemaal geen volwassen maat. Ik heb nog een kindermaat. Toen 
heeft de juf een andere blouse gekocht van een ander merk. Die was 
nog steeds veel te groot, maar die was wel beter. Maar terug naar de Kruitmolen. De dans 
ging heel goed. Omdat ik de kleinste, de lichtste en de jongste ben werd ik gelift. Wij waren 
de enige van de hele avond die een rustig nummer hadden. 
 
Als tweede had ik streetdance. Mijn beste vriendin Nienke zit ook bij mij in de groep bij 
streetdance. Die dans ging in het algemeen wel goed vond ik zelf. Maar ik stond wel bij de 
tweede opstelling in de verkeerde rij. Maar ik heb het wel opgelost. Want op een gegeven 
moment moesten we een stap naar voren en een stap naar achter doen en dan nog iets met 
onze armen erbij doen. Bij de stap naar voren heb ik een heel grote stap genomen en bij de 
stap naar achter een heel kleine stap zodat ik weer op de goede rij stond. We hadden niet 
heel bijzondere kleding aan namelijk een spijkerbroek en een zwart shirt met korte mouwen. 
Verder heb ik hier niet zo veel meer over te zeggen. 
 
Als derde moest ik met jazzdance meedoen. Ik had toen maar 1 dansje om me om te kleden. 
Dus mijn juf nam mijn kleding mee naar de zaal. En toen moest ik me achter de doeken 
(waar ook de lampen en zo staan) omkleden. Gelukkig was ik op tijd. Toen gaf ik Nienke nog 
een highfive en daarna moest ik dansen. We hadden een heel vrolijke dans en vrolijke 
kleding. Deze dans ging ook heel goed. We dansten op Are You Sure? Wij waren de 
allerlaatste dans. We  gingen het podium af en gelijk weer op, want we moesten gelijk weer 
huppelen en in onze handen klappen als een soort van einddans. 
Ik vond het een heel leuke avond en ik heb genoten. :)   
 

Groetjes Vera de Bruin 
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Dansnieuws 
 
 
Zaterdag 20 januari stond in het teken van dansen. Onze VTV dansgroepen deden deze 
dag mee aan de jaarlijkse dansdag in Middelburg. Helaas werd er op het laatste moment een 
streetdancegroep afgemeld. De groep 8-9 jaar was zo klein geworden dat de meisjes liever 
niet mee wilden doen. Jammer voor deze meisjes en ook voor de juffen Charley en Shiva. Je 
steekt toch de nodige tijd in alles. Gelukkig zijn er inmiddels twee groepen samengevoegd en 
kunnen we bij een volgend optreden de groep streetdance 8-12 jaar toch zien optreden. 
 
Nog een wijziging bij de dansgroepen: het was de laatste keer dat Stacy als leiding voor 
haar groepen stond. Zij gaat, i.v.m. drukke werkzaamheden in een nieuwe baan, stoppen 
met lesgeven. Wij bedanken haar voor de tijd dat ze les heeft gegeven en de groepen heeft 
geleid. Veel succes bij je nieuwe job Stacy en hopelijk zien we je bij de theaterdans- 
voorstelling nog een keer. Gelukkig is Kiki bereid gevonden om de 14+ groep over te nemen 
en gaat Charley met de andere klas verder. Fijn dames dat jullie dit willen doen.  
 

 
Streetdance 14+         Foto: Ton Florusse 
 

Wanneer is dat volgende optreden dan … 
Woensdag 20 juni staan we op het podium van studio A58 in Middelburg. Omdat de 
schouwburg momenteel verbouwd wordt, wijken we uit naar een andere zaal. Samen met 
Nicole ben ik wezen kijken en het zag er goed uit. We zullen de draaiboeken iets aanpassen, 
maar ook hier zullen we een mooie show presenteren waar alle groepen aan mee zullen 
doen. Nou ja, bijna alle groepen dan. Zo zullen de dames van de dinsdagmorgengroep niet 
meedoen. Zij kiezen ervoor om iedere dinsdag trouw te komen dansen en dat zonder de 
druk om een dans aan publiek te moeten laten zien. Gaat het er dan minder fanatiek aan 
toe? Ik kan u verzekeren dat dat zeker niet het geval is. Er wordt wat afgezien tijdens de les. 
Gelukkig sluiten we altijd positief af met een lekkere bak koffie en zo komen we allemaal tot 
ons recht. Nieuwsgierig geworden? Kom eens kijken, we dansen iedere dinsdag van 9 tot 10 
uur in het clubhuis. 
 
Maar even terug naar de demodag. Voor sommigen een eerste keer en dus wat onwennig, 
soms ook zenuwachtig, en dan is het fijn als je moeder nog even bij je kan zitten. Anderen  
komen hier al jaren en weten precies wat er gaat gebeuren: de drukte in de kleedkamers, 
kijken in de zaal naar andere groepen, wachten tot je aan de beurt bent, klaar gaan staan 
twee nummers van tevoren en dan de vloer op. 
Natuurlijk doet iedereen zijn uiterste best om goed te presteren. Je danst tenslotte in een 
groep en samen maak je er iets moois van. Toch is menigeen teleurgesteld als er iets net 
niet helemaal goed gaat bij zichzelf. Een veel gehoorde reactie is dan vaak: “dat is me 
helemaal niet opgevallen”. Of mensen denken dat het zo hoort. 
Na de dans is iedereen een beetje hyper, de spanning is eraf en nu snel horen wat de juf 
ervan vindt. Nou deze juf is wel heel tevreden hoor. Met vier groepen in het 
middagprogramma waarvan ik de dansjes bedacht heb, kan ik terugkijken op een geslaagd 
optreden. Je bedenkt iets en hoopt dat je dat kan overbrengen naar je dansers en dat zij dat 
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ook zo voor je kunnen vertalen in een dans. Missie geslaagd dus, wat mij betreft. Bedankt 
allemaal voor jullie inzet. 
Ook de andere leiding kan tevreden zijn over zijn groepen. Of het nu kindergroepen of wat 
oudere dansers zijn, het blijft mooi om te zien hoe iedereen zich presenteert aan het publiek.  
Op onze Facebookpagina: @vtvvlissingen is weer een mooie compilatievideo te zien van de 
hele dag, wederom gemaakt door Iris Boogaard. Knap gedaan! 
 
