
 
 

INFORMATIEBRIEF 2 – DECEMBER 2017 
 
 
 
 

Hierbij alweer de 2e informatiebrief van HOSEMA. Na onze eerste brief in november hebben we veel positieve 
reacties gehad, dankjewel hiervoor. Echter zaten er ook nog een aantal onduidelijkheden en fouten in de brief.  
Op een aantal zaken komen we dus in deze infobrief nogmaals terug ter verduidelijking of om de fout recht te zetten. 
Onze excuses voor deze verwarring. Blijf ons vooral input geven op de infobrieven, daar kunnen wij alleen maar van 
leren. Veel leesplezier met deze tweede uitgave! 
Bestuur HOSEMA 
 
Plaatsingswedstrijd turnen LK 16 & 17 december – alle leden: 
Tijdens het weekend van 16 en 17 december 2017, organiseert HOSEMA een plaatsingswedstrijd voor de Limburgse 
Kampioenschappen. Tijdens deze wedstrijden zullen ook HOSEMA-turnsters deelnemen. De wedstrijd wordt gehouden  
in Piushof in Panningen. Voor turnliefhebbers leuk om een keertje te gaan kijken.  
Er zijn wedstrijden op zaterdag tussen 9 en 19u  en op  zondag tussen 9 en 17u.  
Voor het organiseren van deze wedstrijd zijn ook vele helpende handen nodig. Gelukkig hebben we al veel ouderhulp, 
maar we zijn nog op zoek naar ouders voor in de telcommissie en of de infostand op zondag van 8.00 uur tot 13.00 uur 
of van 12.45  uur tot 17.30 uur.  Dus lijkt het u leuk om te komen helpen en de vereniging te ondersteunen geef u dan 
op via turnen@hosema.nl Alvast bedankt.  
 
Kleding Commissie – alle leden: 
Na de voorstel ronde in de vorige nieuwsbrief kwamen er een aantal vragen en opmerkingen van ouders. Het was 
onduidelijk welke richtlijnen en afspraken er waren binnen HOSEMA mbt kleding.  Daarom komen we daar hier nog 
even op terug. 
Voor de veiligheid en de uniformiteit is er gekozen voor 1 turnpakje tijdens trainingen, keuze uit lange mouw  of 
mouwloos. In het verleden was ieder turnpakje goed. Totale wildgroei en allerlei eigen wendingen en interpretaties van 
ouders heeft de leiding doen besluiten dat de veiligheid niet langer te garanderen was. Daarom is er sinds 1-1-2012 voor 
de turnkids een HOSEMA turnpakje tijdens trainingen verplicht. Deze zijn te bestellen via turnpakjes@hosema.nl. De 
wedstrijdturnsters hebben daarnaast nog een wedstrijdturnpakje. Dit wedstrijdpakje is van de vereniging. 
Inmiddels zijn er ook trainingspakken van HOSEMA. Leiding en wedstrijdturnsters hebben gesponsorde trainingspakken. 
De trainingspakken zijn daarnaast te koop bij Meulendijks in Horst, daar hangen ze bedrukt met Hosema logo in de 
winkel, dit is dus voor alle leden te koop, maar niet verplicht!  
Daarnaast hebben een aantal groepen freerunners ook shirts. Dit zijn ook gesponsorde shirts. 
Mochten jullie nog kledingsponsors weten dan laat het ons weten! 
 
Sinterklaas 2017 – alle leden: 
De Sint en zijn pieten zijn intussen weer onderweg naar Spanje, maar ook dit jaar hebben de pieten een bezoek 
gebracht aan de jongste HOSEMA -groepen. We hopen dat alle kinderen hiervan hebben genoten en wensen alle leden 
veel plezier met hun HOSEMA -rugzakje! 
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Peutergym – alle leden met kinderen tussen  de 2 en 4 jaar: 
Iedereen weet ondertussen hoe goed het is om in een vroeg stadium aan te vangen met de motorische ontwikkeling 
van je peuter. Bewegen op een speelse, maar verantwoorde manier. Daarnaast is het harstikke leuk om een uurtje in de 
week samen met je peuter bezig te zijn. Klimmen, klauteren, rennen, balgooien, noem maar op, alles komt voorbij bij de 
peutergym. 
In  Sevenum zijn er 2 groepen op zaterdagmorgen. In Horst start vanaf 10 januari een groep op de woensdagochtend 
van 845-945u. Kom gezellig met je peuter mee bewegen! 
Voor meer informatie kijk op de site van HOSEMA of geef je op via ledenadministratie@hosema.nl  
 
