
 

 

 
INFORMATIEBRIEF 42 – MAART 2022 
 
 
 
 
 
 

 
 
De 2e helft van het seizoen 2021/2022 is van start. Eindelijk lijkt er een “normale” sport periode aan te 
breken. We durven weer dingen te plannen voor de toekomst; uitstapjes, bijscholingen, 
kaderbijeenkomsten en de ledenvergadering. Lees in deze en volgende infobrieven meer daarover. 
                                                                                                                                                              Bestuur Hosema 
 
 
Algemene Ledenvergadering, tevens opening / vrije inloop “HOSEMA HUISJE” 
Iedereen is van harte uitgenodigd om op donderdag 31 maart de algemene ledenvergadering bij te 
wonen. De aanvang is 1900u. Het bestuur kijkt graag met u terug naar het jaar 2021 en vooruit naar 2022 
en de verdere toekomst. Er is ruimte voor vragen, ideeën en input. (De notulen van de jaarvergadering 
van 2021 vindt u op www.hosema.nl / vereniging / documenten) 
Na een korte jaarvergadering willen we van deze gelegenheid gebruik maken om vol trots het Hosema 
gedeelte in de Kruisweide te laten zien aan iedereen. Eindelijk kunnen we laten zien waar we lang aan 
gewerkt hebben. Tussen 1945u en 2115u zullen er diverse groepen aan het trainen zijn. Freerun, Turnen, 
FitMix en dans! Iedereen is welkom om te komen kijken.  
 
 
Dans! 
Een vervelend nieuwtje... 
In de vorige nieuwsbrief konden jullie lezen dat er weer wedstrijden gepland waren. Dit keer zelfs 
dichtbij, in Panningen. Maar helaas... de KNGU heeft besloten deze wedstrijden te annuleren. Er waren 
te weinig aanmeldingen en daarom gaan de wedstrijden NIET door. 
We gaan op zoek naar alternatieven om ervoor te zorgen dat de dansers hun dans toch aan publiek 
kunnen laten zien. Suggesties zijn altijd welkom! 
 
Voor de wedstrijdgroep en de duo's is er al een alternatieve wedstrijd gevonden. Zij gaan meedoen aan 
wedstrijden van de Dutch Dance Sports. 
Wedstrijdgroep Energy! kan alvast noteren: 19 maart Hoofddorp.  
Op 9 april gaan Energy! en alle duo's deelnemen aan een wedstrijd in Wijchen.  
Heel veel succes dames! 
 
 
Ouderhulp - Poetsschema Hosema gedeelte (ouders selectie turnsters) 
Het komt geregeld voor dat er maar 2 of 3 ouders zijn in plaats van 4. Dit is niet fijn. Vele handen maken 
licht werk, kun je niet op de ingeplande dag, ruil dan onderling! 
 
Wedstrijdverslag turnen 12/13 maart te Weert: 
We mochten weer! Na wederom een lockdown te hebben gehad, stond er afgelopen weekend eindelijk 
weer een voorwedstrijd op de planning. Onze turnsters reisden dit keer af naar Weert. Aan de hand van 
deze wedstrijden konden de turnsters zich plaatsen voor individuele (toestel)finales. Tevens werden er 
dit weekend de poule kampioenen bekend gemaakt bij de middenbouw niveaus en supplement F. 
Onze turnsters hadden er zin in maar er waren ook veel zenuwen aanwezig. Veel trainingsdagen zijn voor 
de meiden komen te vervallen door de lockdown, quarantaines of blessures. Al met al hebben onze 
turnsters dit weekend weer hun beste beentje voor gezet; er is netjes en met plezier geturnd en eigen 
doelstellingen zijn behaald!                      Goed gedaan allemaal & gefeliciteerd met de mooie resultaten! 

http://www.hosema.nl/


 

 

Uitslagen teamwedstrijden: 
N5 Team 1 (Jolien, Milou, Jans, Sofie, June): 2 plaats 
N5 Team 2 (Suus, Suus, Tess, Brechje): 2e plaats 
Supplement F team 1 (Marlieke, Guusje, Jasmin): 3e plaats 
Supplement F team 2 (Fien, Fiona): 3e plaats 
Fien nam ook nog eens een zilveren medaille mee naar huis voor haar individuele score! 
Uitslagen individuele wedstrijden: 
Lara Cuppen - 2e plaats - junior divisie 4  Jill Drissen - 10e plaats - junior divisie 4 
Pleun Wijnhoven - 2e plaats - junior divisie 4  Marit Engelen - 9e plaats - senior divisie 5 
Saskia Minten - 5e plaats - junior divisie 4  Ilse Hoogers - 12e plaats - senior divisie 5 
Sannah Spreeuwenberg - 11e plaats - senior divisie 5 Nine Tissen - 5e plaats - junior divisie 4 
 

