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Algemene     

   Maandag  

Leden          

   23 mei  

Vergadering             2016  

  

  

Alle leden van VTV worden hierbij uitgenodigd om op 23 

mei 2016 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 13 april 2015  

3. Jaarverslag secretaris  

4. Jaarverslag Technische Commissie  

5. Verslag kascommissie  

6. Verkiezing kascommissie  

7. Jaarverslag penningmeester  

8. Voorstel verhoging contributie  

9. Bestuursverkiezing 2016  

10. Rondvraag  

11. Sluiting  

  

Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn:  

  

Danny de Kam  - secretaris  

Jean-Pierre Maas  - lid  

  

Kandidaten:  

  

Kandidaten kunnen zich vooraf schriftelijk aanmelden bij de secretaris  

  

Agendastukken:  
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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    
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Kopij voor het juli nummer dient ingeleverd te zijn op  

 

Van de bestuurstafel  
  

  

Wat een geweldig 
evenement was de  
Uitvoering weer! En wat 
een werk hebben Gina en 
de andere organisatoren 
er weer aan gehad, om 
natuurlijk nog maar niet te spreken over 
leiding, mensen van geluid en licht, 
sjouwploeg, catering, en zo voorts. Het 
resultaat mocht er dan ook wezen, met 
een mooie show waarin onze leden aan 
een bijna volle sporthal hun prestaties 
hebben laten zien.  Wat mij bij zo’n 
gebeurtenis altijd opvalt is dat er een hele 
grote VTVfamilie bestaat. Hiermee bedoel 
ik de mensen die niet wekelijks een uurtje 
sporten of lesgeven bij onze vereniging, 
maar toch via familie of vanuit hun eigen 
VTV-verleden betrokken zijn bij de club en 
dan broodjes staan te smeren, kaartjes te 
verkopen of met matjes lopen te sjouwen.  

Het hebben van zo’n familie is een rijkdom 
voor een vereniging als de onze. Wat mij 
ook altijd opvalt bij een uitvoering is dat er 
een hoop ouders zijn die onmiddellijk na 
het optreden van hun eigen kind de zaal 
verlaten, en daardoor een heel stuk van 
het optreden missen. Ik begrijp dit niet zo 
goed, maar het zal wel aan de huidige tijd 
liggen.  
  

 
  

Intussen is het weer business as usual en 
zitten we midden in het turn- en 
dansseizoen. Een groot aantal 
dansgroepen deed mee aan de 
Dansdemo in Middelburg, er worden 
volop wedstrijden geturnd en in de 
recreatieklassen en dansgroepen wordt er 
intussen wekelijks druk gesport, zoals het 
hoort in een springlevende vereniging . . .  
  

  

  

Namens het bestuur, Ruud Kempe  

  

Van de redactie  
  

  

Voorjaarsvakantie, en wat doe je dan? 
Juist, het nieuwe clubblad in elkaar zetten. 
Even geen lesgeven aan peuters, kleuters, 
meiden en dames, dus tijd om stukjes te 
schrijven. Zoals bijvoorbeeld over de 
uitvoering. Als mede organisator kan ik 
zeggen dat er veel tijd in gaat zitten om 
alles rond te krijgen, maar wat een succes 
en een mooie show hebben we gezien.  
  

Ik ging op bezoek bij de meisjes van 
Marion op zaterdagmorgen, fanatiek 
klasje hoor. Maar dat mag ook als je in 
voorbereiding bent voor de echte selectie 
van VTV. Het is ook vaste prik om even 
terug te kijken naar de feestjes van de 
activiteiten commissie. Het was weer een 
dolle boel in het clubhuis. Zoveel vrolijke 
gezichten, dat geeft een hoop voldoening 
en daar doen we het voor.  

30  juni  2016   
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Dan waren er ook weer diverse 
wedstrijden, waaronder de JTC, waar 
verslag van wordt gedaan en een 
overzicht van de dansgroepen die 
meededen aan de demodag in de 
Kruitmolen.  
  

Graag wil ik ook de bezorgers van het 
clubblad deze keer even aan u voorstellen: 
Jennifer, Ruud, Monique, Louisa, Celie, 
Jolien, Rica, Thea, Elvira, Nicole, Frans, 
Gina, Anita, Jos, Wieke en Suus. Zij 
zorgen ervoor dat de bladen op de juiste 
adressen terecht komen. Hartelijk dank 
dames en heren van de bezorging!  
  

Dat was het weer, tot ziens in het volgende 
clubblad. Zelf iets schrijven kan nog 
steeds. Graag in een word-document naar 
het bekende mail adres: 
clubbladvtv@zeelandnet.nl. Ook voor op- 
en/of aanmerkingen uit dit of eerdere 
nummers.  
  

  

  

Namens de redactie, 

Gina Boogaard  

In de spotlight … Kyra 

Christiaansen  
  

  

Wat is/was je functie binnen VTV? Ik geef turnles 

aan de leden van VTV.  

  

Hoe lang ben je al actief bij de vereniging?  
Dit is mijn 5e jaar bij VTV.  

  

Sport je zelf ook nog bij VTV?  
Ja, ik turn bij VTV en zit sinds kort in de springgroep.  

  

Hoeveel en welke uren geef je les?  
Ik geef 3 uur in de week les,  

1 uur kleuters en 1 uur meisjes 7/8 jaar op maandag en 1 uur meisjes 10/12 jaar op 

donderdag.  

  

Wat doe je nog meer in het dagelijks leven?  
Naar school gaan, leren, paardrijden en met vriendinnen afspreken.  

  

Hoe ben je bij VTV gekomen?  
Ik wou graag op turnen, dus ben ik opzoek gegaan naar een vereniging die mij leuk leek 

en in de buurt was.  
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Wat is het grappigste dat je bij VTV hebt meegemaakt?  
Geen idee haha.  

  

Hoogtepunt tijdens je hele VTV loopbaan?  
De eerste keer dat ik eerste werd bij de clubkampioenschappen 

van VTV. (redactie: 2012)  

  

Waren er ook wel eens vervelende dingen?  
Als er iets mis gaat, bijvoorbeeld als iemand valt.  

  

Welke sporten vind je nog meer leuk?  
Paardrijden.  

  

Ook leuk om te weten …  
Verliefd?/Verloofd?/Getrouwd?/Kinderen?  
Verliefd.  

  

Waar kijk je graag naar op TV?  
Films.  

  

Welke muziek vind je leuk?  
Meestal wat op dat moment in de hitlijst staat , maar ik ben niet 

echt heel fan van een bepaald persoon  

  

Ben ik nog iets vergeten te vragen? Of wil je zelf nog iets vertellen?  
Ik zou het niet weten, als jullie nog iet over mij willen weten kunnen jullie het altijd vragen.  

  

Dank je Kyra, en dan ben je nog vergeten dat je altijd helpt op de feestjes van de 
activiteitencommissie  met veel plezier en enthousiasme. Ga zo door en succes met 
de komende clubkampioenschappen, misschien wordt je weer wel eerste?  
    

In memoriam Adri Levering  
  

  

Op 10 november 2015 werden we opgeschrikt door het bericht in de PZC dat Adri 
Levering op 07 november 2015 was overleden.   
Adri was in het verleden, voor zijn vertrek uit Vlissingen, nauw verbonden met onze 
vereniging als trainer en lid van de technische commissie. Als trainer had hij zeker niet 
de gemakkelijkste groepen, maar door zijn enthousiasme wist hij er altijd een succes van 
te maken. Ieder jaar bracht hij weer een dames junioren team op de been om deel te 
nemen aan de jaarlijkse wedstrijden in Breda. En welke trainer krijgt zijn heren recreatie 
groep zo gek om op de uitvoering op te treden met een knotsoefening, gekleed in dames 
outfit, inclusief pruik, rokje en een flinke borstpartij. Adri kreeg het voor elkaar en het 
nummer werd legendarisch.   
  

Begin jaren zeventig bedacht hij ook een nieuw initiatief om de penningmeester te 
helpen uit het financiële dal te klimmen, door middel van het organiseren van een 
rommelmarkt in de binnenstad van Vlissingen. Dit was zo’n succes dat het nog 
verschillende malen herhaald werd.   
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Tijdens de bestuursvergaderingen van nu wordt er regelmatig gesproken over binding 
binnen de club. Hoe binden we onze leden en onze leiding aan de club? Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat ook in deze tijd het verenigingsgevoel binnen de V.T.V. familie blijft 
bestaan, zoals dat er altijd is geweest. Als er iemand was die kon verbinden dan was het 
Adri en wij denken dan ook met een warm gevoel aan hem terug en willen zijn familie 
sterkte toewensen met dit verlies.  Adri, bedankt!  
  

Bestuur V.T.V.  

  

Auto’s rondom de Vrijenhovenzaal en het Clubhuis  
  

  

Sinds het pad langs de Vrijenhovenzaal naar het Clubhuis verhard is, is het autoverkeer 
daar erg toegenomen. Vooral op tijdstippen dat de lessen gewisseld worden, kan het heel 
erg druk zijn met halende en brengende auto’s. Dit leidt tot irritatie, opstopping en misbruik 
van de parkeerplaatsen van de andere twee verenigingen waarmee VTV het terrein deelt. 
Ook zien we regelmatig auto’s harder rijden dan verantwoord is op een terrein waar ook 
veel kleine kinderen komen.  
Om de verkeersperikelen en klachten van onze twee buren te voorkomen vraagt het 
Bestuur het volgende:  
  

• Parkeer buiten het hek.   
Het terrein is in principe geen openbare weg, het Baskensburgplein wel. De 
parkeerplaatsen op het terrein zijn hoofdzakelijk bestemd voor de twee 
schietverenigingen, die met hun wapens dichtbij hun accommodatie moeten 
parkeren. VTV heeft maar een paar plaatsen, die bestemd zijn voor leiding met 
lesmateriaal.  

