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Sinterklaas is terug naar Spanje, kerst staat voor de deur.  
In de kerstvakantie of meteen de maandag erna staan de uitstapjes gepland. Alle turnkids, alle 
dansers en alle freerunners kunnen zich  lekker uit gaan leven bij The Portal (Schatberg), in de 
Turnhal in Weert of Budel. Ga gezellig mee!  De wedstrijdturnsters starten eind december en begin 
januari met de plaatsingswedstrijden voor het LK. We wensen hun veel suc6. Wil je een keer naar 
een echte grote turnwedstrijd dan kom hosema aanmoedigen!  Kijk goed in de lesroosters  
op de site of er wel of geen trainen is tijdens de vakantie.   Het bestuur kijkt terug op een  
mooi en sportief 2018.  Er zijn een aantal veranderingen geweest met lestijden en locaties.  
Dankjewel aan alle leden en ouders voor de flexibiliteit en begrip daarvoor.    
2019 word een jaar van optimaliseren; kwaliteit en plezier in bewegen blijft  
voorop staan!      Voor iedereen hele fijne feestdagen, een mooie kerst en  
een goede jaarwisseling! 
 
Bestuur HOSEMA 
 
 
Freerunning - Speed Trials 2 
Afgelopen lessen hebben de freerunners weer een parcours op een zo snel mogelijke manier 
afgelegd. Elke “Speed Trial”(snelheidsproef) staat in het teken van een of meerdere parcours 
technieken. Beheers je deze techniek(en) goed, dan is hard rennen veel minder belangrijk. De 
parcoursen worden vooraf zorgvuldig ontworpen. Zo zijn er meerdere routes die je kan kiezen, van 
grote tot kleinere sprongen. Van  makkelijke tot erg moeilijke sprongen. Snelheid is belangrijk, maar 
een technisch foutloze run is in veel gevallen sneller. De allerkleinste rennen een bijna identiek 
parcours als de grote jongens.  
 
Bekijk enkele runs naast elkaar van Horst en Sevenum!: https://youtu.be/-Jgwnp901uE  
 
 
Bezoek turnhal tijdens de kerstvakantie; Freerunners Horst/Sevenum + Turnsters Horst/Sevenum. 
Zoals aangekondigd in de vorige infobrief brengen we traditiegetrouw tijdens de kerstvakantie een 
bezoek aan een turnhal voor de oudste groepen turnsters en freerunners. Ook dit jaar is de turnhal 
gereserveerd voor de leden van Hosema op vrijdag 4 januari bij de turnhal in Weert EN in Budel. Een 
grote turnhal met vele mogelijkheden! Onze eigen leiding gaat mee om de training te verzorgen.  
2 uur lang bezig zijn met bewegen en samen dat doen wat je leuk vind! 
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt het vervoer niet meer gezamenlijk vanuit HOSEMA 
georganiseerd maar willen we u vragen om op eigen gelegeheid naar Weert/Budel te komen. 
Uiteraard is samenrijden aan te raden! 
De kosten zijn € 5,- (2u Turnhal). Dit mag betaald worden bij aankomst bij de leiding. 
Om wel zicht te hebben op de aantallen willen we vragen om je aan te melden.   
Opgave voor deelname via: activiteitencommissie@hosema.nl 
 

Uitstapje Freerunners - Turnhal Budel 
Adres: Sportlaan 7, Budel 

Freerunners (m.u.v. Freerunkids) 
FH1 + FS1: 10:00 – 12:00u 
FH2 + FS2: 11:00 – 13:00u 

Uitstapje Turnsters - Turnhal Weert 
Adres: Kazernelaan 101, (gebouw 29) Weert 

TKH02 + TKS02 + TKS03 + B selectie:  
10:00 – 12:00u 
VS + S: 12:00-14:00u 

 

http://www.hosema.nl/
https://youtu.be/-Jgwnp901uE
mailto:activiteitencommissie@hosema.nl


