INFORMATIEBRIEF 17 – MEI 2019

De afgelopen weken is er veel gebeurd… optredens en workshops van dans tijdens Koningsdag in
Sevenum, Limburgse Kampioenschappen Turnen, optredens dans tijden Rundje Um Ut Hundje in
Horst… levering van nieuwe materialen waaronder een nieuwe balk voor de turnsters in Horst.
We zijn bezig aan de laatste 6 weken van dit seizoen en er staat nog veel leuke dingen op het
programma! Graag praten we jullie bij in deze infobrief.
Bestuur HOSEMA
Contributie incasso
De contributie voor de 2e helft van dit seizoen (feb tm 30 juni) zal een dezer dagen geïncasseerd
worden of reeds zijn.
Mochten er leden na de zomervakantie willen stoppen geef dit dan uiterlijk 30 juni door aan de
ledenadministratie.
Verloren en/of zoekgeraakte spullen
Het komt voor dat er per abuis turnpakjes in verkeerde tassen belanden of blijven liggen in het
kleedlokaal. Er zijn nog een aantal dames zoekende naar hun turnpakje. Zou iedereen goed willen
checken of zij haar eigen turnpakje hebben en niet toevallig meerdere mee hebben genomen?
Daar waar er spullen blijven liggen in de Kruisweide zullen deze in de gevonden voorwerpen kast
komen te liggen voor bij de ingang.
FIT MIX – 2e klas en hoger, voortgezet onderwijs.
Een hele tijd geleden alweer hebben we geïnventariseerd of er animo zou zijn voor sportaanbod voor
de doelgroep vanaf de 2e klas en hoger van het voortgezet onderwijs. Een structureel (dus het jaar
door rond muv schoolvakanties) en gevarieerd sportaanbod om juist deze doelgroep aan het
bewegen te houden en / of krijgen.
Uiteraard zullen er ook veel elementen van het turnen in de lessen terugkomen, maar er zal ook juist
de variatie gezocht worden in een divers en breed sportaanbod.
Iedere week minimaal een uur samen sporten; bewegen en lekker bezig zijn.
Een gevarieerd aanbod waarin onder andere terugkomt: krachttraining, turnen, zumba,
trampolinespringen, lenigheid, bootcamp, dans, boxen, tennis, freerun , een keer zwemmen of naar
jump XL!
Miv het nieuwe seizoen, dus na de zomervakantie gaan we hiermee starten (bij voldoende animo
uiteraard.) Tijdstip: iedere zaterdag van 15u-16u, locatie Kruisweide Sevenum.
Stuur een mail naar ledenadministratie@hosema.nl als je deel wilt nemen!
Voorstellen nieuwe trainster peutergym + voorselectie + B selectie
Ik ben Liesbeth Opstals en ben getrouwd met Pierre.
We hebben 2 dochters, Maud en Emmy en een zoon Juul.
Ook zijn we sinds 1.5 jaar opa en oma van kleinzoon Sepp.
Ik ben geboren en getogen in Panningen waar Pierre en ik nu nog
wonen in mijn ouderlijk huis.
Ik wil en ga me met veel plezier nu voor jullie vereniging inzetten bij
de selectiegroepen en peutergroep.
Ik geef al jaren les, ongeveer vanaf mijn 15de jaar. Ook heb ik in die
jaren ervoor zelf geturnd.
Mijn hobby’s zijn tijdens vakanties en met lange weekends met de
camper op pad, fietsen en in de tuin werken.