   
 

           
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Meetmoment onderbouw turnen:  
Op zaterdagmiddag 2 april vindt het eerste meetmoment (wedstrijd) plaats voor een aantal turnsters van 
de onderbouw selectie van de woensdag. LET OP: dit meetmoment is dus niet voor alle 
onderbouwturnsters. Op het begin van het seizoen hebben we de turnsters ingeschreven voor dit 
meetmoment. De inschrijving is gegaan op basis van leeftijd + hoe lang de turnsters al turnden. De 
volgende turnsters nemen deel aan het meetmoment.  
Onderbouw team 1:   Onderbouw team 2:  Onderbouw team 3: 
Daantje Wijnhoven   Sky Peeters   Esmee Wijnen (30-09-2013) 
Robin Verberk   Lina Li    Fenne van den Beuken 
Lynn Verberk   Lotte Achten   Elise van Houtum 
Fenna Smedts       Lisa Hoeijmakers 
Eva Linssen  
Uitleg meetmoment:  
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 zij reeds beheerst. Op de toestellen komen de verschillende 
bewegingsvaardigheden terug, zoals zwaaien, rollen en diverse basiselementen voor de turnsport. Dit 
zijn de trajecten. Een traject is onderverdeeld in 7 stappen van makkelijke naar moeilijkere elementen.  
Een turnster kan per traject kiezen 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 deze kenmerken wordt de turnster gewaardeerd met een kleur 
sticker De opzet is dan ook dat iedereen naar huis gaat met een grote glimlach en een positief gevoel.  
Per jaar zullen er NORMAAL ongeveer 3/4 meetmomenten plaatsvinden. De meetmomenten vinden 
plaats met andere verenigingen. Sommige meetmomenten zullen “thuis” in de Kruisweide zijn en andere 
momenten zullen bij andere verenigingen in de sporthal plaatsvinden.  
Door corona zullen er dit jaar 2 meetmomenten plaatsvinden.  
Praktische informatie  
Het meetmoment vindt plaats op zaterdagmiddag 2 april om 14.00u te Venlo.  
Adres: Rijnbeekstraat 4 , 5913 GB Venlo 

Vervoer is op eigen gelegenheid. Carpoolen mag, maar dient onderling zelf geregeld te worden.  
We verwachten de kinderen om 13.45 uur bij de sporthal. We verzamelen buiten.  
Mocht uw kind onverhoopt niet kunnen deelnemen aan het meetmoment. Graag tijdig afmelden.  
Op woensdag 23 maart tijdens de training zullen we de wedstrijd turn pakjes passen en aan uw kind 
meegeven. Dit mogen ze met het meetmoment dragen. 
 
Agenda 
 

Dag/Tijd/Locatie Omschrijving Voor wie 

Zaterdag 19 maart Danswedstrijd Energy! 

Donderdag 31 maart 
1900u 

Jaarvergadering & open 
huis  

Iedereen is welkom! 

Zaterdag 26 maart 
en zondag 27 maart  

Wedstrijdweekend 
turnen 

MB & BB 
Wedstrijdschema reeds via de mail verstuurd  

Zaterdag 2 april  
14.00u 
Adres:  

Rijnbeekstraat 4  

5913 GB Venlo 

Meetmoment 
onderbouw  

Zie elders in deze infobrief de indeling 
 

Maandag 4 april Visie Traject Werkgroep Visie 



 

 

9 april Danswedstrijd Alle wedstrijddansers! 

Zaterdag 23 april  
13.00-14.30 

 

Kaderbijeenkomst 
turnen  

Hulpleiding + hoofdleiding turnen 

Zaterdag 21 mei en 
zondag 22 mei  

 
Finaleweekend turnen 

dames  
 

Indeling volgt nog  

 
Zondag 29 mei  

10.00u?? 
 

Locatie: Kruisweide  
 

 
Meetmoment 

onderbouw 
 

Onderbouw team 1, team 2 en team 3 

 
 
 
 
 
 
 