  

• Loop van het parkeerterrein naar de Vrijenhovenzaal of Clubhuis.  
Het is maar een klein stukje, en het kan geen kwaad om dat te voet af te leggen.  

  

Het Bestuur rekent op uw medewerking.  
    

Decemberfeestjes activiteitencommissie  
  

  

Traditie getrouw leest u hier het verslag van onze decemberfeestjes. Te beginnen met 
het Sinterklaasfeest dat we hielden op zondagmiddag 29 november. Weer kwam de 
inschrijving wat laat op gang. Maar uiteindelijk hadden we een vol clubhuis met in de 
eerste groep bijna 70 kinderen en in de tweede groep (oudere) kinderen ongeveer 30. 
Tel daarbij op de vele medewerkers en natuurlijk Sinterklaas en een 4 tal Zwarte Pieten 
en het feest is compleet.  
Met de eerste groep hadden we 3 activiteiten die wisselend aan bod kwamen. Eén 
daarvan was het versieren van een eierkoek: lekker snoepjes en sliertjes met glazuur 
op elkaar plakken. Eetpapiertje met je naam erop en zie hieronder het resultaat … Even 
proeven was niet de bedoeling, al gingen er wel eens wat snoepjes in kleine 
kindermondjes. Ook knutselden ze een mooie tas om alles in mee naar huis te nemen.  
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Voor de wat actievere kids waren er twee dansjuffen, Iris en Nathalie, die de boel flink 
bezig wisten te houden. “Want wij zijn stoer, cool, mega baas. Wij zijn de Pieten van de 
Club van Sinterklaas”. Iedereen deed fanatiek mee. Leuk hoor! Natuurlijk lieten ze 
naderhand met z’n allen de dans aan Sinterklaas en de Zwarte Pieten zien. En toen bleek 
dat die ook best konden dansen.  
  

  
  

Zoals gebruikelijk ging de komst van Sinterklaas niet helemaal volgens plan, nou ja  … 
Zwarte Piet zag eruit als Sinterklaas, althans dat was de bedoeling, Amerigo was kwijt, 
Sinterklaas met werkpetje op … en geen kadootjes! Zoeken dus en gelukkig bleken er 
toch heel veel zakken met kadootjes te zijn voor alle brave VTV kinderen. Altijd weer een 
opluchting als er voor iedereen een kadootje in de zak blijkt te zitten. Aftellen en dan met 
z’n allen de pakjes open maken.  
  

De tweede groep speelde het Piet en Co. Spel. Er werden groepjes gevormd in een 
bepaalde kleur,  een beproefd systeem binnen de activiteitencommissie. De kinderen 
gingen langs diverse “stationnetjes” met opdrachten. Hadden ze die gedaan, dan kregen 
ze een puzzelstukje en aan het einde van het spel was het de bedoeling om met je 
groepje als eerste de puzzel af te hebben. “And the winner is … “ team groen! Eén van 
de opdrachten was een gedicht maken van 4 regels met als thema “een boek”. En dat 
resulteerde in de volgende gedichten:   
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Verder waren er nog 
kennisvragen, werd de 
tekenkunst op de proef 
gesteld en moest er iets 
worden uitgebeeld. Altijd 
lachen. Dan was er nog een 
stapel schoenen die bij 
elkaar gezocht moesten 
worden.  
Wel met een blinddoek voor 
je ogen natuurlijk. “Dit is een 
opa slipper … en dit zo’n 
plastic kinderschoen …. En 
dan graag de goede 
schoenen bij elkaar voor de 
meeste punten.  
Ook voor deze groep waren 
er leuke kadootjes. Iedereen 

was tenslotte weer braaf geweest het hele jaar. Voor  
de medewerkers een zakje kruidnoten, want zij hebben weer prima  geholpen om alles 
goed te laten verlopen. Dank je wel. En tegen Sinterklaas zeggen we: “Bedankt voor uw 
bezoek, goede reis en graag tot volgend jaar.”  
  

Zondagmiddag 19 december was alweer het volgende feest: Kerstfeest. ’s Morgens 
nog wat extra kerstversiering aangebracht, naast de boom en de verlichting die altijd al 
een aantal weken aanwezig zijn. Dank je wel Wim, Jos en Geert, het ziet er altijd 
gezellig uit en ook de leden  die in het clubhuis dansen, weten dit te waarderen.  De 
commissie had bedacht dat het leuk zou zijn om een dennenappel te versieren. Als we 
hierover vergaderen is het zo’n beetje herfst, dus wij gingen het bos in op zoek naar 
geschikte spullen. Maar wat een pech, de dennenappels waren dit jaar wel heel klein en 
ook niet zo goed te vinden. Althans niet voor een grote groep kinderen. En op zulke 
momenten zijn we heel blij met meedenkende personen.  Zoals Thea bijvoorbeeld: zij 
was op vakantie in Griekenland en zag een enorme hoop dennenappels van het goede 
formaat. Dus dan zijn zij en haar man Han niet te beroerd om de kofferbak van de 
gehuurde auto vol te gooien met dennenappels. Ook nog even aan de bomen schudden, 
want de mooiste hingen nog aan de boom. Dat moet een leuk zicht zijn geweest voor 
voorbijkomende mensen. Maar daar trokken ze zich niets van aan. Alles mee naar het 
hotel, in een koffer, en gewoon mee in het vliegtuig terug naar Nederland. Namens alle 
knutselende VTV kinderen: dank je wel!!  
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In het andere deel van de zaal konden 
spelletjes gedaan worden: Kerst 
sjoelen, pakjes schuiven zover mogelijk 
aan het randje van de tafel, maar er 
natuurlijk niet af. Hoepels gooien rond 
een Kerstboompje of gooien met (nep) 
kerstballen in genummerde emmers. 
Ook kon je je nog mooi laten 
schminken.  
Samen eten is ook altijd een vast ritueel 
van ons programma en de kinderen 
kunnen hier zo van genieten. Lekker 
van alles op je broodje of wafel doen en 
iets lekkers te drinken erbij. Als je dan 
ook nog op het tafelkleed kan tekenen 
is het feestje kompleet. Nou … niet 
helemaal.  Dat was wel het geval toen de Kerstman langs kwam. Volgens één van de 
kinderen was het een “nepperd”. Nou, ik weet het zo net nog niet. En toen kwamen de 
ouders alweer om hun kinderen op te halen … einde eerste rondgang van het Kerstfeest.  
  

Om half vijf kwam de tweede groep feest vieren. Voor hen hadden we een andere 
activiteit: het versieren van een wijnglas met zeezout. Ook hiervoor ging één van ons op 
pad om materiaal te verzamelen. Langs de kroegen?  Nee hoor , Celie ging alle 
kringloopwinkels af  

om glazen te scoren voor een 
spotprijsje. Waren ze te duur, dan 
zocht ze verder. Het moet wel 
allemaal binnen het budget passen. 
Het proefmodel wat Nicole thuis 
maakte ging prima. Maar de lijm in 
het clubhuis had net iets te lang open 
gestaan en zodoende was het een 
behoorlijke kliederzooi vonden wij. 
De kinderen hoor je daar niet over, 
die plakten lekker hun glazen, 
handen en de tafels onder. Het 
moest een sneeuwpopje worden, dus 
van peperkorrels en andere kruiden 
kregen de glazen ogen en een mond. 

Sommigen lukte het  
zelfs om de neus erop te plakken. Tenslotte een naamkaartje eraan en het kaarsje kon 
erin. Wij hopen dat het thuis een mooi plekje heeft gekregen en jullie er plezier van 
hebben gehad. De hulptroepen konden ook flink aan de slag om alles schoon te 
poetsen.   
Ook deze kids deden fanatiek de spelletjes die er nog stonden van de eerste groep. Wel 
ging het er hier iets wilder aan toe. De meiden vonden een mooie kerstversiering op hun 
wang geschminkt toch ook heel leuk.  
  

Tijd voor een hapje eten: gourmetten, ook zo’n feest voor iedereen. Naar hartenlust alles 
in je pannetje kieperen en dat dan smakelijk opeten. Eitjes bakken, pannenkoeken 
bakken of  

‘gewoon’ een stukje vlees, dat kon natuurlijk ook.  
De Kerstman liet de kinderen nog wat liedjes zingen. Altijd wel iemand die nog een  
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Kerstliedje kent. Misschien niet helemaal met de goede tekst, maar we keurden het 
goed. Na het eten als afsluiting een ijsje wat ook versierd kon worden met kleine 
smarties en spikkeltjes.  
  

Wat is het toch altijd fijn om de kinderen zo te zien genieten van gewone spelletjes en een 
knutselwerkje. We, organisatie en medewerkers, doen het graag en het geeft ons veel 
voldoening. Inmiddels is het voorjaar in aantocht en zijn deze feestjes al weer een tijdje 
achter ons. Het volgende evenement is het eindfeest. Noteer alvast de datum in uw 
agenda:  
zondag 17 juli. Want dat wil natuurlijk niemand missen.  