PEUTERGYM, blokje 3 & nieuwe seizoen!
Het 3e blokje bestaat uit 4 lessen en de kosten zijn € 16,00. Deze kosten zijn exclusief inschrijfkosten
en afdracht KNGU. (Dit is alleen van toepassing als je nu nieuw start). Bestaande leden betalen dus
enkel de contributie à € 16,00.
Lesdata:
8 juni, 15 juni, 22 juni (beweegfeest) en 29 juni
Bij voldoende animo starten we met twee groepen.
De tijden zijn van 8.15-9.15 uur en van 9.15-10.15 uur in de Kruisweide te Sevenum en de lessen
worden gegeven door Nienke Engelen.
De tweede groep zit al vol, in de eerste groep zijn nog een paar plekjes.
Mochten jullie interesse hebben in dit extra blok, laat ons dit dan weten door een mail te sturen aan
ledenadministratie@hosema.nl.
Dus ook als jullie nu al meedoet, graag even laten weten of je wel of niet aan het 3e blok meedoet.
Alvast bedankt!
Voor het komende seizoen, na de zomervakantie gaat Liesbeth de peutergym verzorgen. De lessen
zullen voortaan plaatsvinden op de woensdagochtend in de Kruisweide te Sevenum. De lessen
starten op woensdag 21 augustus en bij voldoende animo zijn er 2 groepen: 9-10u en 10u-11u
We gaan niet meer werken met lesblokken, maar net als andere andere groepen bij Hosema met half
jaarlijkse contributie. Lessen zijn iedere week muv de schoolvakanties. Het lesrooster komt
binnenkort op de site. De contributie word gelijk aan kleuters en recreanten turnen/dans.
Als je het nieuwe seizoen meewilt doen stuur dan even een mail aan de ledenadministratie!
Beweegfeest Peuters en Kleuters zaterdag 22 juni
Op zaterdag 22 juni sluiten we het seizoen af voor de kleuters en peuters met het beweegfeest. Een
moment waarop alle peuters en kleuters aan familie en vrienden kunnen laten zien wat ze het
afgelopen seizoen allemaal geleerd hebben. Er zijn twee zaaldelen omgetoverd tot een groot
beweegplein met leuke en uitdagende beweegopstellingen waar de kinderen naar hartenlust kunnen
spelen en bewegen. Ouders, opa’s en oma’s broertjes en zusjes zijn van harte uitgenodigd om in de
zaal te komen kijken naar dit beweegplezier.
De peuters (groep 1 + 2) zijn welkom van 900-1015u en de kleuters van 10.30 tot 11.30 uur. Iedere
groep zal op feestelijke wijze de ochtend afsluiten. We hopen u allen te mogen begroeten tijdens het
beweegfeest!
Voor de kleuters is het beweegfeest de laatste les van dit seizoen en starten zij weer op 24 augustus.
De kleuters gaan trainen van 1045-1145u op de zaterdag en in de laatste week van de zomervakantie
sturen wij de groepslijsten door. (Daar waar de ledenadministratie geen mail ontvangt met een
afmelding zullen wij de kinderen die klaar zijn om door te stromen indelen in de volgende groepen.)
De peuters hebben op 29 juni de laatste les van dit seizoen en starten weer op woensdag 21
augustus.
Testtrainingen Voorselectie - turnsters met geboortejaar 2011, 2012 en 2013.
Op woensdag 5 en woensdag 19 juni organiseren we weer voorselectie-test trainingen. De bedoeling
van deze training is om nieuw talent te werven voor onze selectiegroepen.
Alle meisjes geboren in 2011, 2012 en 2013, die al op recreatief niveau turnen zijn van harte
uitgenodigd om deel te nemen. Gedurende de testtraining wordt aan de hand van oefeningen
gekeken of de meisjes talent hebben voor het selectie turnen. Kracht, lenigheid, coördinatie, inzet en
doorzettingsvermogen zijn belangrijke punten waar naar gekeken wordt.
Aan de hand van deze testtraining kunnen de kinderen worden uitgenodigd voor een aantal
proeftrainingen bij de voorselectiegroep (geboortejaar 2012 en 2013) Deze proeftrainingen starten
na de zomervakantie en zijn op donderdag van 1630-18u. Meisjes met geboortejaar 2011 kunnen
naar aanleiding van de testtraining uitgenodigd worden voor een aantal proeftrainingen bij de
onderbouw selectiegroep op donderdag van 1745-1915u.
De testtrainingen vinden plaats op woensdag 5 en 19 juni van 15u tot 1615u in de Kruisweide
(Hosema gedeelte, zijde tennishal) te Sevenum. Het deelnemen aan de testtraining is uiteraard
gratis. Op 19 juni zijn er nog een paar plekjes vrij om mee te doen!
Vooraf opgeven voor de testtraining via ledenadministratie@hosema.nl
We hopen dat er veel enthousiaste meisjes mee komen doen tijdens de test-training!

