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Het is meivakantie. De turnkids, peuters, gymkids en freerunners genieten even lekker van hun rust. 
Na de meivakantie pakken ze de trainingen weer op voor het laatste deel van dit seizoen alweer. Er zal 
hard getraind gaan worden voor de slotactiviteiten waar we traditioneel het seizoen mee afsluiten 
voor iedereen. Meer info volgt hierover uiteraard nog. De wedstrijdturnsters zijn volop aan het trainen 
voor de Limburgse Kampioenschappen in Weert op 21 en 22 mei. Zet hem op dames!                                                                                                                                                              
Voor iedereen een fijne vakantie!        Bestuur Hosema 
 
 
Algemene Ledenvergadering, tevens opening / vrije inloop “HOSEMA HUISJE” 
Op donderdag 31 maart vond de algemene ledenvergadering plaats. Het bestuur keek terug naar het jaar 
2021 en vooruit naar 2022. De notulen vindt u terug op www.hosema.nl / vereniging / documenten. 
Daarnaast kunt u ook het jaarverslag in beeld terugkijken op www.hosema.nl. 
Na een korte jaarvergadering hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om vol trots het Hosema 
gedeelte in de Kruisweide te laten zien aan iedereen. Eindelijk konden we laten zien waar we lang aan 
gewerkt hebben. Tussen 1945u en 2115u waren er diverse groepen aan het trainen. De freerunners uit 
Horst, turnsters van de TKS3 en selectie. Er waren dansoptredens en de FitMix groep gaf een demo. Het 
was gezellig druk en er was volop gelegenheid om met elkaar te praten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freerun Horst; verplaatsing trainingen naar Sevenum 
Om de kinderen uit Horst ook te laten trainen op de materialen (air tumbling, brug, balken) in de 
Kruisweide te Sevenum worden er een 3 tal trainingen verplaatst naar Sevenum, de tijden zijn 
ongewijzigd. 
VERPLAATST NAAR SEVENUM Donderdag 19-5-2022 
VERPLAATST NAAR SEVENUM Donderdag 16-6-2022 
VERPLAATST NAAR SEVENUM Donderdag 7-7-2022 
Het actuele trainingsschema is altijd te vinden op www.hosema.nl lesroosters. 
 
 

http://www.hosema.nl/
http://www.hosema.nl/


 

 

Turnen trainingen selectie zaterdag 21 mei vervalt! 
Aangezien bijna alle middenbouw turnsters op wedstrijd zijn en we alle leiding nodig hebben op de 
wedstrijdvloer komen de selectie midden en onderbouw trainingen op zaterdag 21 mei van 830-1230u te 
vervallen! 
 
Turnen – finaleweekend 21/22 mei  
Het finale weekend is in zicht! Op zaterdag 21 mei turnt de middenbouw de individuele finale & op 
zondag 22 mei turnt de bovenbouw de toestelfinales. 
In de aparte bijlages meegestuurd kun je vinden welke turnster zich geplaatst heeft voor welke finale. 
Locatie: Turnhal de Kazerne, Kazernelaan 101, Gebouw 29, 6006 SP Weert. Vervoer is op eigen 
gelegenheid.     Algemene info m.b.t. wedstrijden:  
• 45 minuten vóór aanvang van de warming-up aanwezig zijn! Dit is van belang omdat een 
wedstrijd eerder kan starten. Bij wedstrijd 1 is 30 minuten voor aanvang van de warming-up aanwezig 
zijn voldoende. 
• Haren goed vast maken in een vlecht of staart. 
• Geen sieraden (knopjes in de oren mag, ringetjes/hangertjes niet!). 
• Geen nagellak. 
• Denk aan Hosema wedstrijdpakje (+eventueel turnbroekje), Hosema trainingspak en eventueel 
eigen brugleertjes. 
 
Kennismakingsochtend sport verenigingen Kruisweide zondag 22 mei 
Op zondag 22 mei is er een kennismakingsochtend in de Kruisweide. Kinderen in de leeftijd van 4 – 7 jaar 
kunnen met diverse sportenen verenigingen in de Kruisweide (Markt 28 te Sevenum) kennis maken. 
Korte introductie lessen waarin de kinderen even kunnen proeven aan de sport. Kom gezellig kijken en 
meedoen! Hosema geeft lessen dans en turnen op het Hosemagedeelte. 
 