UITSTAPJE BUDEL -  FRH01+02, FRS01+02, VS + S +BS, TKS02 + TKS03 + TKH02:    
Op 4 januari organiseren we weer een uitstapje naar de turnhal in Budel. Voor dit uitstapje vragen we een eigen 
bijdrage van €5,00. De eigen bijdrage graag voldoen op de dag zelf bij de leiding. Meer informatie is te vinden in het 
opgaveformulier, klik hiervoor op de volgende link: 
https://docs.google.com/forms/d/1QSGd7T4AWRYdzDq1bLgRfuDf6aO3w5SU-YnY4s9_NPU/prefill 
Opgeven kan tot en met vrijdag 29 december!!!  
10:00 – 12:00: Turnkids groepen m.u.v. TKS1 + TKH1 
12:00 – 14:00: BS & VS & Selectie 
14:00 – 16:00: Freerunning groepen m.u.v. freerunkids 
 
UITSTAPJE JUMPXL – DANSGROEPEN, FRkids, TKS1 + TKH1 
Voor onze dansgroepen en jongste turnkids en freerunkids is er een uitstapje naar JUMPXL. De eigen bijdrage voor dit 
uitstapje betaal je ter plekke aan de leiding en is 2 euro voor dit uitstapje is opgave niet nodig. Het vervoer naar JUMPXL 
in Horst is op eigen gelegenheid. 

 Alle dansgroepen zullen gaan jumpen op dinsdag 23 januari 2018 van 18.00-19.00 uur 

 De Freerunkids, TKH1 en TKS1 zullen gaan jumpen op donderdag 18 januari van 18.00-19.00 uur. 
 
Kruisweide thuisbasis voor Hosema – alle leden: 
Vanaf 2013, sinds de verhuizing van de Stapakker naar de Kruisweide is er overleg met de gemeente wegens de 
accommodatie uitdagingen van HOSEMA. HOSEMA wil graag een vaste thuisbasis met daarnaast lesaanbod in de 
grootste kern van de gemeente: Horst. Deze vaste locatie is een must om door te kunnen groeien in kwaliteit.  Vanaf 
2013 tot heden is HOSEMA gegroeid van 270 leden naar 370 sportende jeugdleden. Er is een brede verruiming gekomen 
in het lesaanbod op de diverse locaties. Sinds 2013 is er steeds weer met de gemeente en andere gebruikers gekeken 
hoe men de uitbreiding van HOSEMA in kon passen door te schuiven met uren. Echter nu is het punt aangekomen dat er 
niet meer te schuiven valt, HOSEMA knapt uit haar vel op de huidige locaties en kan niet meer doorgroeien in kwaliteit 
en lesaanbod. Dit niet alleen vanwege het aantal lesuren, maar nog veel belangrijker vanwege de hoeveelheid 
materiaal. Er komt meer professioneler materiaal om met het stijgende niveau van de vereniging mee te groeien. In 
december 2016 heeft de gemeente en HOSEMA de intentie uitgesproken om HOSEMA de Kruisweide als thuisbasis te 
geven en daar de ruimte en mogelijkheden te beiden voor de toekomst. Er zijn veel scenario’s en mogelijkheden binnen 
de Kruisweide bekeken het afgelopen 3/4 jaar. Er is geprobeerd om voor alle gebruikers tot een zo goed mogelijke 
bezetting te komen van de Kruisweide. Het is gebleken dat er veel haken en ogen zitten aan diverse opties die 
besproken zijn, maar uiteindelijk is er een keuze gemaakt. HOSEMA zal haar vaste locatie aan de lange zijde van de 
tennishal (buitenmuurzijde) krijgen. Als eerste stap hierin gaan in maart de selectiegroepen permanent naar de 
tennishal verhuizen. Natuurlijk is dan nog niet alles klaar, de benodigde aanpassingen (bergruimte, belijning, wanden, 
grondputten, ringen, wandrekken, schuimbak?) zullen stapsgewijs aangepast worden om zo min mogelijk hinder op te 
leveren voor alle gebruikers.  
   