En wie waren al die artiesten die optraden? Naast groepen uit Oost-Souburg, Serooskerke, 
Steenbergen, Bergen op Zoom, Oostkapelle en Westkapelle, deden voor VTV de volgende 
groepen mee in het middagprogramma: 
 

Streetdance 12-13 jaar o.l.v. Stacy met de dans Bow down 
Jazz 5-7 jaar o.l.v. Gina en Jaila met de dans Here come the girls 

Jazz 4-5 jaar o.l.v. Gina met de dans Popgroep 
Jazz 12-16 jaar o.l.v. Gina met de dans Rain 

Damesgroep, voor deze keer o.l.v. Gina met de dans What about us 
Jazz 16+ o.l.v. Iris met de dans Castle on the hill 

Streetdance 14+ o.l.v. Stacy met de dans Bun up the dance 
 

 
Jazzdance 12-16 jaar        Foto: Ton Florusse 

 
In het avondprogramma deden deze groepen mee: 
 

Jazz 7-8 jaar o.l.v. Kiki en Luciënne met de dans Million Bucks 
Jazz 8-10 jaar o.l.v. Kiki en Zoë met de dans How far I’ll go 

Demoteam o.l.v. Rienke met de dans The Scientist 
Streetdance 10-11 jaar o.l.v. Charley en Rosalie met de dans Mix 

Jazz 10-12 jaar o.l.v. Rienke met de dans Are you sure 
 

 
Jazzdance 7-8 en 8-10 jaar       Foto: Iris Boogaard 
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Een volgende demo in de Kruitmolen is gepland op zaterdag 7 april. Hier zullen alleen het 
demoteam en jazz 16+ aan meedoen. Deze groepen trainen een kwartier langer iedere week 
en kunnen nog een derde dans aanleren per seizoen. 
 
Dan is er nog een Dance2Demo in Krimpen aan de IJssel op zondag 3 juni en ook daar 
doen bovengenoemde twee groepen aan mee. Deze demo lijkt op de Kruitmolen demo’s 
maar dan meer landelijk gezien. Dus dan kan het zomaar gebeuren dan je samen met 
Lutjegast in één kleedkamer zit. Waar dat ligt? Hoog in het noorden van Groningen. Ja, 
sommige groepen doen er alles aan om in de schijnwerpers te staan. 
Vorig seizoen was de jazzdancegroep 16+ al aanwezig bij deze demo, nu reist ook het 
demoteam mee om op te treden in sporthal “de Boog”.  
Voor beide demo’s, Middelburg en Krimpen a/d IJssel, geldt dat er best publiek mag komen 
kijken en aanmoedigen. Meer info wordt t.z.t. bekend gemaakt via een Facebook evenement 
(www.facebook.com/vtvvlissingen). 
 

Gina Boogaard 
 

Van een acromoeder.... 
 
 
Afgelopen weken zijn de wedstrijden van Acro begonnen. Eerst de Zeeuwse en open 
kampioenschappen en daarna de zuidwest-Nederlandse kampioenschappen. 
Met de zenuwen (waarschijnlijk erger dan de dames) op de tribune gezeten of achter de 
livestream van acrogymtv. Wat was het spannend en wat hebben ze het allemaal goed 
gedaan! Het zag er bij allemaal super uit, hulde voor de acrojuffen en Jordy! 
Daarna volgde vele medailles en vernoemingen naar jullie van de Vlissingse Bode, de PZC, 
het Gympower magazine en zelfs op televisie! 
Dames, ik als acromoeder (en acrotante) ben trots op jullie allemaal! 
Op naar de volgende wedstrijd en wederom..... succes! 
 

Marlies Zoutendijk 
 

 
Acro trio Myrthe, Anouk en Julia 

  

http://www.facebook.com/vtvvlissingen
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Freerunnen 
 
 
Op 21 januari 2018 was het dan zover dat erbij VTV een gastles freerunnen op het 
programma stond. 25 deelnemers van binnen en buiten VTV hebben deelgenomen aan deze 
ruim 2 uur durende gastles. 
 
De freerun gastles werd verzocht door 3 instructeurs die in de omgeving van Wemeldinge 
hun kunsten vertonen en lessen verzorgen. Nadat de instructeurs zich hadden voorgesteld 
werd begonnen aan het opwarmen van de spieren. De opwarming van de spieren werd 
uiterst serieus genomen. Er werd aandacht besteed aan op een juiste manier hardlopen, op 
handen en voeten lopen, rekken enzovoorts. 
 

 
 
De eerste oefening was de ‘precision jump’ oftwel het vanuit stilstand een gat overbruggen 
tussen twee objecten. Daarna volgde nog vele andere oefening zoals de ‘dash’, ‘kong’, 
‘speed vault’ en nog vele andere. De ‘dash’ staat in de turnwereld ook wel bekend als de 
dievensprong. 
 
Na vele op zichzelf staande oefeningen volgde het parcours, hiervoor werden vele toestellen 
tevoorschijn gehaald en konden de deelnemers freerunnend het geleerde in de praktijk 
brengen. 

 
 
Aan het eind van de gastles heb ik vele 
blije, maar toch hier en daar wat 
vermoeide gezichten gezien. Volgens mij 
hebben alle deelnemers genoten van 
deze gastles. Wij hebben als 
organisatoren dan ook wel redelijk vaak 
de vraag gehad of we dit als VTV nu ook 
gaan opnemen in ons 
programma/rooster.  
Dit zijn we zeker aan het onderzoeken, 
maar dat kan niet zonder instructeur. 
 