  

Namens de 

activiteitenco

mmissie, Gina 

Boogaard  

 

VTV dansers in actie tijdens demodansdag in Middelburg  
  

  

De regionale productgroep jazzdance organiseerde op zaterdag 16 januari de eerste 
demodag van het seizoen. Ruim 60 groepen uit de regio Zuid West Nederland deden 
hieraan mee, waaronder dus alle dansgroepen van VTV. De tribunes zaten goed vol met 
enthousiaste ouders en andere belangstellenden. Wat stond er op het programma?   
  

Jazzdans 4-5 jaar van Gina en Myrthe: wat aarzelend kwamen de Superprinsessen op 
gang, maar daarna gingen ze lekker los. Wat een schatjes zijn het toch. Zenuwachtig 
waren ze wel een beetje, maar dat was niet te zien toch?  
Jazzdans 5-6 jaar van Gina en Jaila: net zo Stoer als Mega Mindy, wie wil dat nou niet 
zijn? Deze meiden zeker wel. Een behoorlijke grote groep die netjes danste en veel 
stoerheid uitstraalde. Ze haalden er zelfs de PZC mee op maandag!  
Jazzdans 7-8 jaar van Annelies en Amber: deze wilde meiden met hun woeste haren 
dansten op Roar van Katy Perry. Ze hadden in de les flink geoefend op hun mimiek en 
dat was goed te zien, om bang van te worden, maar een leuk nummer.  
Jazzdans 8-9 jaar van Annelies, Nathalie en Kiki: de groep had gevraagd om een serieus 
nummer aan de juf, want “je maakt altijd van die drukke dansjes”. Dus werd het Oceaan 
van Racoon. Dat werd mooi en ingetogen gedanst door deze jonge meiden, wat best 
moeilijk is.  
Goed gedaan dus.  
Streetdance 8-9 jaar van Britt en Josephine: een grote groep enthousiaste meiden. 
Gekleed in witte hemdjes, zwarte joggingbroeken en op blote voeten dansten zij op een 
mix van Worth it, Desire en What do you mean. Leuk om te zien hoeveel plezier jullie in 
de dans hadden. Als afsluiting een buiging voor het publiek en de dinsdag erna stonden 
jullie met foto in de Vlissingse Bode!  
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Jazzdans 10-12 jaar van Rienke en Wendi: we gingen terug in de tijd met een mix 
van Grease. Er was veel aandacht besteed aan de kleding. T-Birds en Pink Ladies, 
jullie maakten er een leuke show van.   
Streetdance 10-11 jaar van Britt en Josephine: meezingen en dansen, dat kan gewoon 
samen. Dat bewezen deze dansers op een mix van de volgende nummers: Post to be, 
Policeman, Break a sweat en Sorry. Witte sneakers en verder helemaal in het zwart, 
dan zie je er altijd goed uit. De dans zat ook goed in elkaar, net als overigens alle 
muziek mixen van de streetdance groepen.   
Streetdance 12-13 jaar van Merel: over de kleding gesproken … allemaal in denim look 
is ook een goede keuze. De enige jongen in het gezelschap had zelfs sneakers met 
verlichting, helemaal gaaf. Een mix van Signala - Easy Love, David Guetta -Hey Mama 
en Braveheart. Streetdance 14+ van Merel: deze groep liet een strakke dans zien. 
Maar aan de gezichten van de meiden te zien, hadden ze er ook veel lol in. Ze eindigden 
met een mooi fotomoment, een groepspose. Muziek van Jay-Z - Tom Ford en Dj Dyna - 
Round Round.  
  

 
Jazzdans 12-16 jaar van Gina: danste op het nummer Dance with me en ze deden dat 
vol overgave. Vooraf toch weer die zenuwen, maar dat was echt niet nodig. De dans zat 
er goed in en jullie dansten hem ook super. “De juf is trots op jullie” is dan zo’n 
standaard zinnetje, maar het is wel zo!  
Jazzdans 16+ van Annelies: altijd verrassend waar deze groep op danst. Iets met veel 
show, swingend of zoals deze keer weer modern: Wicked games van Tula. Mooie dans, 
jullie stelden het publiek niet teleur. Als dank voor het applaus de traditionele buiging.   
Damesgroep van Nicole: No place like home van Marianas Trench. Mooi nummer en 
ook mooi gedanst. De reacties nadien lieten dat ook horen. Gelukkig werkte de licht 
technici goed mee, want aan het einde deed Gigi “het licht uit.”  
Demoteam modern van Wendi en Rienke: Als voorloper op de uitvoering koos deze 
groep voor een sportief nummer en ze gebruikten daarbij voetballen. Best lastig om 
daarmee te dansen, maar het ging helemaal goed. We are one, dat geldt zeker voor 
deze groep. Demoteam streetdance van Merel en Britt: één van de meiden was helaas 
ziek en omdat de choreografie dan niet goed tot zijn recht zou komen,  besloot Merel 
mee te dansen. Gaaf hoor, als je eigen juf meedanst en ook voor het publiek leuk om te 
zien.  Heel overtuigend gedanst, goede uitstraling van de meiden en ook zij zongen flink 
mee. Leuke t-shirts trouwens! Gekozen muziek was een mix van Lil Kleine met 
Investeren in de liefde, Silento  met Watch Me en Bonvibe  

  

Aan het einde van elk programmadeel was er een slotdans door alle deelnemers. Alle 
dansers nog eenmaal op de vloer met ieder een eigen ingestudeerd stukje dans. We 
dansten op Sorry van Justin Bieber, maar spijt hadden wij zeker niet dat we meededen 
aan deze demodag. Ook het publiek zal geen spijt hebben gehad, want er was veel 
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moois te zien. Hopelijk heeft ook de jury genoten van alle groepen en kunnen ze een 
goede keuze maken voor de theaterdemo van de regio. Deze zal later dit jaar plaats 
vinden.  
  

2 April is er nog zo’n demodag maar daar doen, met uitzondering van de demogroep 
modern en jazzdance 16+, geen VTV groepen aan mee. Deze datum zit dicht op het 
jaarlijkse schouwburg optreden van onze vereniging en daar moet de zaal wel vol zitten 
met ouders en andere belangstellenden. Dus zet maar alvast in de agenda’s:   
  

  

Woensdag 6 juli 2016, in de schouwburg van Middelburg:  

  

de 20ste Theaterdansvoorstelling van VTV!  
  

Tot dan allemaal, Gina  

  

 
  

  

    

Vrijdagavond 29 januari 2016 Jeugd Turn Competitie  
  

  

Na maanden van voorbereiding was het eindelijk zover: de JTC in Oostkapelle. Deze 
keer was VTV heel goed vertegenwoordigd bij de junioren. Onze deelnemerslijst 
bestond uit:  
  

Jennifer van Dommelen - Iris de Boo van Uijen - Shiva Gijsbertha - Romy Groenendijk -  

Kimberley Doornenbosch - Melissa Francke - Cindy Torbijn - Cheryl van der Blom –  

Kyra Christiaanse - Sylvana van den Dool - Daniek van der Maas - Rachel Mannee – 
Melissa Luwema - Naomi Braat  
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Na een korte gezamenlijke warming up begonnen we rond kwart voor 7 aan ons eerste 
toestel: sprong. Iedereen mocht 2 verschillende sprongen doen over het paard. Er 
kwamen juweeltjes voorbij. Van ophurken / streksprong af tot schitterende handstand 
overslagen. Omdat wij vrij vlot achter elkaar doorgingen moesten we hierna een poosje 
wachten tot we naar het volgende toestel mochten, de brug.  
Alle deelneemsters hadden zelf een brugoefening verzonnen. Deze oefening moest aan 
een paar voorwaarden voldoen. Er moesten bijvoorbeeld minimaal 4 onderdelen in zitten 
waarvan een onderdeel aan de hoge ligger. Alle oefeningen die voorbij kwamen 
voldeden aan de voorwaarden. Sommige oefeningen waren heel origineel. Erg leuk.  
Hierna was de balkoefening aan de beurt. Ook deze had iedereen zelf verzonnen.  Een 
paar deelneemsters waren erg gespannen voor de oefening. Stel je voor dat je er vanaf 
valt. Het is toch maar een heel smal ding zo’n balk. Het grootste deel van de oefeningen 
ging hartstikke goed. De meesten waren super creatief geweest bij de samenstelling.  
Als laatste onderdeel was de lange mat aan de beurt. Een heel fijn onderdeel om mee af 
te sluiten. Er kwamen allerlei onderdelen voorbij: rollen, radslagen, handstanden, allerlei 
sprongetjes als kattensprongen en loopsprongen, eigenlijk te veel om op te noemen. Het 
jurylid gaf ons nog een compliment vanwege de gezelligheid en variatie in de groep.  
  

Na dit laatste onderdeel volgde voor ons nog de pauze. Onder het genot van een zakje 
chips hebben we onszelf vermaakt op wat matten aan het eind van de zaal. Hoewel het 
niet beoordeeld werd bleek in sommige turnsters ook nog acro talent te zitten. Hierna 
volgde nog de prijsuitreiking. We werden voor de inspanningen beloond met een mooie 
zesde plaats. Hier kunnen we trots op zijn. Al met al was het een hele leuke avond en 
zeker voor herhaling vatbaar.   
  