Bezoek Action House The Portal voor de jongste freerunners, jongste turnsters en alle dansers!  
Voor de jongste van HOSEMA; de freerunkids, Turnkids 1 Horst en Turnkids 01 Sevenum plus alle 
leden van de dansgroepen is er gelegenheid om op maandag 7 Januari een bezoek te brengen aan de 
Portal in Sevenum. De portal is nieuw en ligt bij de Schatberg. Hier zijn trampolines om te jumpen, 
airtracks en een schuimbak. Ook hier is HOSEMA leiding aanwezig.  
De kosten zijn 2,50€ (1u Portal). Dit mag betaald worden bij aankomst bij de leiding. 
Opgave voor deelname via: activiteitencommissie@hosema.nl 
 

Uitstapje Portal Action House 
Adres: Middenpeelweg 7, Sevenum 

18:00 – 19:00: Dans Stars, Pre-turnkids, 
TKS01 + TKH01  
19:00 – 20:00: Dans Moves, Dans Fantastics 
+ Dans Energy +  FreerunKids 

 
Peutergym Horst en Sevenum; 
Zoals aangekondigd in de infobrief van november kunnen we de peutergym in Horst in 2019 niet 
meer aanbieden. Vrijdag 21 december is de laatste les van dit blok en dus de laatste keer Peutergym 
in Horst. De deelnemers hebben de keuze om over te stappen naar Sevenum (zaterdagochtend). 
Indien leden hier gebruik van willen maken geef dit dan per mail aan bij: 
ledenadministratie@hosema.nl. 
 
De datums van de 15 lessen peutergym in Sevenum voor 2019 van het eerste blok zijn: 
Jan: 12-19-26  /  Febr:9-16-23  / Mrt: 9-16-30 / April: 6-13-20  / Mei: 11-18-25. 
 
 
Wat is freerunning eigenlijk….? 
Vraag aan een freerunner: “Wat is freerunnen eigenlijk?”  
Je kunt compleet verschillende antwoorden verwachten. Je kan freerunning namelijk op 
verschillende manieren trainen, zelfs wanneer de truckjes hetzelfde blijven! Type Snelle Jelle zal je 
uitleggen dat freerunning  je zo snel mogelijk over een parcours van A naar B bewegen is. Flowing 
Finn zal je vertellen: “Freerunning is je op een creatieve, vloeiende, en zo gaaf mogelijke manier door 
een steeds wisselende omgeving bewegen!”  In de lessen bij hosema vind je veel Jelle’s en Finn’s. 
Type Stef  vinden we niet, nog niet. Stef wil niet de snelste zijn. Hij is ook niet bezig om truckjes 
allemaal aan elkaar te verbinden. Stef daagt andere freerunners uit om een beweging (skill) tot in 
perfectie uit te voeren. Uitdagingen… Challenges…..  
De laatste jaren komt deze manier van trainen op als wedstrijdsport. Kracht, snelheid en beheersing 
tonen door challenges te volbrengen; 

 Springen naar een splinterdunne rekstok en meteen tot balans komen.  

 Zwaaien van een rekstok naar een kast die 2 meter verderop staat.  

 Vanaf de grond tegen de muur omhoog rennen en direct naar een kast springen. 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Om een goed idee te krijgen van een “Skills” wedstrijd kun je de 
video van de Amerikaanse kampioenschappen bekijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=hqV7k_hrVvM&t=550s  
Deze video brengt de drie verschillende disciplines (type Jelle, Finn en Stef) perfect in beeld.  
 
Na de Kerstvakantie gaan we in de lessen meer aandacht besteden  aan de derde manier van trainen: 
Skill. Trainer Kevin heeft hiervoor een mooi systeem bedacht waarmee de leden HOSEMA bandjes 
kunnen verdienen door challenges te volbrengen. Meer info volgt hierover en een volgende 
nieuwsbrief! 
 