 

 
Dus ben jij diegene of ken jij iemand die het leuk zou vinden om freerunlessen voor VTV te 
gaan verzorgen, laat dit dan aan ons weten. 
Ik kijk terug op een zeer geslaagde dag. 

Jean-Pierre Maas 
jeepeemaas@gmail.com 
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Gastlessen Louise de Colignyschool 
 
 
Net als in het vorige schooljaar hebben we ook nu drie gastlessen gegeven op de Louise de 
Colignyschool. Dit keer was groep 1 tot en met 4 aan de beurt en verrassend genoeg waren 
de jongens in de meerderheid.  Ze hadden geen idee wat of er ging gebeuren: “Gaan we 
voetballen?” 

 
Nou nee, de eerste les stond gelijk bol van het spektakel, want na 
een warming up met de parachute gingen we onder leiding van 
meester Ruud en juf Anouk met de trapeze de lucht in. Eén kindje 
nam de opmerking dat we gingen zwaaien wel erg letterlijk en 
zwaaide ons vrolijk toe al hangend in steun aan de trapeze. Aan 
de andere kant van de zaal zorgde een klim- en klauter parcours 
voor de nodige zweetdruppeltjes, want juf Brigitte en juf Marion 
hielden het tempo hoog.  
 

De tweede les had een grappige start met een warming up met begeleiding op de tam tam. 
Daarna werd er heel hard gewerkt op de minitramp om de streksprong onder de knie te 
krijgen. Sommige jongens vonden het veel leuker om zich gewoon te pletter te laten vallen 
op de mat en konden er geen genoeg van krijgen. Ook de 
ringen stonden vandaag op het programma. Waren er sterke 
mannen en vrouwen bij? In ieder geval werden alle krachten 
aangesproken, al gingen deze krachten niet altijd de goede 
kant op, want een heel aparte parfum geur vulde plotseling de 
zaal ……………….. 
 
De laatste les stond in het teken van samenwerking. Dit moest 
gebeuren tijdens de warming up en op een circuit dat bestond uit springen, steunen, een 
klein beetje freerunnen, balanceren en met de bal gooien. Het was nog een hele klus om dit 
neer te zetten, maar dankzij de spierballen van juf Manesa is het dan toch gelukt. Toen we 
ook nog de Tarzan zwaai aan de touwen deden werd er niet meer over voetballen 
gesproken, maar was de vraag: “Mogen we volgende week weer?”  
 
Wat ons betreft mag dat zeker, maar dan in de les bij V.T.V. Daarom heeft iedereen een flyer 
mee naar huis gekregen en we hopen deze kinderen dan ook terug te zien in één van de 
klassen bij V.T.V.  
Dank aan juf Anouk, juf Brigitte, juf Manesa en meester Ruud. Volgend jaar weer!  
 

Marion van Belzen 
 

Vakanties 2017-2018 
 
 

Pasen vrijdag 30-03-2018 t/m maandag 02-04-2018 

Meivakantie zaterdag 21-04-2018 t/m vrijdag 04-05-2018 

Hemelvaartsdag donderdag 10-05-2018 

Pinksteren zondag 20-05-2018 t/m maandag 21-05-2018 

Zomervakantie onderwijs zaterdag 07-07-2018 t/m zondag 19-08-2018 

Zomervakantie VTV zaterdag 30-06-2018 t/m vrijdag 24-08-2018 
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Mooie start wedstrijdseizoen acrogym 
 
 
De acrogymnasten van VTV begonnen dit seizoen met een Zeeuwse- en Open Zeeuwse 
kampioenschap waarbij je dus per team 2 medailles kon verdienen.  
We deden mee met 9 van de 10 teams en iedereen liet een erg mooie en nette oefening 
zien. Dit leverde 10 medailles op! 2x Goud, 3x Zilver en 4x Brons , dat is toch een mooie 
start van het wedstrijdseizoen! Goed gedaan dames. 
 

 

 
Gianna, Thirza en Eva      Leah en Lieke 

 

 
Zeeuwse kampioenschappen Open Zeeuwse Kampioenschappen 

Damespaar E-senior 
Leah en Lieke                         3e plaats 
Amber en Daniek                  5e plaats 
Kate en Anouk                       6e plaats 
 
Damesgroep E-junior 
Jasmijn, Julia en Isis               2e plaats 
 
Damesgroep E-senior 
Gianna, Thirza en Eva            2e plaats 
Anne, Kyra en Ilze                  4e plaats 
 
Damesgroep D-jeugd 
Julia, Myrthe en Anouk         1e plaats 
 
Damesgroep D-senior 
Danice, Maaike en Aylin        2e plaats 
Gabrielle, An Mei en Yentel  3e plaats 

Damespaar E-senior 
Leah en Lieke                         6e plaats 
Amber en Daniek                  9e plaats 
Kate en Anouk                       10e plaats 
 
Damesgroep E-junior 
Jasmijn, Julia en Isis               2e plaats 
 
Damesgroep E-senior 
Gianna, Thirza en Eva            3e plaats 
Anne, Kyra en Ilze                  6e plaats 
 
Damesgroep D-jeugd 
Julia, Myrthe en Anouk         1e plaats 
 
Damesgroep D-senior 
Danice, Maaike en Aylin        3e plaats 
Gabrielle, An Mei en Yentel  4e plaats 
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Anne, Kyra en Ilze      Daniek en Amber 

 
De tweede wedstrijd was het Zuid-West Nederlands kampioenschap en was tevens de 1e 
plaatsingswedstrijd voor de halve finale. Ook hier werden mooie oefeningen neergezet en 
namen we 1x Zilver en 4x Brons mee naar huis! 
 