Esther, Leah en Dénise  

    

Mooi resultaat Jongens en Heren bij Jeugd Turn Competitie 2016  
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Op vrijdag 29 en zaterdag 30 januari zijn de jaarlijkse 
wedstrijden van de Walcherse Jeugd Turn Competitie weer 
gehouden. 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 bijna alle Walcherse 
verenigingen mee. De wedstrijden worden beurtelings 
georganiseerd door twee of drie van deze verenigingen; dit jaar 
was de beurt aan SV Willebrord uit Zoutelande, samen met 

DOK uit Oostkapelle.  
  

Meer dan 300 deelnemers hadden zich ingeschreven, waaronder een aantal VTV-ers. 
Bij de Jongens 8-11 jaar werd er dit jaar maar door drie verenigingen gestreden om de 
prijzen. Onze blauwe mannen hadden in december en januari hard geoefend, en na een 
aantal jaren achter de rivaal MTV te zijn geëindigd was het resultaat dit jaar een mooie 
eerste plaats. Goed geturnd, meester Ruud is trots!  
  

  

  

De uitslag van de groepen:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Individuele resultaten (32 deelnemers):  

    

Sprong 

1  
Sprong 

2  Sprong  Brug  Vloer  Ringen  Rekstok  Totaal  

1  Niek Baars  9,20  8,50  8,85  8,30  7,80  8,40  8,90  42,250  

2  Ruben Bellu  9,10  8,90  9,00  8,00  8,60  8,70  7,90  42,200  

10  Milan Tiessens  8,30  8,40  8,35  7,20  7,30  8,20  7,40  38,450  

11  Tom Lucassen  6,90  7,80  7,35  7,10  7,30  7,90  8,10  37,750  

17  Cébas Hoogwerf  7,50  7,60  7,55  7,00  7,50  6,00  7,70  35,750  

  Vereniging  Totaal  

1  V.T.V.  7,728  

2  M.T.V  7,511  

3  D.I.O.S.  6,972  
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19  Wouter Baas  6,70  8,20  7,45  6,80  6,70  6,80  7,70  35,450  

23  Guido van den Worm  7,00  7,50  7,25  6,70  6,90  6,80  6,60  34,250  

    

  

Bij de Heren ging de strijd ook tussen MTV en VTV. Onze Josef en Tim begonnen aan 
de wedstrijd met gemengde gevoelens over de uitslag, maar dat bleek niet terecht. Ze 
turnden allebei uitstekend, en bij de prijsuitreiking bleek dan ook dat Tim derde was 
geworden, en Josef zelfs eerste! Prima gedaan mannen, allebei. De uitslagen bij de 
Heren:  
  

      

Sprong 

1  
Sprong 

2  Sprong  Brug  Vloer  Ringen  Rekstok  Totaal  

1  Josef Hamelink  V.T.V.  9,10  8,20  8,65  8,90  9,20  9,10  8,60  44,450  

2  Joris van Oijen  M.T.V  9,60  9,40  9,50  8,70  8,50  9,00  8,60  44,300  

3  Tim de Kam  V.T.V.  9,20  9,40  9,30  8,80  8,70  8,80  7,80  43,400  

4  Sam Josiasse  M.T.V  9,40  9,60  9,50  8,20  8,50  8,40  8,00  42,600  

5  Martijn Jeras  M.T.V  9,70  9,30  9,50  8,30  8,40  8,40  7,90  42,500  

  

  

Ruud Kempe  

  

Gelezen op Twitter  
  

  

KNGU Zomerkampen @ knguzomerkampen  3 mrt.  

Top! Top! #intopvorm!!! Komende zomer mogen we ondertussen al meer dan 
tweeduizend enthousiaste deelnemers verwachten.  
  

VlissingeninBeweging @ VlissingenInBew  25 feb.  

Zeeland moet een regio worden waar mensen lang leven en zich vitaal voelen. 

#Revolutie  

Gemeente Vlissingen  

  

VTV Vlissingen @ VTVVlissingen  6 feb.  

Vlissingse Turn Vereniging huldigt trouwe leden tijdens grote turnshow 
www.pzc.nl/regio/walcheren   
  

Roy Julen @ RoyJulen  2 feb.  

100% geven in de repetitie is 110% procent op podium voor het publiek. 

#hardworkpaysoff  

  

NOS Sport @ NOSsport  15 jan.  

https://twitter.com/knguzomerkampen
https://twitter.com/knguzomerkampen
https://twitter.com/knguzomerkampen
https://twitter.com/knguzomerkampen
https://twitter.com/knguzomerkampen
https://twitter.com/knguzomerkampen
https://twitter.com/knguzomerkampen/status/705451114846666753
https://twitter.com/knguzomerkampen/status/705451114846666753
https://twitter.com/knguzomerkampen/status/705451114846666753
https://twitter.com/hashtag/intopvorm?src=hash
https://twitter.com/hashtag/intopvorm?src=hash
https://twitter.com/hashtag/intopvorm?src=hash
https://twitter.com/VlissingenInBew
https://twitter.com/VlissingenInBew
https://twitter.com/VlissingenInBew
https://twitter.com/VlissingenInBew
https://twitter.com/VlissingenInBew
https://twitter.com/VlissingenInBew
https://twitter.com/VlissingenInBew/status/702761093802946560
https://twitter.com/VlissingenInBew/status/702761093802946560
https://twitter.com/VlissingenInBew/status/702761093802946560
https://twitter.com/hashtag/Revolutie?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Revolutie?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Revolutie?src=hash
https://twitter.com/VTVVlissingen
https://twitter.com/VTVVlissingen
https://twitter.com/VTVVlissingen
https://twitter.com/VTVVlissingen
https://twitter.com/VTVVlissingen
https://twitter.com/VTVVlissingen
https://twitter.com/VTVVlissingen/status/696105843859783680
https://twitter.com/VTVVlissingen/status/696105843859783680
https://twitter.com/VTVVlissingen/status/696105843859783680
http://www.pzc.nl/regio/walcheren
http://www.pzc.nl/regio/walcheren
https://twitter.com/RoyJulen
https://twitter.com/RoyJulen
https://twitter.com/RoyJulen
https://twitter.com/RoyJulen
https://twitter.com/RoyJulen
https://twitter.com/RoyJulen
https://twitter.com/RoyJulen/status/694595688861188096
https://twitter.com/RoyJulen/status/694595688861188096
https://twitter.com/RoyJulen/status/694595688861188096
https://twitter.com/hashtag/hardworkpaysoff?src=hash
https://twitter.com/hashtag/hardworkpaysoff?src=hash
https://twitter.com/hashtag/hardworkpaysoff?src=hash
https://twitter.com/NOSsport
https://twitter.com/NOSsport
https://twitter.com/NOSsport
https://twitter.com/NOSsport
https://twitter.com/NOSsport
https://twitter.com/NOSsport
https://twitter.com/NOSsport/status/687905225341046784
https://twitter.com/NOSsport/status/687905225341046784
https://twitter.com/NOSsport/status/687905225341046784
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Turner @epkez is op de weg terug. Vorige week is hij begonnen de belasting op te 

bouwen en "dat gaat erg goed".  

  

KNGU Opleidingen @ KNGUopleidingen  15 jan.  
Lijkt het je het leuk om te assisteren tijdens de gym- of dansles? Volg dan een opleiding 
bij de #KNGU    
  

 www.facebook.com/vtvvlissingen  www.twitter.com/vtvvlissingen  

  

 www.instagram.com/vtvdans   

Jurylid aan het woord  
  

  

De JTC wedstrijd maar deze keer vanaf een andere kant, jurylid Marlies aan het woord:  
  

Tijdens deze wedstrijd heb ik mijn "debuut" gemaakt als heus jurylid. Al weken van te 
voren stroomden de mails binnen met tijden en data waarop ik me mocht melden in 
Oostkapelle. Jawel daar was de dag.... Toch met enige zenuwen ging ik ‘s morgens 
vroeg op pad naar "De Halve Maan". Daar aangekomen werd ik verwelkomd met koffie 
en een uitleg over de dagindeling. Ik was ingedeeld als jurylid bij de balk. Wat een geluk 
voor mij want, samen met vloer vind ik dat altijd het leukste om naar te kijken.  
  