Voltige in Horst aan de Maas! – alle leden: 
Voltige: turnen op een paard. Dat is hoe kinderen het noemen. En dat is het eigenlijk ook; acrobatiek op een bewegend 
paard. 
Voltige valt onder de paardensport en is onder gebracht bij de belangenvereniging KNHS voltige vereniging. 
In Limburg zijn momenteel geen mogelijkheden om voltige te beoefenen.  
Afgelopen zomer, tijdens het evenement Passie voor Pony en Paard in Sevenum zijn er workshops en shows voltige 
gegeven.  
Dit initiatief was mogelijk gemaakt door Ruiterclub Sevenum en HOSEMA (turnen, freerun en dans- vereniging)  
Gebleken tijdens deze pilot is dat er veel animo en enthousiasme was voor voltige. 
Die dag hebben 40 kinderen deelgenomen aan de proeflessen en was er veel bewondering voor de demonstratieshow 
die werd gegeven.  
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Een werkgroep is vervolgens aan de slag gegaan om te onderzoeken of er een vervolg mogelijk zou zijn om voltige te 
introduceren in Horst aan de Maas en daarbij in Limburg. 
De werkgroep bestaat uit leden vanuit de verenigingen:  Ruiterclub Sevenum, HOSEMA en ruiterclub Lottum.  
Vanuit HOSEMA zitten Diane Kleeven, Bianca van den Berg en Wendy Kleeven in de werkgroep. 
Een vernieuwde samenwerking waarin op het eerste gezicht volledig verschillende takken van sport (turnen en 
paardrijden) elkaar vinden, elkaar aanvullen en versterken. De voltige lessen worden gegeven door professionele en 
ervaren begeleiders, afkomstig van Voltigevereniging de Wittegheit.   
De samenwerking word ondersteund door de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sport) en ook de KNGU 
(Koninklijke Nederlandse Gym Unie) staat positief tegenover deze samenwerking. 
De kracht van de combinatie zit hem in het inzicht dat de beide takken van sport elkaar enorm versterken en aanvullen. 
Daarnaast is het natuurlijk een enorme winst als jeugd een sport kan beoefenen die bij hun past en waar ze optimaal 
plezier in hebben. Een grote drempel voor sommige kinderen is dat ze nog nooit op een paard hebben gezeten, er is 
echter geen paard rijervaring nodig om voltige te kunnen beoefenen.  
In maart zullen er kennismaking lessen georganiseerd worden op 2 locaties: Manege Sevenum  en Manege Lottum.   
Vervolgens zal er een lesaanbod komen van een blok van 5 lessen in de periode maart en april.  
Alle leden zullen binnenkort een mail ontvangen met concrete informatie zoals datums, kosten en hoe in te schrijven. 
Voor vragen, informatie en aanmelden is het volgende mailadres:  voltigehorstaandemaas@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speed Trials – Freerunninggroepen  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitslagen van de Speed Trials en enkele filmpjes van de snelste freerunners zijn te vinden op onze website: 

www.hosema.nl/freerunning/speed-trials 
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Kerstvakantie – alle leden: 
Zie lesrooster op de site.  
 
GYMNIETURNEN -   TKS01 + TKS02 + TKS03 + TKH01 + TKH02: 
Correctie datum Turnkids Sevenum; het scoremoment op 23 december zal komen te vervallen i.v.m de kerstvakantie. 
Het eerstvolgende scoremoment voor de turnkidsgroepen in Sevenum is op 3 februari. Een vervangende datum volgt.  
 
Agenda: 
*Let op correcties in het rood 

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

9 en 10 december  plaatsingswedstrijd Limburgse 
kampioenschappen Panningen 

Op zondag moeten de onderstaande 
niveaus turnen:  
D2 P1 + D1 Jeugd 1 
D2 P2 + Jun. Div. 5  

16 en 17 december  Plaatsingswedstrijd Limburgse 
kampioenschappen Panningen 
HOSEMA organiseert deze wedstrijd  

Op zaterdag moeten de onderstaande 
niveaus turnen: 
D1 instap + Sen. Div. 5 + Jeugd 2 div. 4 
Op zondag moeten de onderstaande 
niveaus turnen: 
D1 P1 en Jeugd 2 div. 5 

zaterdag 16 december  
 
 
 
zaterdag 30 december  
 

Geen training VS + selectie + B-selectie 
i.v.m. plaatsingswedstrijd.  
 
 
Training VS + S + BS – aangepaste tijd 
8.30-11.00u VS+S samen – 11.00-12.15u BS 
 

VS + S + B-selectie  
Andere groepen wel gewoon les! 

4 januari  Kerstactiviteit: uitstapje turnhal Budel  
10.00-12.00 TKS02 + TKS03 + TKH02 
12.00-14.00 VS + S + BS 
14.00-16.00 FRH01+02, FRS01+02, 

TKS02 + TKS03 + TKH02 
VS + S +BS 
FRH01+02, FRS01+02, 

18 januari  Uitstapje Jump XL Horst FRKIDS  
TKS01 + TKH01 

23 januari uitstapje Jump XL Horst 18.00 -19.00 uur alle dansgroepen 

8 maart 2018 Algemene ledenvergadering  
 

Voor alle ouders  

 19 december   
 30 januari  
 13 maart  

Scoremoment gymmieturnen  TKHO1 en TKHO2 

 3 februari   
 17 maart  

Scoremoment gymmieturnen TKS01, TKS02 en TKS03 

 26 januari 
 23 maart 
 25 mei 

Speed Trials Sevenum (kijklessen) FS1, FS2 

 28 januari 
 25 maart 
 27 mei 

Speed Trials Horst (kijklessen) FKids, FRH1, FRH2 

Zaterdag 30 juni  
 

Clubkampioenschappen  Alle turnkids, B-selectie + VS + selectie 

 
Legenda:  
FRKIDS + FRH01+02; freerungroepen Horst  
FRS01+02 ; freerungroepen Sevenum  
FRKIDS; freerunkids  
VS + S +BS; voorselectie, selectie en b selectie  
TKS01 + TKS02 + TKS03; turnkids Sevenum  
TKHO1 + TKH02; turnkids Horst  