 

Zuid-West Nederlandse Kampioenschappen 

Damespaar E-senior 
Kate en Anouk                        3e plaats 
Lieke en Leah                          5e plaats 
Daniek en Amber                   6e plaats 
 
Damesgroep E-senior 
Anne, Kyra en Ilze                  3e plaats 
Gianna, Thirza en Eva           4e plaats 
 

Damesgroep D-jeugd 
Julia, Myrthe en Anouk         2e plaats 
 
Damespaar D-junior 
Kiara en Nienke                       3e plaats 
 
Damesgroep D-senior 
Danice, Maaike en Aylin        3e plaats 
Gabrielle, An Mei en Yentel  4e plaats 

 

 
Julia, Myrthe en Anouk        Gabrielle, An Mei en Yentel  
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Op het Zuid Nederlands Kampioenschappen en 2e plaatsingswedstrijd strijd je tegen alle 
deelnemers uit het gehele district zuid, een hoop competitie dus en ook hier wist een team 
een bronzen medaille mee naar huis te nemen!! 
 
 

Zuid Nederlandse Kampioenschappen 

Damespaar E-senior 
Kate en Anouk                        4e plaats 
Lieke en Leah                          7e plaats 
Daniek en Amber                   8e plaats 
 
Damesgroep E-senior 
Gianna, Thirza en Eva           3e plaats 
Anne, Kyra en Ilze                  6e plaats 
 
Damesgroep E-junior 
Jasmijn, Julia en Isis               6e plaats 

Damesgroep D-jeugd 
Julia, Myrthe en Anouk         13e plaats 
 
Damespaar D-junior 
Kiara en Nienke                       6e plaats 
 
 

 
 

 
Anouk en Kate        Danice, Maaike en Aylin 

 
Jullie mogen allemaal super trots zijn op het behaalde resultaat tot nu toe! Wij zijn in ieder 
geval super trots! 
 
Op naar de laatste plaatsingswedstrijd en districtfinale op 17 maart! 
 

Aylin Tanfer 
 
 

Volg het eigen account van de acrogroep voor nog meer nieuws: acrogymvtv 
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Nieuwe VTV-ers 
 
 
Een hartelijk aan alle nieuwe leden. Veel sportplezier gewenst! 
 

 

Rowena Post Brandon Yosit Cyrus van Bemmel 

Raiyin Sheonath Ece Zeren Nur Koc Karima El Mohammadi 

Anastasia Markovic Bento Geldof Saida El Mohammadi 

Emi Kotkamp Charlize Burger Tess Soering 

Walid Adda Defne Özbek Isha de Witte 

Luuk de Wit Krijn de Broekert Anastasiia Ivanchenko 

Natascha Vermeule Matthijs Maas Ceylin Bal 

Saffia Maasouf Sacha van der Pol Dilara Koole 

Isabella Luitwieler Esmee van Draanen Elena Koomans 

Joyce Tilroe Amy Sturm Kian van Belzen 

Diana Otto Jackie Schaafsma Nova Vleesdraager 

Eef van der Haet Dewi Boogaard Maja Jakubowska 

Aemilia Wiegers Émily Heijnsdijk Rohan Jolie 

Alexyss Brouwer Fabyenna Simons Shenaya Heerschop 

Charlotte Rodenberg Gratia Raaijman Emke Tietstra 

Jesenya Jimenez Nisra Öztürk Romi Zuidgeest 

Shavely Jimenez Jinte Bouma Sonia Zielinska 

Anna Daane Djinti Soochit Chadia Saidia 

Fenna van der Linden Elisa van Hartingsveldt Zainabu Saidia 

 Bella Eshtaya  

Felicitaties 
 
 
De volgende leiding is voor hun diploma: 
 
Namens Bestuur en Technische Commissie hartelijk gefeliciteerd, veel succes met lesgeven. 

 

Gymnastiek niveau 1: 
Anouk Zoutendijk 

Daniek van der Maas 

Rachel Mannee 

 

Gymnastiek niveau 2: 
Kay de Kleijn 

Sven Veldhuizen 
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Oproep voor nieuwe leden 
 
 
De recreantengroep van VTV kan nog wel een paar 
dames en heren gebruiken. De belangrijkste activiteit 
is volleybal, je niveau doet er niet zo heel veel toe. 
De huidige leden van de groep zijn boven de 30 jaar. 
 
Kom gerust een keertje kijken/meedoen bij deze 
gezellige groep, op donderdagavonden van 20.30 uur 
tot 21.45 uur, in de Vrijenhovenzaal. 
 
 

   Leiding Ruud Kempe 
Meer info tel. 478592 

 
 

Clubkampioenschappen acrogym en turnen 2018 
 

 
Ook dit jaar zullen er weer clubkampioenschappen worden gehouden. Om alles op 1 dag te 
organiseren is teveel van het goede, dus hebben we een aantal data geprikt voor de 
clubkampioenschappen. 
 
De clubkampioenschappen van de acrogym zullen worden gehouden op dinsdag 15 mei 
2018 in de Vrijenhovenzaal.  
 
De clubkampioenschappen voor de turnafdelingen zullen worden gehouden op 
vrijdagavond 15 juni 2018 en op zaterdag 16 juni 2018. De jongenswedstrijd zal 
plaatsvinden op de vrijdagavond en de meisjes-/en dameswedstrijden zullen plaatsvinden op 
zaterdag 16 juni 2018. 
 
Dit jaar gaan we proberen de wedstrijden wat kleiner te maken. Ook zullen in tegenstelling 
tot voorgaande jaren de A-selectie en B-selectie weer meedoen. Zij zullen dit jaar tegen 
elkaar strijden en niet per niveau zoals dit voorheen werd gedaan. Alleen de uitvoering van 
de oefeningen zal worden beoordeeld en niet de inhoud. Door deze aanpak worden niet 
alleen het aantal categorieën ingeperkt, maar ook kan het een verrassende clubkampioen 
opleveren. 
 
Ook de jongensklassen van Kylian en Ruud zullen op deze manier worden beoordeeld. 
 
