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Werking
Onze club, die reeds meer dan 50 jaar bestaat, zet zich jaarlijks in om
beginnende gymnasten te laten kennis maken met de verschillende
turndisciplines. Daarnaast begeleiden we selectie- en wedstrijdgymnasten om
hun op een hoger niveau te brengen binnen hun discipline.
Dit trouwens niet zonder succes want vorig seizoen hadden we meerdere
medailles op Limburgse en Vlaamse, en Belgische kampioenschappen !
Onze club telde vorig jaar 55 gemotiveerde trainers die de meer dan 600
gymnasten binnen de verschillende niveaus en disciplines elke week hun
kennis doorgeven.
Dit alles onder toezicht van de Nationale turnfederatie GymFed.

Locaties
De trainingen gaan door op onderstaande locaties:
•

Sporthal Ter Donk (TD)
Kievitveldstraat 4
3520 Zonhoven

•

Sporthal De Zonnewijzer (ZON)
Kleine Hemmenweg 2
3520 Zonhoven

•

Sporthal Cosmos
voorheen Windekind (WIN)
Guldenboomkensweg 8
3520 Zonhoven

•

Sporthal Meerhout (ME)
Schoolstraat 1
2450 Meerhout

•

Evenementenhal (EV)
Rozenkransweg 4
3520 Zonhoven

NIEUW

Extra trainingsmoment voor wedstrijd- en selectiegymnasten
•zondag

09.00 - 10.30

Sporthal Windekind

KLEUTERTURNEN

Sporthal Windekind

1ste kleuterklas
•woensdag
•zaterdag

vanaf 2,5 jaar

16.00 - 17.00
09.30 - 10.30

2de kleuterklas
•woensdag
•zaterdag

15.00 - 16.00
10.30 - 11.30

3de kleuterklas
•woensdag
•zaterdag

14.00 - 15.00
11.30 - 12.30

Toestelturnen

Sporthal Ter Donk

recrea
1ste + 2de + 3de leerjaar

4

de

•maandag

17.00 - 18.30

•woensdag

15.30 - 17.00

leerjaar en ouder
•vrijdag

18.00 - 19.30

selectie meisjes
Vanaf 1ste leerjaar
•dinsdag

17.00 - 19.00

•woensdag

14.00 - 16.00

Vanaf 4de leerjaar extra
•zondag

11.00 - 13.00

Tumbling - Airtrack - Lange Mat
Recrea
Airtrack
•dinsdag
•woensdag

17.00 - 18.30 (WIN)
15.30 - 17.00 (TD)

selectie
Lange mat – Airtrack – Tumbling
•dinsdag
17.00 - 19.00 (TD)
•donderdag 17.00 - 19.00 (WIN)

wedstrijd
mini’s
•woensdag
•zaterdag

13.30 - 15.30 (TD)
09.00 - 11.00 (TD)

i
•woensdag
•zaterdag
•zondag

13.30 - 15.30 (TD)
09.00 - 11.00 (TD)
10.30 - 12.30 (WIN)

•dinsdag
•zaterdag
•zondag

17.00 - 19.00 (TD)
11.00 - 13.00 (TD)
10.00 - 12.30 (TD)

C

A+B
•woensdag
•vrijdag
•zaterdag
•zondag

18.00 - 20.00 (MH)
18.00 - 20.30 (MH)
11.00 - 13.00 (TD)
10.00 - 12.30 (TD)

ACRO
recrea
•maandag

17.00 - 18.30 (TD)

selectie
Formaties
•dinsdag
•zaterdag

17.30 - 19.00 (TD)
10.30 - 13.00 (TD)

•maandag
•zaterdag

17.30 - 19.00 (WIN)
10.30 - 13.00 (TD)

Mini’s

wedstrijd
i1
•maandag
•vrijdag

17.30 - 20.00 (WIN)
18.00 - 20.00 (TD)

•zondag

09.30 - 13.00 (TD)

•donderdag
•zaterdag

17.30 - 20.00 (TD)
13.00 - 16.00 (WIN)

•zondag

09.30 - 13.00 (TD)

•woensdag

17.00 - 19.00 (TD)

•donderdag

17.30 - 20.00 (TD)

•zaterdag
•zondag

13.00 - 16.00 (WIN)
09.30 - 13.00 (TD)

C

B + i2

trampoline				

Sporthal Ter Donk

recrea
•zaterdag
•woensdag

11.30 - 13.00
15.30 - 17.00

selectie
•vrijdag
•zondag

17.30 - 19.30
09.00 - 11.00

wedstrijd
•maandag
•woensdag
•donderdag
•zaterdag

17.00 - 19.00
17.00 - 19.00
18.00 - 20.00
09.30 - 11.30

Volwassenen
BBB / Aerobics
•maandag
•donderdag
•donderdag
Zumba
•dinsdag
•donderdag
Onderhoudsturnen

(EV)
20.00 - 21.00
09.30 - 10.30
19.45 - 20.45
(EV)
19.45 - 20.45
20.45 - 21.45
(ZON)

•woensdag

20.00 - 21.00 (Dames)

•woensdag

21.15 - 22.15 (Heren)

Lidgeld
Ons lidgeld bedraagt 85 euro per uur/week, voor een volledig werkjaar.
Hierin zit de verzekering en aansluiting GymFed.
Onze volwassenen werken met 10-beurtenkaarten aan 50 euro /stuk die vrij
op te nemen zijn tijdens het gehele werkjaar.
Mutualiteiten geven een tegemoetkoming voor het inschrijvingsgeld.
Kortingen worden in mindering gebracht bij meerdere uren (>4)
en/of gezinsleden.

Inschrijven
Inschrijvingen gebeuren via onze website: www.turnkringolympia.be
Deze is pas geldig na betaling lidgeld!
Wacht niet te lang ! Groepen hebben een maximum aantal deelnemers en
vorig seizoen leerde ons dat er sommige zeer snel volzet zijn.
Tijdens de maand september kunnen er vrijblijvend proeflesjes gedaan
worden zolang de groep niet volzet is.
Inschrijvingen die op 1 oktober nog niet betaald zijn, zullen terug
opengesteld worden.

Belangrijke data
• 2 september 2019: Start lessen nieuwe turnseizoen!
•1- 2 februari 2020: Provinciale voorronde 1 Trampoline &Tumbling,
Evenementenhal Zonhoven.

• 25 april 2020: Jaarlijks turnfeest

ontdek je talent
Op zaterdag 31 augustus is er een

Open-Turn-Dag
•

sporthal van Ter Donk (vanaf 6 jaar - Acro vanaf 5 jaar))

		
09.00 - 10.00
		
10.00 - 11.00
		11.00- 12.00
		12.00 -13.00
•

Toestelturnen
Tumbling - Airtrack - Lange mat
Trampoline
Acro

sporthal Windekind

		09.30- 11.30

Kleuterturnen

Je kan er de hele voormiddag gratis meedoen met de
verschillende disciplines om zo te helpen een keuze te maken.

Hou onze website www.turnkringolympia.be en facebook
in de gaten voor meer info over de afzondelijke disciplines
en de laatste nieuwtjes !
Bijkomende vragen? info@turnkringolympia.be