Langzaamaan druppelden de eerste turnstertjes binnen die vaak net zo zenuwachtig 
waren als hun ouders en ook als mij... De wedstrijd begon en ik kan niet anders zeggen: 
ik heb ervan genoten!  Wat hebben ze allemaal hun uiterste best gedaan en wat was het 
soms moeilijk om een cijfer te geven.   
De catering was fantastisch en de "puntenmeisjes" liepen af en aan om de cijfers naar 
de teltafels te brengen. Speciaal voor alle meisjes van VTV: goed gedaan hoor dames!  

https://twitter.com/epkez
https://twitter.com/epkez
https://twitter.com/epkez
https://twitter.com/KNGUopleidingen
https://twitter.com/KNGUopleidingen
https://twitter.com/KNGUopleidingen
https://twitter.com/KNGUopleidingen
https://twitter.com/KNGUopleidingen
https://twitter.com/KNGUopleidingen
https://twitter.com/KNGUopleidingen/status/687936481495789568
https://twitter.com/KNGUopleidingen/status/687936481495789568
https://twitter.com/KNGUopleidingen/status/687936481495789568
https://twitter.com/hashtag/KNGU?src=hash
https://twitter.com/hashtag/KNGU?src=hash
https://t.co/kgS4TYFDla
https://t.co/kgS4TYFDla
https://t.co/kgS4TYFDla
http://www.facebook.com/vtvvlissingen
http://www.facebook.com/vtvvlissingen
http://www.facebook.com/vtvvlissingen
http://www.twitter.com/vtvvlissingen
http://www.twitter.com/vtvvlissingen
http://www.twitter.com/vtvvlissingen
http://www.instagram.com/vtvdans
http://www.instagram.com/vtvdans
http://www.instagram.com/vtvdans
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Ik hoop dat er volgend jaar nog meer meiden meedoen van VTV met de JTC. Ik ben er 
in ieder geval weer bij als jurylid. Dus dames allemaal weer een jaar de tijd om te 
oefenen en volgend jaar lekker meedoen. Bij deze wedstrijd is meedoen inderdaad 
belangrijker dan winnen... Als je maar plezier hebt.  
Dus iedereen die recreatief turnt, kan meedoen! Misschien tot volgend jaar!  
  

Groetjes van een kersvers jurylid :-) Marlies Zoutendijk- van den Berg  

    

Vier jubilarissen: samen tweehonderd jaar lid  
  

  

Drie jubilarissen gehuldigd tijdens uitvoering  
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Nog voordat de Uitvoering goed en wel op gang was gekomen kreeg Ruud Kempe het 
woord voor een speciaal intermezzo. Hij begon met te vertellen dat VTV altijd blij is als 
mensen een lange tijd lid zijn, en speciaal als er een jubileum te vieren is, zoals 25, 40 of 
zelfs 50 jaar. Het Bestuur zet zulke mensen graag in het zonnetje, en rond de Uitvoering 
waren er zelfs drie jubilarissen te huldigen. Dit waren niet zomaar een paar mensen die 
een jubileum vierden, maar drie bestuursleden, die al vele jaren actief zijn voor de 
vereniging en daarom extra in de spotlight werden gezet. Secretaris-penningmeester 
Danny de Kam vierde zijn veertigjarig lidmaatschap waarbij hij terug kan kijken op een 
carrière als turner, trainer, bestuurslid, beheerder onroerend goed, organisator feesten 
en zomerkampen en nog veel meer. Marja Verstraate is al vijftig jaar lid, en is naast 
bestuurslid van VTV ook actief in het districtsbestuur van de KNGU en op landelijk 
niveau als jurylid. Marion van Belzen ten slotte is ook vijftig jaar lid, en een echte 
duizendpoot binnen de vereniging. Naast de functie van bestuurslid en trainster regelt 
deze moeder-overste van VTV een heleboel technische zaken rond de wedstrijden en 

het lesgevende kader. Alle drie zijn ze ook actief betrokken geweest bij de 
uitwisselingen met de Deense 
turnvereniging in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw. De drie jubilarissen 
werden door de vier andere 
bestuursleden en door oudvoorzitter 
Jos Swart in de bloemen en de 
cadeaus gezet. Daarnaast kregen ze 
de bondsspeld voor veertig en vijftig 
jaar lidmaatschap. Marion van Belzen 
werd vervolgens ook 
nog namens de KNGU 
gehuldigd. Marja 
Verstraate sprak haar 
lovende woorden toe, 
bovendien kreeg zij voor 
haar vele werk voor de 

turnsport de gouden speld van verdienste uitgereikt.  
  

  

  

  
Vicevoorzitter Ruud Kempe (l) spreekt Marja Verstraate, Danny de Kam en Marion van Belzen 

(vlnr) toe.  

  

  

Cor de Kam gehuldigd voor zestig jaar lidmaatschap Al zestig jaar is 
Cor de Kam lid van VTV, en dat is gevierd. Het Bestuur bezocht Cor thuis, 
met bloemen en een cadeau. Vervolgens is er dan ook de speld van het 
KNGU voor zestig jaar lidmaatschap, die hier door de voorzitter opgespeld wordt tijdens 
het wekelijkse uurtje koersbal, dat even onderbroken moest worden voor koffie met wat 
lekkers.  
Cor heeft in het verleden een heleboel betekend voor de Drumband die VTV ooit had. 
Tegenwoordig heeft ze leiding van de Koersbalgroep. Hoewel die groep steeds kleiner 
wordt hopen we toch dat ze nog een hele tijd bij de vereniging blijft.  
  

Bestuur  

VTV ging Olympisch  
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Daar zit ik dan met al de uitvoeringspapieren rond me om een mooi verslag te maken 
van de uitvoering. Hoe krijg ik dat allemaal op één A4-tje? Misschien worden het er 
meer, ik kan niets beloven. We gaan even terug in de tijd naar december 2014. Toen 
hadden we, de uitvoeringscommissie, de eerste vergadering. Er was in oktober dat jaar 
een enquête onder de leiding gehouden en de uitslag daarvan was dat de dansafdeling 
niet mee zou doen met deze uitvoering. Zij hebben hun eigen jaarlijkse optreden in de 
schouwburg en dat is ook een show op zich.  
Dus minder deelnemers, minder inkomsten en alleen een middagvoorstelling. En zo 
waren er nog een aantal andere zaken die anders zouden gaan dan wat het draaiboek 
van de vorige commissie aangaf. Vol energie gingen we aan de slag met al onze 
ideeën. Het resultaat daarvan heeft u, hopelijk, kunnen zien zaterdag 6 februari jl. Wat 
een show, veel toeschouwers en een mooi programma!  
  

Het begon allemaal op de vrijdagavond ervoor: spullen verzamelen en klaarzetten in de 
Vrijenhovenzaal, zodat de volgende morgen alles mee kon met de vrachtwagen. Licht 
en geluidspullen werden alvast naar de sporthal gebracht. De medewerkers konden ook 
al wat opzetten, bleek later. Het kan maar klaar zijn.  
De volgende morgen, 7.00 uur, gingen de voorbereidingen verder. De hulptroepen 
werden verdeeld; een deel was behulpzaam met het transport van de toestellen en de 
andere helft was in de sporthal om o.a. de turnvloer neer te leggen. Altijd een hele klus, 
maar we hadden een ervaren team en half 10 was alles al klaar. Anderen waren bezig 
met de aankleding van de zaal, de catering of het uitstallen van de prijzen voor de loterij. 
Ondertussen kwamen er ook andere medewerkers binnen voor kaartverkoop of om een 
lekker bakje koffie te zetten voor de harde werkers.  
Vanaf 10.00 uur was er voor een tweetal groepen een generale repetitie. Ondertussen 
was er voor de licht- en geluidsmensen nog veel werk aan de winkel. Maar geen stress, 
we zaten goed op schema. Redelijk ontspannen zaten we rond 12.00 uur aan de lunch.  
Nog wat laatste dingen opruimen, diverse zaken doornemen met de medewerkers en 
toen vanaf 13.00 uur de tribunes volstroomden, begon ik toch wel iets nerveus te 
worden.  
  

Om 14.00 uur begon het hele spektakel. Een opening in stijl, met opkomst van alle 
deelnemers, heroïsche muziek, optredens van een aantal groepen, de Olympische ringen 
en natuurlijk de Olympische vlam. Die had een rondreis gemaakt langs alle deelnemende 
klassen in de weken voor de uitvoering, maar uiteindelijk kwam hij aan in de sporthal. 
Veel kinderen wilden hem begeleiden en uiteindelijk kon de grote vlam ontstoken worden. 
Het feest kon beginnen.  
  

Onze aandacht werd gevraagd voor drie jubilarissen: Danny de Kam, Marion van Belzen 
en Marja Verstraate. Maar daarover meer in een ander artikel van het clubblad. Een 
groot applaus voor deze mensen die er al heel veel VTV-jaren op hebben zitten.  
  

Het eerste optreden was van de voorbereidende selectie, b-selectie en de recreatieklas 
meisjes 10-15 jaar. Zij hadden Zuid-Afrika als thema en droegen de vlag van het land 
binnen. Muziek werd er gemaakt op kleine en grote trommels en er was typische 
ZuidAfrikaanse muziek. Oh ja, er werd ook nog geturnd op balk, vloer en kastspringen. 
Zwaaiend met sjaals verlieten ze de zaal. Mooie show, knap geturnd.  
  

Daarna kwam er een Chinese draak binnen met de 2 jongensgroepen en hun leiding. 
Er werden oefeningen gedaan aan de rekstok, brug met gelijke liggers, op de vloer en 
trampoline springen. Altijd leuk om het “blauwe team” in actie te zien. In de les gaat het 
er soms wat minder geconcentreerd aan toe, heb ik van horen zeggen, maar hier waren 
ze goed op dreef. Leuk jongens en die draak was geweldig!  
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Terug in de tijd met de oude Olympische spelen: de kleutergroepen. Wat zagen jullie er 
schattig uit en ook de leiding was in stijl gekleed. Ook jullie hadden veel werk gemaakt 
van de aankleding. Diverse Olympische sporten kwamen aan bod. Goed gewerkt 
allemaal.  
  

En dan toch een dansgroep, want we wilden wel laten zien dat er ook gedanst wordt 
binnen de vereniging. Demoteam modern liet ons een flitsende dans zien. Gekozen 
werd voor (voetballand) Brazilië, dus werd er gedanst met voetballen en dat zag er goed 
uit. Dank je wel meiden en die ene jongen in de groep, een volhouder hoor, tussen al dat 
damesgeweld.  
  