Graag willen wij de ouder(s)/verzorger(s) vragen wanneer er nog turnkleding moet worden 
aangeschaft dit vóór 6 juni 2018 te doen. Na die datum is het helaas niet meer mogelijk in 
verband met de vakantie van Jolanda Riemens. Jolanda is uitsluitend telefonisch bereikbaar, 
na 19.00 uur, van maandag t/m vrijdag op het telefoonnummer 06-12627002. 
 
Binnenkort zullen de inschrijfformulieren worden uitgedeeld. Noteer alvast data in de agenda 
en wellicht dat we elkaar dan zien tijdens de clubkampioenschappen. 
 

Namens de Technische Commissie en organisatie, 
Gabrielle Hoogesteger en Leny Hendrikse 
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Jeugd Turn Competitie 2018 
 
 

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 januari zijn de jaarlijkse wedstrijden van de 
Walcherse Jeugd Turn Competitie weer gehouden, in sporthal de Halve 
Maan in Oostkapelle. Zoals je weet zijn deze wedstrijden, die de bijnaam 
“Dorpenwedstrijden” hebben, bestemd voor de vele kinderen die wekelijks 
hun uurtje naar gym komen, maar die niet zoals onze selectie toekomen 
aan het niveau van de regiowedstrijden. Aan deze wedstrijd doen een 
heleboel Walcherse verenigingen mee. De wedstrijden worden 
beurtelings 
georganiseerd door 

twee of drie van deze verenigingen; dit jaar 
was de beurt aan de Middelburgse Turn 
Vereniging, samen met DUO uit 
Grijpskerke. 
 
Bij de Jongens 8-11 jaar werd er door vijf 
verenigingen gestreden om de prijzen. 
Onze blauwe mannen hadden in december 
en januari hard geoefend, en het resultaat 
was net als voorgaande jaren een mooie 
tweede plaats. De uitslag van de groepen: 
 

 Vereniging Totaal 

1 M.T.V 7,923 

2 V.T.V. 7,684 

3 D.I.O.S.  7,282 

4 S.V.S. 7,255 

5 Hygiëa 6,977 

 
Individuele uitslagen VTV-ers in een totaal van 45 Walcherse jongens waren als volgt: 
 
 

  Sprong 1 Sprong 2 Sprong Brug Vloer Ringen Rekstok Totaal 

7 Sam van den Bout 8,4 8,8 8,6 7,3 8,5 6,9 8,2 39,500 

8 Leon de Nooijer 8,2 8,4 8,3 7,5 8,1 7,1 8,3 39,300 

14 Tijn Jellema 7,3 7,6 7,45 7,2 8 7,4 7,9 37,950 

16 Nils Knorpp 7,9 7,9 7,9 7,2 7,7 7 8 37,800 

17 Dylano de Jonge 7,3 7,8 7,55 7 8,2 6,8 8 37,550 

21 Chico Kranenburg 6,9 7,7 7,3 7,3 7,8 6,5 7,8 36,700 

 
Bij de Heren Junioren (dat zijn de mannen van 12 t/m 15 jaar) deed voor VTV Wouter Baas 
mee. Wouter turnde een nette wedstrijd en eindigde van de negen junioren op de vijfde 
plaats. 
 
   

Sprong 1 Sprong 2 Sprong Brug Vloer Ringen Rekstok Totaal 

5 Wouter Baas VTV 8,8 8,6 8,7 7,4 7,8 7,1 7,8 38,800 

 
Deze wedstrijden worden al een hele tijd op Walcheren georganiseerd. Dit jaar was het zelfs 
de vijftigste keer, vandaar de feestmuts in het JTC-logo. De wedstrijden werden daarom 
twee weken later gevolgd door een Doe-middag, waarbij alle deelnemers zich uit konden 
leven met acro, air-tumbling, freerunnen, slacklinen en dansen. Het was een hele leuke 
middag, waar best wat meer JTC-ers naar toe hadden kunnen komen. 

Ruud Kempe 
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Klassenbezoek bij de turnmeisjes 6-9 jaar 
 
 
In de gymzaal van de Vlieger in Westerzicht wordt wekelijks getraind door de meisjes van 6-
9 jaar. Afgelopen week ging ik er op klassenbezoek. Bij binnenkomst waren er al een paar 
meisjes aanwezig die druk meehielpen met het opzetten van de toestellen. Natuurlijk was 
ook de leiding aanwezig: hoofdleiding Yvette en twee hulpjuffen, Manesa en Noemi. Er werd 
een toestelcombinatie opgezet voor een les gymmie turnen waarbij het om balanceren ging. 
Daarnaast nog de lange mat en een verhoogd vlak voor het oefenen van handstand 
platvallen. Maar eerst werd er een praatje gemaakt met de kinderen, het was immers 
voorjaarsvakantie geweest en dan mag je even je ervaringen aan de groep vertellen. Ook ik 
werd voorgesteld als schrijfster van een clubbladstukje. Een aantal meiden riepen meteen: 
“Die ken ik hoor, dat is de dansjuf”, ja dat klopt. “Goed je best doen” werd er nog gezegd, 
maar dat doen ze altijd natuurlijk. Niet alleen als ik in de les aanwezig ben. 
 
De groep werd verdeeld in tweeën; de ene groep ging aan de slag met gymmie turnen, 
terwijl de andere groep oefeningen ging doen op en rond de dikke mat. Dit was een opdracht 
die juf Noemi moest geven. Zij volgt de opleiding gymnastiek niveau 1. Die oefeningen 
worden tijdens de lessen uitgevoerd in de eigen vereniging. Anders gaat dat bij juf Manesa, 
zij volgt niveau 3 en moet daarvoor echt op cursus en over een tijdje examen doen. Succes 
daarmee. 
 
