
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Hallo allemaal, 
 
Met trots presenteren we jullie dit jaar het Turnfeest: Eurogym’s Boek van Mythen & Legenden!  
In dit Turnerke vinden jullie alle informatie over het turnfeest dat doorgaat op:  
zaterdag 18 maart in ‘DIEPENDAL’. Lindeboomstraat 30, 3080 Tervuren.  
 
Er zijn 2 optredens:  

• Het 1ste optreden begint stipt om 14u00 (einde voorzien om 17u). Aan dit optreden 
nemen de kleuters ook deel → Deuren openen om 13u30  

• Het 2de optreden (avond) begint stipt om 18u00 (einde voorzien om 20u45) –> Deuren 
openen om 17u30  

 
➔ We verwachten de gymnasten een half uur voor de aanvang van het optreden = 13u30 voor 
de namiddagshow en om 17u30 voor de avondshow.  
De kinderen gaan naar de kleedkamer waar de naam van hun groep op de deur staat.  
De kleuters gaan naar de balletzaal. Zij krijgen daar animatie van trainers en vrijwilligers. Indien 
u niet weet waar deze ruimten zich bevinden, dan kan u aanwezige trainers aanspreken.  
 
Verder zijn er lekkere snoepzakjes en sandwiches voorzien aan democratische prijzen, maar 
zorg ervoor dat uw gymnast genoeg eten & drinken heeft als die de hele dag in Diependal blijft!  
 
 
➔ Moest uw kind op de dag van het turnfeest om bepaalde redenen toch niet kunnen 
deelnemen, vragen wij om ten laatste enkele uren voor de show te verwittigen. Dit kan u doen 
op volgend tel. nummer: 0470.86/13/89 (Charlotte, één van de Turnfeestverantwoordelijken) 
of 0473.30/39/20 (Lucie, één van de Turnfeestverantwoordelijken). Dank u. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. LESSEN TIJDENS WEEKEND 18-19 MAART:  
 

• Vrijdagavond 17/3 : Vanaf 19u zetten we de toestellen klaar in Diependal. 
o GEEN LES voor recrea-meisjes en jongens: 7-9 jaar. 
o WEL LES voor alle andere groepen die op vrijdag turnen! (> 9-jaar) → Zij worden 

allemaal om 19u in Diependal (3080 Tervuren) verwacht voor opzet toestellen 
en een algemene repetitie!  

 

• Zaterdag 18/3 en zondag 19/3 is er GEEN LES!!! 
 
 

 

2. ALGEMENE REPETITIE:  

Om iedereen de kans te geven om zijn optreden eens in de zaal te oefenen is er een algemene 
repetitie voorzien voor alle gymnasten, behalve de kleuters. We verwachten iedereen op de 
generale repetities!  
 
 
VRIJDAG 17/3 
 

19u Klaarzetten zaal + opwarmingsdans (= Voor de gymnasten > 9-jaar die op vrijdag turnen) 

→ Recrea meisjes 10j., Recrea meisjes 11j., Tumbling Semi’s, Tumbling Semi-Gevorderden, 
TTM, Recrea meisjes 12-14j., Recrea meisjes 14-16j.  

 
 
ZATERDAG 18/3 
 

9u Algemene repetitie (= Voor de volgende gymnasten):  

→ Oriëntatiegroep & Gymsterretjes, Tumbling Beloften, Recrea meisjes 6j., Recrea meisjes 
7j., Recrea meisjes 8j., Recrea meisjes 9j.  

10u Algemene repetitie + opwarmingsdans (= Voor alle gymnasten die niet op vrijdag turnen 
of < 9-jaar zijn – Uitgezonderd kleuters): 

→ Trampoline -10j., Trampoline +10j., Recrea jongens, Recrea AT 6-9j., Recrea AT 9-11j. & 
AT 12+ 

 
 

!!! OPRUIMEN NA HET TURNFEEST !!! 

Van ALLE gymnasten vanaf 8jaar wordt verwacht dat ze na het turnfeest de toestellen mee 
opruimen alvorens naar huis te gaan! Elke groep krijgt zijn taak met aangewezen trainer(s). 
 



3. KLEDIJ:  
 
Hieronder volgt een lijst met alles wat de gymnasten moeten meehebben naar het turnfeest. 
Let op, deze spullen moeten voor beide turnfeesten (op de kleuters na) gebruikt worden en 
worden liefst niet kwijtgespeeld dus zorg ervoor dat alles goed wordt bijgehouden en 
opgeruimd is. (De naam van de gymnast op de kledij, schoenen.. schrijven is misschien handig). 
LET OP: Alle kleren moeten aangepast zijn om in te turnen (vb. geen jeansbroek…).  
Heb je de gevraagde kledij niet of ontbreek je iets, verwittig dan tijdig je trainers. Misschien 
heeft iemand anders wel iets dat we even kunnen gebruiken. 
→ Belangrijk: Er hoeft geen kledij speciaal aangekocht te worden. 
 