De turnvloer werd gereed gemaakt voor de meisjesgroepen 9-12 jaar uit de Theo 
Thijssenschool, de Houtuijn en de Combinatie. Een wervelende shop met veel sprongen 
over de bok, de kast, de pegasus, op de vloer en de tumblingbaan.   
  

Het programma liep wat uit. Maar wat wil je, als er zoveel vertoond 
moet worden, vergt het ook veel tijd voor de toestelcommissie om alles 
neer te zetten, zoals de leiding dit graag wil hebben. Maar we hadden 
een echte VTV mascotte die diverse mensen interviewde en zo de tijd 
een beetje opvulde. Het laatste nummer voor de pauze was een mooie 
afsluiting van het eerste deel. De acrogroep nam ons mee langs de 
werelddelen met een spectaculaire show. Veel applaus na afloop en 
tussendoor. En terecht, keuring geturnd door jullie allemaal.  
  

Pauze, maar niet voordat de hoofdprijs van de loterij nog getoond werd. 
Even een rondje door de zaal fietsen, gewoon omdat het kon. Veel 
lootjes werden verkocht en wij zijn onze sponsoren dan ook hartelijk 
dank verschuldigd voor de samenwerking en de geleverde prijzen. 
Namen en logo’s van deze sponsoren zijn elders te zien.  
  

Na de pauze werd de hoofdprijs getrokken en de winnaar was zeker blij 
met de mooie fiets.  
Het programma ging verder met de peutergroepen van VTV. Samen 
met ouders of opa/oma werkten ze alle opgestelde toestellen af. 
Speelse opstellingen om de kleintjes veel uitdaging te geven. Ook 
rennen over de tumblingbaan was favoriet. Nog even zingen in de 
kring, je verstoppen onder de parachute en gelukkig ook weer 
tevoorschijn komen. Daag, sportieve peuters.  
  

In een echte bobslee kwam de volgende groep binnen gereden: de springgroep. En ja, 
wat laten die zien op een uitvoering … springen natuurlijk. Veel mooie sprongen 
kwamen voorbij en na afloop waren er medailles van de collega springers uit het VTV 
Olympische bobsleeteam. Leuk verzonnen allemaal.  
  

De jazzdansgroep 16+ danste op de turnvloer “Nobody’s perfect”. Een mooie dans, 
netjes uitgevoerd en een fijne afwisseling in het turnprogramma.  
  

Recreatie meisjes 6-9 jaar, wat een grote groep kwam er binnen. Allemaal met 
fluorescerende armbandjes aan. We kregen dan ook een kijkje in de toekomst, de 
spelen van 2086. Wel fijn om te zien dat er dan “gewoon” nog geturnd wordt. Op de 
turnvloer, lange mat en de tumblingbaan lieten ze hun talenten zien. Goed gedaan met 
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z’n allen. Want voor samengestelde groepen moet je soms ook wel eens samen 
oefenen. En dat vergt enige organisatie.  
  

Een internationaal nummer van het streetdance demoteam. Hun laatste optreden want 
de groep stopt er mee door verschillende omstandigheden. Maar wat een stoere meiden 
zijn jullie. Een kleine groep, maar heel veel enthousiasme straalde van jullie af. Dansen 
en meezingen, kan allemaal tegelijk. Super gedanst.  
  

Het rood wit blauwe dames en herenteam, aangevuld met meisjes 10-15 jaar, maakte er 
ook een echte show van. Veel mooie turn oefeningen en een geweldige act om door een 
hoepel te springen in een soort van vlagjurk. Je moet het maar durven. Leuk verzonnen 
en zwaaiend met hun oranje sjaals verlieten ze de vloer.  
  

Het programma naderde zijn einde, maar we hadden nog de selectieklassen tegoed. Dat 
we toptalenten binnen de vereniging hebben, wisten we wel. Ze staan vaak in de krant 
met mooie resultaten. Ook nu lieten jullie zien wat je in huis hadden. In het programma 
zaten een aantal vloeroefeningen verwerkt. Mooi geturnd. Ook de andere oefeningen op 
balk, brug ongelijk voor de meiden en brug gelijk voor de jongens/heren en het hoge rek 
zagen er perfect uit. Klasse!  
  

Nog één keer allemaal naar binnen voor de sluiting. Wat een grote groep gymnasten en 
dansers als je het zo allemaal rond de mat zag zitten. Om stil van te worden …nou ja, er 
was nog een verrassing voor jullie: 4 confettikanonnen zorgden voor een mooi einde met 
een gouden randje. Zou dat ene sliertje nog aan het rooster van de tl-verlichting zitten 
heel hoog aan het plafond van de sporthal? Toch wel benieuwd eigenlijk.  
  

Natuurlijk was er een dankwoord en een leuk presentje voor alle leiding, medewerkers 
en iedereen die deze dag tot zo’n succes hebben gemaakt. En bij dat dankwoord, daar 
sluit ik me graag bij aan. Samen met Petra, Kylian, Lia en Aylin heb ik met veel plezier 
en energie gewerkt aan deze Olympische uitvoering. En ik kan dan ook namens hen 
zeggen:  
  

  

Hartelijk dank en graag tot over drie jaar!  
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Sorry, mijn verslagje is net als de uitvoering iets 
uitgelopen. Maar dan heb je ook een goed beeld 
van deze show, hoop ik.  
  

Na afloop was het nog lang onrustig, in de 
sporthal, om alles op te ruimen, in het clubhuis, om 
even bij te komen met soep en een broodje en, als 
laatste, in mijn hoofd, om daarin alles telkens 
opnieuw te beleven de dagen erna.  
  

Namens de uitvoeringscommissie, Gina Boogaard  

     

Klassenbezoek bij de voorbereidende 

selectie  
  

  

Zaterdagmorgen 20 februari bracht ik een bezoek aan een groep hardwerkende meisjes, 
de voorbereidende selectie. Zij waren al om 9.00 uur begonnen en ik had me 
voorgenomen er op tijd te zijn om een goed beeld te krijgen van deze groep. Toch moest 
ik me nog haasten. Gelukkig was de President Roosevelt nog steeds afgesloten en kon 
ik, (bijna) met m’n ogen dicht, snel oversteken. Op de voetbalvelden waren ze ook al 
bezig en ik prees me gelukkig dat ik daar geen “klassenbezoek” moest afleggen. Sorry, 
maar ik ben niet zo’n voetbalfan.  
  

Aangekomen bij de Vrijenhovenzaal, half 10, zag ik niet veel fietsen, een paar van de 
leiding en één meisjesfiets. Via de kleedkamer, met opvallend veel roze rugzakjes, 
kwam ik in een heerlijk verwarmde zaal. De meisjes trainen 1 ½ uur. Ze zagen er keurig 
uit met hun mooie turnpakjes en allemaal op blote voeten. Het was rustig in de zaal. Wat 
ook meteen opviel, was dat volgens mij echt alle toestellen uit het toestellenhok waren 
gehaald. Ik installeerde me op de bank met pen en papier en probeerde het tempo bij te 
houden. Want er werd snel doorgedraaid en op veel verschillende toestelopstellingen 
werd hard gewerkt. Ook iets wat opviel: weinig geklets, veel orde en een hoofdleiding, 
Marion, die alles ziet. Ook meisjes die in een andere hoek van de zaal bezig waren, of 
beter gezegd, niet hard genoeg bezig waren. Niets ontgaat haar. Samen met hulpleiding 
Britt, Carmen en Dénise  waren zo’n 12 meisjes hard aan het oefenen voor de komende 
clubkampioenschappen op 28 mei a.s. en er konden ook gymmies verdiend worden. Op 
de grond lagen kaartjes met nummers van 1 t/m 7 en zo konden de meisjes zien waar 
het volgende onderdeel was.  
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De oefening op brug ongelijk werd in delen 
aangeleerd. Aan de rekstok konden de meisjes 
oefenen met borstwaartsom, buikdraai, voorover 
duikelen en daarna een hoek van 90 graden met je 
benen maken. “Eenentwintig, tweeëntwintig” hoorde ik 
de juffen tellen. Niet te snel loslaten. De juffen zijn 
streng. Maar ja, de jury is dat ook tijdens een 
wedstrijd.  
Op een heel klein brugliggertje kon geoefend worden 
met ophurken en ook nog zo te blijven zitten. 

Sommige meisjes duikelden er meteen af, op de diverse kleine matrasjes die er lagen, 
maar anderen bleven keurig  
zitten. Knap hoor. Op de “grote” brug ongelijk werd veel gezwaaid en hol en bol 
bewegingen gedaan. Carmen had het er maar druk mee om alle meisjes aan de hoge 
ligger te hangen, want een blok was niet toereikend. Ook werd er nog iets gedaan aan 
het wandrek, dat viel me later pas op. Ook hier oefenen met de 90 graden hoek. Dan 
was er nog een elastiek wat vastzat een de rekstokpaal; rond je middel doen en 
proberen hard weg te rennen. Geen spelletje ervan maken, maar sprinten en op je tenen 
blijven lopen. Wat matjes op de grond voor het opdrukken en de knipmessen. Hard 
werken dus.  
  