Terug naar de les, die begon uiteraard met een warming up. Er lagen vier matjes in een 
vierkant en de groep werd daarover verdeeld. Juf Yvette noemde een som en met het 
antwoord konden de meiden aan de slag. Zo moesten ze bijvoorbeeld 2 + 1 = 3 matjes 
verder rennen, huppelen of in zijwaartse galop. Ben je vrij van school, moet je nóg rekenen! 
Maar de sommen waren heel eenvoudig en ze vonden het niet erg. Hardop telden ze mee en 
gingen zo naar de volgende mat. En dat konden ze ook hinkelend. Maar 20 als uitkomst, nee 
dat was iets te veel van het goede. En nee, het was ook geen wedstrijd. Dus niet de bochten 
afsnijden en de bewegingen netjes uitvoeren, daar werd goed op gelet door de juf. Op het 
laatst ploften ze neer op de matjes, want de vermoeidheid begon mee te spelen. Warm 
waren ze ook, warming op geslaagd. 
 
Ik had zo’n les balanceren ook al eens bij de jongensgroep gezien en ik moet zeggen, de 
meisjes deden het iets eleganter. Sorry jongens, ik vond het al knap dat jullie het überhaupt 
deden en er niet telkens afvielen. 

Gymmie turnen, een leuk 
systeem om te kunnen laten 
zien hoe ver je bent met een 
bepaald onderdeel. Het 
beloningssysteem werkt dan 
mee om zeker goed je best te 
doen. Want al is het krijgen 
van een high five van de juf 
heel leuk, een tastbaar bewijs 
in de vorm van een gymmie is 
ook super leuk natuurlijk. 
 
Er was een bank vastgemaakt 
aan het wandrek en aan de 

andere kant aan een kast. Zo ontstond er dan een evenwichtsbalk die net iets breder is dan 
de gewone balk. Ook op een lage bank kon geoefend worden zonder de hulp van de juf. 
Wat moesten ze doen: netjes lopen, op je tenen lopen, een passé maken of je been in 
attitude. Maar ook een wisselsprong en dan goed beginnen; dus je ene been voor je andere, 
anders valt er niets te wisselen. Een halve draai maken … ze deden het allemaal. Knap hoor 
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meiden. Gymmies krijg je niet zomaar, dus er werd toch wel een beetje streng gekeken of 
alles wel goed ging. Als in een echte wedstrijd gaven sommige meisjes ook netjes aan dat ze 
gingen beginnen en naar mij toe dat ze klaar waren. Ik voelde me een echt jurylid, maar van 
mij geen beoordeling hoor, dat laat ik aan juf Yvette over. Die keurde het ook goed en zo 
werden er veel gymmies verdiend deze ronde. 
 
Aan de andere kant van de 
zaal werd er druk geoefend op 
de lange mat. Beginnend met 
een kruiwagentje: dus één 
meisje liggend op haar buik, 
de andere tilt de bovenbenen 
op en zo naar het einde van 
de mat. En geloof me, dat is 
nog best zwaar voor de 
dragers. Ook de andere partij 
moet natuurlijk goed in 
ligsteun zijn, anders is het niet 
te doen. En ben je dan klaar, 
dan doe je nog even een 
radslag op de terugweg. Stond niet op het programma van de juffen, maar ach ja, je zit op 
turnen, dus dan turn je graag de hele les door. Ook voor de juffen was het soms hard 
werken. Bij het opgooien van de benen kwam niet iedereen zo ver en moest er flink getild 
worden om alles de lucht in te krijgen. En dan platvallen … maar wel netjes gestrekt dus. 
Daarna nog even liggend op je rug op de mat de spieren goed aanspannen door je benen en 
je armen iets op te tillen. Hier en daar wat gekreun, maar ze deden het wel. 
 
Tijd om van groep te wisselen. De meisjes bij het balanceren kregen eerst uitleg over de 
gymmies en voor de nieuwe meisjes is er een volgende keer ook een mooie map om die 
gymmies in te bewaren. Iets minder zelfverzekerd dan de eerste groep, liepen ook deze 
meiden netjes over de bank, maakten ook zij moeilijke 

bewegingen, vooral 
dat attitude been en 
dan ook nog je tenen 
strekken, lastig hoor. 
Maar met wat 
correcties hier en daar 
kregen ze het voor 
elkaar en dus een 
high five van de juf. 
De andere groep 
begon weer met de 
kruiwagens, wat niet 
voor iedereen meteen 
duidelijk was. Want je 
benen stijf tegen 
elkaar houden, dat 
gaat niet lukken om 
dan door de drager 
opgetild te worden. 
Daarna lieten ze zich 
gewillig plat vallen. 
Niet iedereen op de goede manier volgens de juffen. Wel 

serieus blijven hoor meisjes en anders ga je maar even een handstand tegen de muur 
oefenen als je veel energie over hebt. Anderen gingen als een plank meteen plat. 
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En dan is zo’n les ineens voorbij. Dus alle toestellen opruimen en dat gaat natuurlijk 
gezamenlijk. Lekker met z’n drieën een matje opruimen en er dan opvallen. Nee, dat was 
niet de bedoeling. Ze moesten netjes op de kar of tegen de muur. De lange mat werd weer 
aan elkaar “geplakt” en opgerold. De kar voor de dikke mat werd uit het toestellenhok 
gereden en juf Noemi moest daar flink aan trekken. Ja, wat wil je als de twee meiden die 
zouden helpen met duwen erop gaan staan … Maar toch was al vrij snel de zaal leeg en kon 
er nog een spelletje gedaan worden. 
 

Hoepels verdeeld over de zaal en 
als de juf in haar handen klapte 
allemaal in een hoepel. Dan 
steeds een hoepel weg en de 
groep kreeg de opdracht om zich 
te verdelen over de aanwezige 
hoepels. Totdat ze op den duur 
met z’n allen in een hoepel 
stonden. Dat kon maar net. Mooi 
moment om een groepsfoto te 
maken.  
 
 
 
 

Einde les. Vrolijk ging iedereen naar huis al kletsend tegen de ouders wat ze allemaal 
gedaan hadden deze keer. Juf Yvette maakt nog een praatje met de ouders en dan is het 
toch echt tijd om naar huis te gaan. De sporters die erna kwamen, stonden al (netjes in de 
kleedkamer) te wachten. 
 