 
A Touch of Gold! 
Op 29 december vind in de Ziggo Dome in Amsterdam een adembenemende show plaats vol dans, 
acrobatiek en gymnastiek. Spektakel en entertainment! Deze keer staat de show in het teken van 150 
jaar gymsport. Terug in de tijd, 1928 tijdens de spelen in Adam het eerste Olympisch turngoud tot de 
gouden medailles van Epke en Sanne! Er is een avond en een middag voorstelling. Daarnaast kun je 
nog 2u lang je uitleven op een parcours met freerunning, turnen en dans bij de Gym Experience 
voorafgaand aan de voorstelling. Leden van de KNGU krijgen 10% korting op de kaarten door onze 
verenigingsnaam in te vullen. Zie www.atouchofgold.nl voor meer informatie en kaartverkoop. 

mailto:activiteitencommissie@hosema.nl
mailto:ledenadministratie@hosema.nl
https://www.youtube.com/watch?v=hqV7k_hrVvM&t=550s
http://www.atouchofgold.nl/


AGENDA ALLE LEDEN; 

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

Zaterdag 15 dec.  Plaatsingswedstrijd turnen  Junior div. 3: Pleun  

Zondag 16 dec.  Plaatsingswedstrijd turnen  
 
 
Adres: Sporthal Piushof  
Piushof 137  
5981 VW Panningen 

Wedstrijd 1:  
D1 jeugd 1: Lieke, Irenee + Jill 
Jun div. 4: Nine, Maya, Sannah 
Wedstrijd 2:  
D1 pupil 1: Marlieke, Amber, Lin 
en Guusje  
Senior div. 4: Kim, Floor, Freya 
Wedstrijd 3:  
D2 jeugd 1: Maud en Didi  

Vrijdag 21/12 
Zondag 23/12 

Kijklessen Freerunning Alle groepen freerun 

Vrijdag 4 Januari 2019 
 

Uitstapje Freerunners - Turnhal Budel 
10:00 – 13:00  
Adres: Sportlaan 7, Budel 

Freerunners (m.u.v. Freerunkids) 
FH1 + FS1: 10:00 – 12:00 
FH2 + FS2: 11:00 – 13:00 

Vrijdag 4 Januari 2019 
 

Uitstapje Turnen - Turnhal Weert. 
Adres: Kazernelaan 101, (gebouw 29) 
Weert 

10:00-12:00u: TKH02 + TKS02 + 
TKS03 + B selectie 
12:00-14:00u VS + S  

Maandag 7 Januari  
 

Uitstapje Portal Action House 
Adres: Middenpeelweg 7, Sevenum 

18:00 – 19:00: dans Stars, Pre-
turnkids, TKS01 en TKH01  
19:00 – 20:00: dans Moves, 
Fantastics + Energy en 
FreerunKids 

Zaterdag 12 januari Plaatsingswedstrijd turnen 
 
 

 
Adres: In de Pollack 4  
6438 GG Oirsbeek 

Wedstrijd 1: 
Baan 1: Tess, Jans, Lissa, Suze, 
Silke, Indy, Renske 
Baan 2: Fien, Fiona 
Wedstrijd 2: 
Pupil 1 D2: Camee, Sofie, 
Dieuwertje, Jun Div 5 Fenne 
Wedstrijd 3: 
Marit 

Zondag 13 januari  
 

Plaatsingswedstrijd turnen  
 

Wedstrijd 2:  
Jun. div. 3 Pleun 

2 Februari 
3 februari 

Plaatsingswedstrijd turnen  
Teamwedstrijden turnen 
 

Wedstrijd 1:  
D1 instap: Aniek  
Wedstrijd 2:  
D1 pupil 2: Naomi  
Jeugd 2 div. 4: Saskia en Lara  
Wedstrijd 3:  
D2 pupil 2: Jasmin en Anna  

23/24 Februari Halve Finale LK turnen  Info volgt 

27 Februari HOSEMA jaar vergadering 20:15uur 
Locatie: Sevewaeg, Sevenum 

Ouders/begeleiders alle groepen,  
leden 16+, kader. 

11/12 Mei Finale weekend LK turnen   info volgt 

11 Mei Rundje um ’t Hundje Verdere info volgt.  

Vrijdag 29/3 
Zondag 31/3 

Kijklessen Freerunning Alle groepen 

Vrijdag 7/6 
Zondag 9/6 

Kijklessen Freerunning Alle groepen 

16 juni  Teamwedstrijden turnen  Verdere info volgt. 

22 juni Afsluitdag Hosema Beweegfeest Peuters en Kleuters 

29/30 juni Afsluitweekend hosema 
clubkampioenschappen 

Turnen, freerun en dans 

 