Op het mattenkruis werd met behulp van de flikflakker geoefend op overslag, maar ook 
het maken van een mooie rol voorwaarts, handstand doorrollen en streksprongen met of 
zonder halve draai kwamen aan de orde.  
Op “de paddenstoel” kon geoefend worden met flanken. Dat was dan weer om gymmies 
te verdienen. Ik dacht eigenlijk dat alleen jongens dat deden, maar deze stoere meiden 
kweken ook goede beenspieren hoor, reken maar. Het zal ongetwijfeld een goede 
oefening zijn voor andere turn onderdelen.  
  

En toen was er even een pauze. De meisjes gingen naar de kleedkamer om wat te eten 
en te drinken, de leiding dronk een bakje koffie of iets anders. In de kleedkamer wisten 
de meisjes te vertellen dat ik eigenlijk dansjuf ben. Klopt! Sommigen herkenden me van 
hun eigen danscarrière of zusjes die bij mij gedanst hadden. Lang kon er niet gekletst 
worden, want het was alweer tijd. En als er iets is wat strak aangehouden wordt, is het 
wel het schema van Marion.  
Na de pauze bleven de groepjes met hun leiding wat langer bij een onderdeel. Voor de 
balkoefening werd er op diverse hoogtes gewerkt. Eerst oefenen op lage banken; 
diverse sprongen en een zweefstand. En als je dat dan met z’n tweeën tegelijk doet, kan 
je naar elkaar kijken. Ook leuk. Of oefenen op de grondbalk met liggen op je rug. Mocht 
je er dan afrollen, dan kan je nog snel even je been op de grond zetten. Dan op de hoge 
balk, voor sommigen behoorlijk hoog en ze hadden dan ook moeite om er weer op te 
klimmen. Maar ik zag doorzetters die goed zelfstandig bleven werken en het dus voor 
elkaar kregen. Dan waren er natuurlijk ook nog lijnen in de zaal waar je je radslag op kon 
oefenen.  
  

Op lange mat was juf Dénise bezig met het oefenen voor de overslag. Met een plank, de 
flikflakker en een matje daarop, moesten ze krachtig opgooien tot handstand. En zelf je 
oefening onthouden bleek ook nog moeilijk te zijn. Gelukkig kon de juf het nog even 
influisteren. Ook bij juf Britt, die later met een ander groepje oefende, zag ik een 
soortgelijke oefening. Nog één keer werd er doorgedraaid. Zonder te rennen en meteen 
orde in de zaal.    Springen is volgens mij altijd favoriet. Al moet je dan wel eerst oefenen 
om een goede aanloop te hebben. Dus wedstrijdjes sprint tegen elkaar en als een blok 
aan iemand hangen. Nou probeer dan maar eens vooruit te komen. Lastig hoor. Dan 
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oefenen met handstand opgooien en daarna pas plat te vallen. Of een zweefrol met een 
streksprong af van de bank en niet van de dikke mat.  
  

Nog een kwartier te gaan en de eerste ouders kwamen al binnen. Bij de meisjes begon 
de vermoeidheid wat toe te slaan. De diverse matjes en matrasjes werden ook gebruikt 
om even uit te rusten. Al waren er ook meisjes die, vlak voor mijn neus, nog even lieten 
zien hoe een spagaat moet en zich afvroegen of ik wel alles opschreef. Bij deze … 
genoteerd dus.  
  

Einde van de les: alle meisjes gingen op de lange mat zitten. Had iedereen zijn naam 
gezet op de kaart voor Tessa? Zij moest aan haar amandelen geopereerd worden. 
Beterschap Tessa.  
Er werden enveloppen uitgedeeld met de verdiende gymmies. Blije gezichten, al keek 
niemand in zijn envelop hoeveel het er deze keer waren. Misschien wisten ze dat al.  
Yara was jarig geweest, dus zingen, opgetild worden door juf Marion en trakteren! 

Gefeliciteerd Yara.  

  

  
Een aantal meisjes hielp met opruimen/ombouwen voor de volgende groep, de B-
selectie, die al in de zaal aanwezig waren en begon met opwarmen. Voor Marion was 
er snel een bakje koffie, even één van de ouders te woord staan en daarna nog met 2 
meisjes iets extra’s oefenen.  
  

Terwijl de volgende groep fanatiek begon aan hun les, pakte ik mijn spullen bij elkaar en 
ging op huis aan. Dank je wel Veerle, Yara, Lisa, Lynde, Britt, Jessy, Fleur, Nienke, 
Sofia, Danice, Jennifer, Myra en Khadija dat ik in jullie les mee mocht kijken en er 
verslag van doen. Ook de juffen Marion, Dénise, Carmen en Britt bedankt en veel 
succes met jullie meisjes de komende wedstrijden.  
  

Het aantal fietsen buiten de zaal was toegenomen in formaat en hoeveelheid. Kleine 
meisjes van de voorbereidende selectie worden ook groot en gaan dan verder naar de 
andere selectieklassen. Ik was toe aan een bakje koffie. De voetballers waren nog bezig 
met hun trainingen en ook in het fitnesscentrum werd hard gewerkt. Volhouden allemaal, 
ook voor jullie is het straks weekend.  
  

Gina  
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Grote Clubactie weer succesvol verlopen  
  

  

Het is alweer even geleden dat onze leden langs de deuren gingen, om loten te 
verkopen voor de Grote Clubactie. Hoewel de Actie vaak 
samen valt met andere acties, zoals Jantje Beton, levert het 
elk jaar toch weer een leuk bedrag op voor de vereniging. 
Dit jaar was de opbrengst €1490,-- een bedrag dat gebruikt 
wordt/is voor de organisatie van het Dansgala en de 
Uitvoering.  
De leden die meer dan 20 loten verkocht hebben, hebben 
inmiddels een leuke attentie gekregen: een drinkbeker met 
VTV logo erop, uitgevoerd in een prachtige blauwe kleur.  
De verkoopmethode die wij bij VTV gebruiken (met 
intekenlijsten langs de deuren gaan, en dan later nog eens 
terug met de loten om het  
geld op te halen) is misschien niet de handigste methode. Daarom gaan we volgend jaar 
met een andere verkoopmethode werken. We hopen dat de opbrengst dan nog hoger 
zal zijn.  
  

Bestuur  

Selectie goed begonnen aan wedstrijdseizoen  
  

Eerste voorwedstrijd 9 en 10 januari 2016 in Terneuzen:  
 Tessa Geldof, instap D2, en Noemi Hendrikse, pupil 2 D1: 1e plaats. Tweede 

voorwedstrijd 30 januari in Breda:  
 Charlotte de Kam, jeugd 1 D1, en Yvette de Kam, junioren 6e divisie: 1e plaats  
 Karen Verplanke, pupil 2 D3, en Vienna Niemantsverdriet, 4e divisie junior F: 2e 

plaats. Regiokampioenschap turnen heren vierde divisie 30 januari in Oss:  Tymo 
Vermaas, categorie NTS 12: 2e plaats.  
Regiokampioenschap turnen heren vierde divisie 19 februari 2016 in 

Veldhoven:  Kay de Kleijn, niveau 9: 6de plaats.  
Tweede voorwedstrijd 5 maart in Fijnaart:  

 Yvette de Kam,  junioren 6e divisie: 1e plaats.    

Welkom nieuwe VTV-ers  
  

  

Ook in dit clubblad kunnen we weer een heleboel nieuwe leden verwelkomen. Misschien 
hebben jullie al meegedaan met de uitvoering of het dansoptreden? Of waren jullie 
aanwezig bij de feestjes in december? Veel plezier tijdens de lessen en andere 
activiteiten.  
  

Rahaf Badran  Lindsey de Boer  Desteny Dieleman  

Olivia Koelewijn  Sterre Kratzsch  Chemène Kerybin  

Linda Schuppert  Nienke de Pater  Kamila Kozak  

Laura Feij  Danisyah Voortman  Maxime Valderpoort  

Lina Finies  Lavinia Ghossein  Alyssa de Nooijer  

Keyana Patterson  Damian Groenendijk  Ashanti Weeda  

Maram Taba-Mighiz  Kyan de Schepper  Joep Lindenbergh  
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Fay Ganesh  Gina Slepcik  Pippa Lindenbergh  

Emilia Polvliet  Alina Tolmachova  Lisa van Donselaar  

Demi Allaart  Madelaine Breau  Quincy Duit  

Mila Kapias  Demi Schorel  Divine Enoyoze 

Akenuwa  

Liza Koolwijk  Rowan Hage  Naël van Schaik  

Jackie Schaafsma  Frans Boogaard  Annemieke Wolters  

Floortje Visser  Emma Dundon  Charell Barten  

Esmée van den Akker  Sterre van Heiningen  Demi Poortvliet  

Sam van den Bout  Melissa de Nooijer  Swen Alewijnse  

Boone Jansen  Tygo Bosma  Jimena Blommaert  

Freya Verstraete  Hidde van Heiningen  Amelie Clement  

Darlene Wolf  Merijn van Oord  Bieke de Bokx  

Minousja Mercelina  Luca Rovers  Lotte Reiter  

Nicky Brasser  Lotte van de Veire  Gjergi Menxligi-Aliu  

Luca van Geersdaele  Vanity Aarnoutse  Binta Sanyang  

Rachel van Grafhorst      

  

     

Felicitaties voor de geslaagden  
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Cursuswezen en licentiebeleid  

stand van zaken per 18 februari 

2016  

  

 

   
  
  

   

   
  
  

   

   

   
  
  

   

    

   

   

   

   

   

   
  
  

Jurycursus turnen dames niveau 2:   
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De V.T.V. leiding is het nieuwe jaar goed begonnen. Op zaterdag 09 januari 2016 
mochten Yvette de Kam en Britt Willems in Goes hun diploma gymnastiek assistent 
leider niveau 2 in ontvangst nemen. Zo’n examen dag is altijd een organisatorische 
uitdaging, want iedere cursist moet kinderen meenemen om praktijkexamen te kunnen 
doen. Maar de dames hadden dit goed georganiseerd en konden uit handen van een 
blije voorzitter Sonja de Waal hun bloemen en het bijbehorende T-shirt in ontvangst 
nemen. Voor de kinderen was er een turn diploma. Gefeliciteerd meiden, goed gedaan! 
Nu is het een kwestie van nog meer ervaring op doen binnen de vereniging totdat jullie 
16 zijn en dan kunnen jullie verder met de niveau 3 opleiding. Na het afronden van deze 
opleiding is  de licentie behaald.   
  