 
 
Bedankt meiden: Jade, Mara, Lorena, Loïs, Isa, Amy, 

Annet, Marije, Tessa, Charlize en Bella dat ik in jullie 
les mocht kijken en uiteraard ook de juffen Yvette, 
Manesa en Noemi..  
 
 
 
 

“En hebben jullie een leuke les gehad?” 
“JAAAAAAA!” 

 
 
Enthousiast geworden na dit verhaal? Er kunnen 
nog best meisjes bij hoor! Iedere dinsdagmiddag 
van 17.00 – 18.00 uur wordt er getraind in gymzaal 
“de Vlieger” in Westerzicht. 
 
 

Gina Boogaard 
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JUMBO Spaaractie 
 
 
VTV doet mee aan de Jumbo Spaaractie. Al vanaf woensdag 
7 februari ontvang je bij elke besteding van €10,-- een 
sportpunt. Deze sportpunten kan je toekennen aan een 
sportvereniging van je keuze. Wij willen natuurlijk vragen ze 
aan VTV te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij 
namelijk extra sport en spelmaterialen aanschaffen! 
 
 

Op de website www.jumbosparenvoorjesportvereniging.nl 
kan je onze vereniging opzoeken en zien wat onze 
spaardoelen zijn. Op deze site kan je de sportpunten ook 
direct aan onze vereniging toekennen. Daarnaast kan je 
de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je 
Sportvereniging app. Met deze app kunnen de 
sportpunten heel makkelijk en snel gescand en 
geactiveerd worden. Tenslotte kan je de gespaarde 
punten ook inleveren bij de leiding. De teller staat al op … 
punten, waarvoor onze hartelijke dank. 
De actie loopt tot en met 27 maart, dus inleveren kan nog 
een aantal weken.  

 

                                            Help allemaal mee 
                                 en spaar punten voor VTV! 

 
 

Grote Clubactie 2018 
 
 

Er is dit jaar een record aantal loten verkocht, namelijk 
1268 loten! 
We hebben dit jaar 23 topverkopers die allemaal iets 
krijgen voor hun inzet en de beste 5 topverkopers 
krijgen een persoonlijk kadootje. 
 
Hier komen de namen van onze helden, in volgorde van 
meest verkochte loten: 

 
Valerie, Rosalinn, Samuel, Dylano, Marije, Escha, Gina, Jasmijn, Jayda, Tessa, Jaeda, 
Rosalie, Gabrielle, Jasmijn, Nova, Olivia, Sarah, Annet, Djenna, Esra, Heike, Katy en 
Maud. 
 
Hartelijk bedankt aan alle lotenverkopers én kopers van de loten. 
 

Aylin Tanfer  

http://r.edm.lemon.nl/track/click/1niqbcp65c436zd
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Er was eens … 
 
 
… een Vlissingse Turnvereniging die een uitvoering wilde organiseren. Na het Olympisch 
avontuur van 2016 is de commissie weer bij elkaar gekomen om alvast een begin te maken 
met een volgende editie. De groep is iets veranderd van samenstelling. Kylian en Lia hebben 
besloten te stoppen met de commissie, iets wat we jammer vinden natuurlijk, maar we 
respecteren jullie besluit. Bij deze willen we jullie hartelijk bedanken voor jullie inzet en 
mogelijk doen we nog wel beroep op jullie als medewerker op de dag zelf. 
Gelukkig zijn er weer nieuwe enthousiaste mensen gevonden die een steentje bij gaan 
dragen: Karin Tax, Leah Kas, Iris Boogaard en Ellen Mastenbroek komen de club versterken 
en daar zijn wij heel blij mee. 
 
Zaken die destijds goed gingen, moeten we zeker zo houden. Zoals één voorstelling, een 
middagprogramma waar turn- en acro geshowd zal worden. Ook een tweetal dansgroepen, 
demoteam en jazz16+, zullen zorgen voor een afwisseling in het programma met het 
vertonen van een andere discipline die binnen VTV beoefend wordt. Dan was er een loterij. 
Nog een succesformule die voor het publiek mooie prijzen opleverde en voor de vereniging 
een extraatje, zal ook blijven. Dus bij deze doen we alvast een oproep: kent u mensen of 
bedrijven die ons willen sponseren met diensten, producten of financieel, laat het maar 
weten. We zullen de sponsoren uitgebreid noemen tijdens de uitvoering. Wat was er nog 
meer succesvol? De aanwezigheid van veel publiek. Dus we gaan ervoor zorgen dat we een 
afwisselend programma kunnen samenstellen met veel variatie. 
 
Waren er ook verbeterpuntjes? Zeker wel, en die gaan we proberen door te voeren. Hoe? 
Dat gaat u beleven op zaterdag 25 mei 2019. Dat is namelijk de vermoedelijke datum. Dit 
onder voorbehoud van beschikbaarheid van de sporthal Baskensburg. Gelukkig kunnen we 
nog wel gebruik maken van deze zaal, want hij staat op de nominatie om afgebroken te 
worden. Nieuwbouwplannen zijn er, maar dat is nog niet officieel bekend allemaal. Daar 
doen wij dus ook nog geen mededelingen over. 
 
Tijdens de leidersvergadering is er gestemd voor een thema en met een overgrote 
meerderheid is dat geworden: sprookjes. 
 
Wij, als commissie, gaan hard aan de slag om alles verder uit te werken. Want al lijkt het 
allemaal nog heel ver weg, voor je het weet is het zomervakantie. Aan het begin van het 
volgende seizoen 2018/2019 willen we al een eind klaar zijn om de leiding en leden goed te 
kunnen informeren over onze plannen. 
 