 

• Opwarmingsdans IEDEREEN (behalve kleuters): 
o Maan (Jongens, Recrea meisjes 6j., Tumbling Beloften, Oriëntatiegroep & 

Gymsterretjes, Recrea meisjes 10j. & Tumbling Gevorderden): Witte/Lichtgrijze 
T-shirt + zwarte legging/short  

o Storm (Recrea AT 6-8j., Recrea AT 9-11j., Recrea AT +12j., Recrea meisjes 7j., 
Recrea meisjes 8j., Recrea meisjes 12-14j. & Recrea meisjes 14-16j.): 
Donkerblauwe/Zwarte T-shirt + donkerblauwe/zwarte legging/short  

o Zon (TTM, Tumbling Semi’s, Trampoline +10j., Trampoline -10j., Recrea meisjes 
9j. & Recrea meisjes 11j.): Gele T-shirt + zwarte legging/short 

 

• K0-K1: Zwart-wit gestreept T-shirt + zwarte legging 

• K2: Rode broek/legging + gekleurde T-shirt  
• K3: Witte broek + witte T-shirt  

• Gymsterretjes & oriëntatie:  
o Gymsterretjes: Broek/legging + T-shirt in bruintinten  
o Oriëntatie: Broek/legging + T-shirt in wit  

• Recrea meisjes 6j: Rood/oranje T-shirt + zwarte short  

• Recrea meisjes 7j: Blauw/roze/paars turnpak + groene/turquoise (blauw) legging 

• Recrea meisjes 8j: Blauwe/groene/roze/oranje T-shirt + zwarte short   

• Recrea meisjes 9j: Zwarte legging + zwarte T-shirt → Belle & Lisa voorzien een “toga”  

• Recrea meisjes 10j: T-shirt + short/legging in bruine/beige tinten  

• Recrea meisjes 11j: Grijze T-shirt & short/legging 

• Recrea 12-14j + Recrea 14-16j.:  
o Minotaurus: Bruine/beige kleren 
o Mens: Rode kleren  

• Recrea jongens:   
o Ridders: Grijze T-shirt + broek (Trainers voorzien schilden) (Nog te bepalen wie) 
o Draken: Donkergroene T-shirt + broek (Trainers voorzien ruggengraat) (Nog te 

bepalen wie) 
→ Als je thuis ridderkleren of drakenkostuum hebt liggen, mag je dat 
meenemen!  

• Recrea airtumbling  6-9j: Rode/donkerblauwe T-shirt + zwarte short  

• Recrea airtumbling 9-11j.: Donkergroene/khaki T-shirt + zwarte short  
 



• Recrea airtumbling 12+:  
o Narcissus: Lichtblauwe kleren(te bepalen wie) 
o Spiegelbeeld: Zwarte/donkergrijze kleren (te bepalen wie)  

• Trampoline 6-9j: Groene T-shirt + zwarte broek → Sam & Lucas voorzien rest  

• Trampoline 10+: Witte/lichtgrijze T-shirt + Zwarte/grijze short  

• TTM: Gouden/gele T-shirt + zwarte short  

• Tumbling semies: Bermudashort + Hawaiiaans hemd + 
donkerblauwe/donkergroene/zwarte T-shirt  

• Tumbling beloften: ‘Kleren voor oude mensen’ + wandelstok + turnkleren (onder 
kostuum) + tur/rammelaar 

• Tumbling gevorderden: Zwarte kledij en 1 iemand witte kledij (later bepaald)  
 
 
Verloren voorwerpen  
Tijdens het turnfeest zullen de verloren voorwerpen beschikbaar zijn. Daarna zullen ze voor een 
goed doel aangeboden worden 

 
 
4. VERKOOP KAARTEN:  
 
Vanaf 1 maand voor het turnfeest verkrijgbaar, enkel in de zaal en enkel betalingen met cash 
geld. Let op, er zijn 2 shows met aparte tickets.  
Tarieven: 
- 0-12 j. : 0EUR  
- 13-18 j. : 2EUR  
- 18+ : 8EUR vvk & 10EUR adk  

 
 

5. HELPERS:   

Zoals elk jaar hebben wij veel helpende handen nodig om alles klaar te zetten en de gymnasten 
op tijd klaar te hebben voor de show. Hieronder staan taken opgelijst waarvoor wij helpende 
handen zoeken!  
 
- Voor het inladen van de toestellen in de containers op woensdag 15 maart (overdag: uur 
wordt nog meegedeeld) 
 
- Voor het opstellen van de toestellen in Diependal op vrijdagavond om 19u 

 
- Voor het toestellen verplaatsen tijdens de namiddagvoorstelling  (We verwachten je om 
13u30 in Diependal.) 
 
- Voor het toestellen verplaatsen tijdens de avondvoorstelling (We verwachten je om 17u30 in 
Diependal) 
 



- Voor het schminken tijdens de namiddagvoorstelling (We verwachten je om 13u30 in 
Diependal)  

 
- Voor het schminken tijdens de avondvoorstelling (We verwachten je om 17u30 in Diependal) 
         
- Voor het opruimen van de zaal na de voorstelling op zaterdagavond  

- Kleuters overzien & bezighouden in de balletzaal (We verwachten je om 13u30)  

 
-  Voor het uitladen van de toestellen in het GITO op maandagavond 20 maart vanaf 17u15 

 
Wie kan zich nog vrijmaken om te helpen? 

 
Hartelijk dank aan allen die zich al engageerden om een handje toe te steken!!!  
Wil jij ook komen helpen ? Geef dan je naam op via SMS aan Charlotte (0470.86/13/89) of stuur 
een mail naar ons email-adres. Je bent van harte welkom en we waarderen alle hulp bijzonder 
hard! Hoe meer helpende handen, hoe lichter het werk!  
 
 
Alvast bedankt! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Turnfeest 18.03.2023 
 
Naam & achternaam kind:…………………………………………………………………………………………………………  
 
Groep:……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Aanwezig / afwezig  