PINKSTER BOOTCAMP – maandag 6 juni – leden uit alle groepen 7+ 
Wat:   Bootcamp  
Waar:  Strand Kasteelse Bossen, Horst  (parkeerplaats direct na Parkhotel rechts) 
Voor Wie: leden van HOSEMA van 7 jaar en ouder (Ieder lid mag 1 begeleider meenemen.) 
Wanneer: Maandag 6 juni van 930 tot 1030u 
Kom gezellig meedoen! (Opgave is niet nodig) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DANS!  
Op 9 april reisden de dames van Energy! af naar Wijchen voor hun eerste wedstrijd van dit jaar. Het was 
géén wedstrijd van de KNGU, dus het verliep allemaal anders dan we gewend waren. Er mocht niet 1 
maar zelfs 2x gedanst worden. Veel gezien en veel geleerd wat we mee kunnen nemen naar de volgende 
wedstrijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Extra trainginen 29/4 + 6/5  
Op 29/4 en 6/5 trainen de dames van Fantastics / Energy / Moves door! 
1630-1730 Energy op Hosemagedeelte 
1730-1830 Fantastics op Hosemagedeelte en Moves in de spiegelzaal 
*RUUH optredens zaterdag 7 mei: 
Op zaterdag 7 mei mogen alle dansers optreden op het Lambertusplein in Horst!  
We verwachten IEDEREEN om 18.30 uur in danskleding bij Gron aan het Lambertusplein. Tussen 18.45 en 
19.15 kunnen de dansers het podium bekijken en nog even oefenen.  
De eerste show zal starten om 19.30 uur en de 2e show om 20.00 uur. Na afloop van de 2e show kan 
iedereen naar huis.  
Kom dus gezellig kijken naar de optredens van de Stars, Moves, Fantastic, Energy en de duo's en moedig 
de hardlopers van Rundje um ut hundje aan! 
*14 mei KNGU wedstrijd dansgroep energy, informatie volgt! 
*TOCH EEN DANCE2DEMO? 
In voorgaande jaren organiseerde de KNGU altijd een dance2demo in Sittard. Aan deze dansontmoeting 
konden alle groepen meedoen, een mooie activiteit voor de vereniging. De dance2demo zou dit jaar niet 
doorgaan, maar.... we hebben een mail gekregen van vereniging Swentibold Sittard of we zin hebben in 
een dance2demo die ze zèlf gaan organiseren. En natuurlijk hebben we er zin in om de geleerde dansen 
te laten zien voor een groot publiek! Noteer daarom, onder voorbehoud, de datum 3 juli op de kalender. 
*SLOTSHOW einde seizoen 
Nog een datum voor op de kalender: vrijdag 8 juli vindt de slotshow van HOSEMA-dans plaats. Tijd en 
lokatie volgen nog.  
*STARS VRIENDJES/VRIENDINNETJES TRAININGEN 
De leden van de Stars zijn op zoek naar meisjes (of jongens) tussen 6 en 8 jaar die heel graag dansen. 
Daarom zijn er op 13 en 20 mei open trainingen van 16.30-17.30 uur. Kom gezellig meedoen en neem je 
vriendje/vriendinnetje mee! 
 
   
 



 

 

Verslag Meetmoment selectie onderbouw – 2 april 
Op zaterdag 2 april turnden de meiden van de selectie-onderbouw hun allereerste meetmoment.  
Ze reisden af naar Venlo waar de meiden samen met de turnsters van Sparta Venlo & Atalanta 
Maasbracht aan de jury en het grote publiek konden laten zien wat ze de afgelopen periode geoefend 
hebben. Tijdens het meetmoment staat persoonlijke ontwikkeling ten aanzien van de 
bewegingsvaardigheden centraal, waarbij het plezier voorop staat! Ze hebben erg goed geturnd en zijn 
met een welverdiend diploma naar huis gegaan. Iedereen bedankt voor dit gezellige meetmoment! 

   
 

  
Extra uitleg meetmoment / diploma  
Een aantal ouders vroegen nog hoe ze het diploma moesten lezen wat de turnsters na het meetmoment 
hebben ontvangen. Hieronder een korte uitleg over de opzet van het meetmoment en de bijbehorende 
diploma’s: De onderbouw neemt niet deel aan officiële wedstrijden. Voor deze groep worden 
meetmomenten georganiseerd. Tijdens een meetmoment kan de turnster laten zien wat zij heeft 
geleerd en welke kenmerken van de elementen( turnonderdelen) zij reeds beheerst. 
Per meetmoment laten de kinderen verschillende trajecten zien. Trajecten zij eigenlijk de verschillende 
bewegingsvaardigheden zoals zwaaien, rollen etc. Een traject is opgebouwd uit 7 stappen. Stap 1 is het 
makkelijkst en stap 7 het moeilijkst. De turnster kiest per traject zelf welke stap wordt getoond tijdens 
het meetmoment. Bij iedere stap staan 3 of 5 kenmerken beschreven die betrekking hebben op de 
perfecte uitvoering of de gewenste techniek. Aan de hand van het aantal behaalde kenmerken wordt de 
turnster gewaardeerd met een kleur sticker. Zie onderstaande tabel. 
 