En mocht u, na het lezen van dit artikel, mee willen denken/werken aan deze uitvoering, dan 
kan dat zeker. Graag zelfs. Er zijn altijd veel mensen nodig om zo’n groot evenement te 
organiseren. Maar ook leuke ideeën of andere suggesties zijn welkom. Laat het weten aan 
één van de commissieleden of stuur een mail naar clubbladvtv@zeelandnet.nl 

 
 
 
 

Namens de uitvoeringscommissie, 
Aylin Tanfer 

Ellen Mastenbroek 
Gina en Iris Boogaard 

Leah en Petra Kas 
Karin Tax 

mailto:clubbladvtv@zeelandnet.nl
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Marilisa en Maely 
 
 
Tijdens een klassenbezoekje werd acro gymnaste 
Marilisa door haar ploeggenoten verrast met heel veel 
kadootjes. Wat een feest. Samen met Marthijn en hun 
dochtertje Maely kwamen ze een bezoekje brengen 
aan de acrogroep.  

 
Wij wensen jullie veel geluk. Misschien over een aantal jaren een nieuw acrokoppel? 

VTV Activiteiten- en wedstrijdagenda 
 

 

Maart 10 en 11 2e voorwedstrijd dames turnen divisie 4-5-6 en D niveaus, Prinsenbeek 

 11 City Trail Vlissingen, demonstraties diverse VTV groepen 

 17 Districtsfinale acro, Breda 

 24 en 25 2e voorwedstrijd dames turnen divisie 4-5-6 en D niveaus, Vlijmen 

April 07 Demo dansdag Dans, Middelburg  

 08 Vossenjacht, binnenstad Vlissingen 

 14 Regiofinale dames turnen divisie 4-5-6 en D niveaus, Prinsenbeek 

Mei 05 en 13 Halve finale acro, Oss, resp. ‘s Hertogenbosch 

 15 Clubkampioenschappen VTV acro, Vrijenhovenzaal Vlissingen 

 26 Toestelfinale dames turnen divisie 4-5-6 en D niveaus, Vlissingen 

 28 Algemene ledenvergadering, clubhuis VTV 

Juni 02 Toestelfinale dames turnen divisie 4-5-6 en D niveaus, Oosterhout 

 03 Dance2Demo, Krimpen a/d IJssel 

 09 Finale acro, Oss 

 09 Districtsfinale D1-D2, Breda 

 15 en 16 Clubkampioenschappen VTV  

 20 Theaterdansvoorstelling, studio A58, Middelburg 

 23 Districtsfinale divisie 4-5 

Juli 01 Eindfeest, clubhuis VTV 
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Cursuswezen en licentiebeleid 

stand van zaken per 17 februari 2018 
 

 
En alweer zijn er vier kandidaten geslaagd voor de cursus niveau 1 gymnastiek. Onze 
felicitaties voor Daniek van der Maas, Rachel Mannee, Vienna Niemantsverdriet en Anouk 
Zoutendijk. Inmiddels zijn Wouter Baas,  Noemi Hendrikse en Aurora Scorea met deze 
opleiding gestart. Veel succes! 
 
Ook de niveau 2 opleiding gymnastiek is inmiddels afgesloten met een examen. Op 10 
december mocht Sven Veldhuizen in Terneuzen zijn diploma in ontvangst nemen onder 
toeziend oog van zijn praktijkbegeleider Kylian Verheul. Op 23 december viel Kay de Kleijn 
deze eer te beurt in Bergen op Zoom. Hierbij was ook zijn praktijkbegeleider Ruud Kempe 
aanwezig. Goed gedaan mannen! 
 
04 November 2017 was een hele spannende dag voor de dansleiding Myrthe van der Baan, 
Iris Boogaard, Kiki van Duin en Jaila van de Griend. In de eigen Vrijenhovenzaal vond het 
examen van de niveau 2 opleiding dans plaats. Terwijl beneden de B-selectie turnen een 
training afwerkte was het boven in de kantine zwoegen voor de dames bij het theoretisch 
gedeelte van het examen. Op de voordeur van de zaal hing een groot plakkaat: 
 
 
 

STILTE – EXAMEN! 
 
 
 
Nadat de B-selectie heel stilletjes de zaal verlaten had, vond de praktijk plaats in de zaal en 
na een uur dansen kwam het verlossende woord: Geslaagd! Wat waren ze blij en terecht 
want het is een opleiding om trots op te zijn. Ook wij zijn trots op jullie en op Gina Boogaard, 
die als praktijkbegeleider jullie heeft klaargestoomd voor het examen.  
 
En dan hebben we nog onze niveau 3 cursisten gymnastiek Monique en Belzen en Manesa 
Jeyasingam. Hun examen staat gepland op 15 april in Goes. Onder leiding van hun 
praktijkbegeleider Marion van Belzen zijn zij heel hard aan het werk om alle themalessen en 
opdrachten op tijd af te krijgen. Maar liefst 12 kinderen moeten zij meenemen naar hun 
examen les om de praktijk af te kunnen werken. We wensen jullie heel veel succes!  
 
Tenslotte aandacht voor onze juryleden, die de afgelopen tijd weer hard gestudeerd hebben. 
Aylin Tanfer heeft jaar jurybrevet acrogymnastiek  verlengd. Het brevet turnen dames 1 is 
verlengd door Esther Brouwer, Henny van Drom, Nicole de Kam en Annemiek Schipper. Ook 
Monique van Belzen en Ina Verheul hebben met succes de toets gemaakt voor de 
verlenging van het brevet turnen dames 2, terwijl Ina tevens haar heren brevet verlengd 
heeft. We willen jullie heel erg bedanken voor jullie inzet, want zonder juryleden geen 
wedstrijden en dat is toch wat al onze turnsters, turners en acrogymnasten het liefst doen: 
het turnen van wedstrijden om te laten zien wat je hebt bijgeleerd. Mede dankzij deze 
juryleden kunnen jullie je blijven ontwikkelen. 
 

Afdeling cursuswezen, 
Marion van Belzen 

 
 