Bij de dans afdeling was er succes voor Jaila van de Griend, die zich nu junior assistent 
niveau 1 dans mag noemen. Onze felicitaties!  
  

En dan al onze kanjers die deelgenomen hebben aan een jurycursus. Om te beginnen 
Ina Verheul, die geslaagd is voor de jurycursus turnen dames niveau 2. Dit is een hele 
knappe prestatie en we zijn als vereniging dan ook heel trots op Ina. Bij de afdeling 
acrogym is Aylin Tanfer halverwege met haar jurycursus, want het theoretisch gedeelte 
heeft zij afgesloten met de fantastische cijfers 8,8 en 9,5. Succes nog met het praktijk 
examen! Last but not least  
hebben we dan nog onze kandidaten jurycursus turnen dames niveau 1. Met groot 
enthousiasme hebben zij deze cursus gevolgd en inmiddels heeft bijna iedereen al 
examen gedaan en met succes, want de uitslag luidt bij allemaal: GESLAAGD! Wij 
nemen onze (jury) hoed af voor: Esther Brouwer, Chantal Derix, Henny van Drom, 
Gabriëlle Hoogesteger, Nicole de Kam, Georg Knuijt, Ellen Mastenbroek, Brigitte de 
Rijke, Annemiek Schipper,  Aylin Tanfer,  Mariska de Visser, Annemarie Wondergem, 
Jeanette Zonnenberg en Marlies Zoutendijk.  

  

Toch blijft er natuurlijk altijd wat te wensen over. Heel graag willen we ook nog juryleden 
turnen heren en springen opleiden, zodat ook de leden van deze groepen aan 
wedstrijden kunnen blijven meedoen. Daarom een dringend verzoek aan alle (hulp) 
leiding van de jongensgroepen en de springgroep en alle ouders om zich hiervoor te 
melden.   
  

Tenslotte nog de toevoeging dat ook Karin Tax de bijscholing nijntje beweegdiploma 
heeft gevolgd in Breda. In het vorige clubblad heeft U al kunnen lezen dat Henny van 
Drom en Brenda Vreeke zich hiervoor hadden aangemeld.   
In december liet Gina Boogaard zich in Goes bijscholen op dansgebied met een 
bijscholing  Zumba.  
  

Afdeling cursuswezen.   

    

Ontplofte mailbox  
  

  

Natuurlijk wist ik dat er tijdens de uitvoering stil gestaan werd bij mijn 50-jarig 
lidmaatschap, als lid van het bestuur ontkom je daar niet aan als de voorbereidingen 
besproken worden.   Wat ik echter niet wist en wat door mijn mede bestuursleden knap 
verborgen was gehouden, was dat er ook nog een gouden speld van verdienste van de 
KNGU voor mij klaar lag.  Op dat moment is dat een leuke verrassing, maar al snel zet je 
dan de knop weer om naar de uitvoering, want de show must go on!   
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De dagen erna was de verrassing nog veel groter, want mijn mailbox ontplofte bijna van 
alle reacties van leden en oud leden van V.T.V. en van vrienden en bekenden.  Zelfs de 
postbode bracht nog een felicitatie kaart. Mijn collega’s op het werk lezen blijkbaar goed 
de PZC en de Bode, want ook hier kreeg ik heel veel reacties. De bijnaam moeder 
overste is nu ook op het werk geboren.   
Graag wil ik dan ook iedereen bedanken voor alle 

enthousiaste reacties.   
Om stil van te worden!  
Marion van Belzen  

In de voorbereiding van de uitvoering  
  

  

Voor de twee jongensklassen hadden we met de 
gezamenlijke leiding als land China gekozen. Daar 

komen stoere turners vandaan. Maar met een paar weken 
te gaan was het nog niet gelukt om de Chinese draak 
te vinden, die we nodig hadden voor de opening van 
ons nummer. Marktplaats en Prikbord lieten ons in de 
steek.  
Toen begon één van de jonge turnhelden op te scheppen 
over de knutseltalenten van zijn moeder. Dachten we. Het bleek geen opscheppen te 
zijn. Wouter’s moeder heeft echt knutseltalent, en kwam met een prachtige draak op de 
proppen. Turnjongetjes blij, en het resultaat heeft u gezien. Bedankt Karin!  

  

Ruud  

De wereld rond in 15 minuten  
  

  

Op zaterdag 6 februari 2016 heeft de hele acrogym groep mee gedaan aan de uitvoering 
die in het teken stond van de Olympische Spelen.   
We hebben in een oefening van 15 minuten op muziek een reis langs de 5 werelddelen 
laten zien door een afwisseling van acrobatiek (zowel tempo als balans), choreografie en 
lange mat springen.   
  

We gingen met een acrobatisch vliegtuig van Amerika naar Oceanië naar Afrika naar 
Azië en we eindigden natuurlijk in Europa. Aan het slot van de oefening werd een 
menselijke piramide gebouwd met een brandende Olympische vlam als hoogte punt.  
  

Uit het enorme applaus van het publiek hebben we kunnen opmaken dat het een zeer 
succesvol optreden was van onze acrogym groep.  
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Daniëlle  

  
Groepsfoto gemaakt tijdens de uitvoering  

  

Zuid Nederlands Kampioenschap Acrogym  
  

  

Op zaterdag 27 februari 2016 stond de eerste acrogym wedstrijd van dit seizoen op de 
planning en wel de Zuid Nederlandse Kampioenschappen Acrogym in Mierlo. Deze 
wedstrijd is één van de twee plaatsingswedstrijden waaraan onze acrogymnasten deel 
moeten nemen om zich te kunnen plaatsen voor de halve finale van Nederland.  
  

Een eerste wedstrijd is altijd spannend en geeft de nodige stress en zenuwen voor alle 
deelnemende gymnasten. Maar na een lange wedstrijddag, vooral voor de trainsters 
Daniëlle en Katinka en ons schaduw jurylid Aylin, mochten we zeker niet ontevreden zijn 
over de uiteindelijke resultaten.  
  

Uitslagen: 

Dames paar E-senior:  

14e plaats:  Daniek van der Maas en Lieke de Koster        24,850  

20e plaats:  Ilze Bogaard en Kate Vlaskamp        

  

Damesgroep E-senior:  

  23,500  

5e plaats:  Anouk Vreeke, Nienke de Munter en Noemi Hendrikse    24,900  

8e plaats:   Eva Mouthaan, Thirza van Belzen en Danice Hendrikse    24,350  

10e plaats:   Violet van Tol, Annmei Kodde en Myrthe Jellema   

  

Damesgroep D-senior:  

  24,200  

10e plaats:  Maaike de Jonge, Yentel Wouters en Isis van der Linde    24,750  

15e plaats:  Cindy Eijkelenboom, Denice van Zweeden en Anouk Zoutendijk 21,400  
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De volgende wedstrijd is de Districtswedstrijd die gepland staat op 19 maart 2016 in 
Breda. Uiteraard gaan we proberen om de behaalde scores van het Zuid Nederlands 
Kampioenschap te overtreffen.  
  

Daniëlle  

Dank aan de sponsoren van de uitvoering  
  

  

Hoofdsponsor:  

  
  

  

Andere sponsoren:  
• Familiepark Kanovijver  

• Thermen & Beauty Zeeland, Vlissingen  

• Roeivereniging Honte  

• Pedicure Christel Kuiper  

• M40 Styling & Wonen  

• Verschoore Beeldbeleving, Vlissingen  

• Aktiefiets  

• Grandcafé Raymondo  

• Stoomtrein Goes-Borsele  

• Goede Doelen Winkel van Myrna Neufeglise  

• Zonnetrein Zeeland  

• Deltapark Neeltje Jans  

• Roompot vakanties  

• Cine City  

• Zwembad Vrijburgbad  

• De Gecroonde Liefde  

• Fitland Thermen & Beauty Goes  

• Berkenhof's Tropical Zoo  

• t Klok'uus  

• Zumba Passie van Leida Wallaart  

• Brasserie BLVD  

• Groenis't zorgkwekerij  

• Medische pedicure Laura van Eijkeren  

• Trimsalon Ramona  

• Media Markt  

• Kapsalon Nicole de Smit  

• Karwei  

• Baljeu Schoenenhandel, Oost Souburg  
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• Aristo  

  