 
 
 
 
 
 
Op onderstaande link kunt u de trajecten met de stappen en kenmerken bekijken:  
Basis-Turn-Systeem-Turnen-Dames-juni-2021.pdf (dutchgymnastics.nl)  
 

https://dutchgymnastics.nl/assets/Wedstrijdzaken-/Turnen-Dames/Onderbouw/Basis-Turn-Systeem-Turnen-Dames-juni-2021.pdf


 

 

Turnen – Onderbouw - 2e trainingsmoment  
Na de meivakantie mogen alle dames die geboren zijn in 2013 en de dames van 2014 uit de 
woensdaggroep (die al langer in de selectie turnen) ook op zaterdag mee komen doen als 2e 
trainingsmoment. De 5 dames die al een 2e trainingsmoment hadden blijven dat uiteraard gewoon 
houden. Het 2e trainingsmoment vind ook op het Hosema gedeelte in de Kruisweide plaats. 

Woensdag onderbouw:      
Daantje Wijnhoven hele seizoen 2x trainen (za 830-1030)  
Robin Verberk hele seizoen 2x trainen (za 830-1030)  
Lynn Verberk hele seizoen 2x trainen (za 830-1030)  
Fenna Smedts hele seizoen 2x trainen (za 830-1030)  
Eva Linssen hele seizoen 2x trainen (za 830-1030)  
Elise van Houtum na meivakantie 2e keer trainen (za 830-1030) 

Fenna van den Beuken na meivakantie 2e keer trainen (za 1030-1230)     
Lisa  Hoeijmakers na meivakantie 2e keer trainen (za 1030-1230)     
Lotte Achten na meivakantie 2e keer trainen (za 830-1030) 

Esmee Wijnen na meivakantie 2e keer trainen (za 830-1030) 

Sky Peeters na meivakantie 2e keer trainen (za 1030-1230)     
Lina Li na meivakantie 2e keer trainen (za 830-1030) 

Emelia Geurtjens na meivakantie 2e keer trainen (za 1030-1230)     
Dinsdag onderbouw:  

    
Nienke Vervoort na meivakantie 2e keer trainen (za 1030-1230)     

 
 
 
 
Agenda: 
 

Dag/Tijd/Locatie Omschrijving Voor wie 

Zaterdag 7 mei 
1900-2030u 

Optredens dans 
tijdens Rundje um ut 

Hundje Horst 
Alle dansers van Hosema!  

12 mei Visietraject avond 2 Wg Visie 

Vrijdag 13 en 20 mei 
1630-1830u 

Spiegelzaal Kruisweide 

Open dans lessen 
Stars  

Meisjes en jongens die van dansen houden  
Leeftijd 6- 8 jaar 

14 mei Danswedstrijd KNGU Dansgroep Energy! 

Donderdagen 19 mei, 
16 juni en 7 juli  

1900-2000 
Freerun in Sevenum 

De freerungroep uit Horst traint in 
Hosemagedeelte in de Kruisweide te Sevenum 

Zaterdag 21 mei en 
zondag 22 mei  

Finaleweekend 
turnen dames Weert 

Indeling gestuurd in aparte bijlages. 

Zaterdag 21 mei 
Turnen training 

selectie 830-1230u  
Midden en onderbouw trainingen vervallen 

Zondag 22 mei 
1000-1200u 

Kennismakingsochte
nd Kruisweide 

Kinderen 4 – 7 jaar  

Pinkstermaandag      
6 juni  930-1030u 

Bootcamp  
(met ouders die 

willen) 
Alle leden  

7 juni Visie traject avond 3 Wg visie 



 

 

Zaterdag 25 juni  
1330-1700u 

Locatie: Kruisweide  

2e Meetmoment 
onderbouw 

(dezelfde turnsters 
als vorige keer) 

Onderbouw team 1 
Onderbouw team 2  
Onderbouw team 3 

8 juli (tijden volgen) Slotshow dans! Alle dansers van Hosema 

16 juli 1500-2200u 
Kader bedank 

activiteit 
Alle helpende handen van Hosema! 

15 juli Freerun  
16 juli turnkids & 

onderbouw 
23/7 

midden/bovenbouw & 
peuters/kleuters 

 
Afsluit activiteit  
einde seizoen 

 
voor alle leden 

Meer info volgt in volgende infobrief 

 


