Beste Turnkids en ouders/verzorgers,
Tijdens onze jaarvergadering in 2011, hebben we het met u gehad over turnpakjes
en aan welke eisen het volgens u moest voldoen. Hiermee rekening houdend, ziet u
onderstaand de allereerste turnpakjes van HoSeMa voor
meisjes

en

jongens

Wij zijn trots op het resultaat en hopelijk vindt u en onze turnkids ze ook mooi. De
turnpakjes zijn echter niet alleen bedoeld om mooi te zijn, maar dienen ook een
belangrijk doel: de veiligheid van uw kind en het constateren of een oefening goed
wordt uitgevoerd.
Een turnpakje maakt het gemakkelijker om uw kind op te vangen. Ze maken immers
steeds hogere en moeilijkere sprongen. Bij een los hangend shirt is de kans
aanwezig dat alleen het shirt of de blote buik van uw kind gegrepen wordt. Het 2e
belangrijke voordeel is dat onze leiding direct kan zien of uw kind, de oefening goed
heeft uitgevoerd.
Wij hebben die avond ook gesproken over verschillende systemen van aanschaf en
ruilen. Na lang beraad en het helaas niet kunnen vinden van een sponsor (wij
houden ons aanbevolen als u er een weet) hebben wij gekozen voor het volgende
systeem:
De ouders/verzorgers schaffen zelf het turnpak aan en als ruilsysteem hebben we
een speciaal e-mailadres in gebruik genomen: pakjes@hosema.nl. Dit e-mailadres is
alleen bedoeld voor turnpakjes en toebehoren. Hierbij kunt u denken aan:
turnschoentjes, trainingspakken e.d. Kijk voor meer informatie op onze website
www.hosema.nl bij het tabje Turnpakjes.
Het turnpakje is niet in de winkel te koop. U kunt rechtstreeks bij onze leverancier
terecht om een turnpakje bestellen. De firma Tema Turn is gevestigd in Utrecht en is
bereikbaar via: www.tematurn.nl. Neem gerust een kijkje op de site, u vindt er alle
informatie die u nodig heeft. Wij maken ook een link op onze eigen site. Op
zaterdagmorgen kunt u ook in de Kruisweide te Sevenum vragen naar Vivienne van
Helden, die een kleine voorraad beheert.

Onderstaand ziet u de prijzen van turnpakjes en de bestelnummers:
Voor jongens nr. B7 Turnpak heren + verplicht B50 short in marine/wit/kobalt velours
Maat 128 t/m 164
ad € 39,00 + verplicht short € 15,=. Totaal € 54,=
vanaf maat S
€ 41,50 + verplicht short € 16,50. Totaal € 58,=
Voor meisjes nr. V319 Turnpakje in marine velours met een kobalt met witte streep.
Turnpak met lage officierssluiting en lange mouwen.
Maat 128 t/m 164
ad € 35,00
Vanaf maat S
€ 37,50
Haarwokkel
€ 2,50
Turnleggings, bijpassend bij ons turnpakje zijn te vinden
op: http://www.tematurn.nl/grp/95/Legging%20velours.html
De kleur die bij ons turnpakje hoort is: marine, dus 756MA (kort € 16,=), 755MA
(halflang € 19,=), 754MA (3/4 lang € 21,=).
Voor de voorselectie is voor kinderen met lange haren een haarwokkel verplicht, een
legging echter niet.
De haarwokkel bijpassend bij het turnpakje is: H701-002
http://www.tematurn.nl/art/H701-002/index.html (marine, velours, € 2,50)
Er zijn ook mouwloze turnpakjes met dezelfde prijzen als bovenstaand te koop.
Uitsluitend te bestellen via pakjes@hosema.nl of Vivienne van Helden (0773971215), dus niet via Tema turn.
U kunt aan de hand van de maattabel
http://www.tematurn.nl/default.asp?pageid=8&docid=107&layoutdoc=zelf de maat van het turnpakje voor uw kind vaststellen en bij Tematurn bestellen via
de website van Tematurn http://www.tematurn.nl/va/2800/Turnpakje-V319.html
De verzendkosten bedragen 6,75 per pakje en die komen voor uw eigen rekening.
Onze ervaring is dat de pakjes nogal klein uitvallen en dat de meeste ouders 1 of 2
maten groter bestellen dan de kledingmaat van het kind.
Bovenstaande prijzen kunnen eenzijdig en zonder overleg vooraf door Tema turn
worden gewijzigd. De prijzen zoals vermeld op hun site zijn altijd de juiste.
Met ingang van 1 februari 2012 is het verplicht voor al onze turnkids om tijdens de
lessen en wedstrijden het HoSeMa-turnpakje te dragen.
Met ingang van het nieuwe seizoen zullen wij strenger zijn in het handhaven van de
volgende regels in de les:
-

geen sieraden dragen
lange haren vastgebonden
aansluitende kleding (Hosema turnpakje)
geen snoep of kauwgum in de les
geen mobieltjes in de les

Rest ons nog, om al onze turnkids een zeer sportieve, lenige, leerzame en natuurlijk
plezierige turnlessen toe te wensen.
Met sportieve groet,
Het bestuur van HoSeMa