Districtsfinale Zuid Nederland turnen
Op zaterdag 25 mei mochten 6 turnsters van HoSeMa afreizen naar Cuijck om hun districtsfinale te
turnen. Alleen de beste 10 turnsters van de provincies: Limburg, N-Brabant en Zeeland hebben zich,
via het LK, voor deze wedstrijd weten te plaatsen.
In wedstrijd 1 was het de beurt aan Saskia Minten & Lara Cuppen; jeugd 2 divisie 4 en aan Fien
Gommans & Fiona Degan; jeugd 2 divisie 5 om te laten zien wat ze in huis hadden.
Alle 4 de dames hebben strak geturnd en
hebben laten zien wat ze konden!
Dit werd beloond met 4 plaatsen in de top 10.
Saskia behaalde de bronzen medaille en Fien
mocht de zilveren medaille in ontvangst nemen.
Fiona eindigde op een mooie 4 plek en
Lara op een welverdiende 6e plaats.
Kim van Kempen; senior divisie 4 en
Marit Engelen; senior divisie 5 mochten
deze mooie wedstrijddag afsluiten.
Helaas verliep voor beide meiden de wedstrijd niet
helemaal zoals gewenst. Beiden hebben meer
in hun mars dan wat ze vandaag hebben kunnen
laten zien. Marit behaalde de 23e plaats en
Kim eindigde op de 28e plaats.

Limburgse Kampioenschappen Turnen + Toestelfinales
Op zaterdag 11 mei mochten 17 turnsters van Hosema de finale turnen van de Limburgse
Kampioenschappen. De finale turnen op zich is al een hele prestatie, want alleen de beste 10
turnsters uit de regio Limburg mogen aan de finale deelnemen in verschillende niveaus en
leeftijdscategorieën. Alle meiden hebben het super goed gedaan. 4 turnsters van HOSEMA wisten
zelfs een gouden plak te behalen en 1 turnster mocht naar huis met de zilveren medaille.
Vanuit de finale hebben ook nog 11 turnsters zich weten te plaatsen voor de district finale.
Op zondag turnden 28 meiden 1 of meerdere toestelfinales. Per toestel streden de beste 8 turnsters
voor een plaats op het podium. In totaal nam Hosema 21 medailles mee naar huis. Een top prestatie
dus.

Deze toppers mochten deelnemen aan de finale van het LK en of de toestelfinales.

Clubkampioenschappen Turnen (alle groepen discipline turnen)
Op zaterdag 29 juni en op zondagochtend 30 juni vinden de jaarlijkse clubkampioenschappen
afdeling turnen van HOSEMA plaats in de Kruisweide te Sevenum. Dit is een wedstrijd voor alle
turnsters van HOSEMA, die lid zijn geworden voor 1/6/2019.
Op zaterdag 29 juni zijn de turnkidsgroepen ( + pre-turnkids) uit Horst + Sevenum aan de beurt + de
B-selectie (m.u.v. de 4 jongste turnsters van de B selectie)
Op zondag 30 juni hebben de meiden van de voorselectie + selectie + 4 jongste turnsters van de B
selectie de clubkampioenwedstrijd.
Deelname aan deze clubkampioenschappen zijn niet verplicht, maar wel hartstikke leuk natuurlijk.
De turnsters kunnen eindelijk laten zien aan iedereen wat ze het hele seizoen geleerd hebben!
Hopelijk mogen wij alle turnsters dan ook verwelkomen deze dag. U hoeft uw dochter niet aan te
melden, wij gaan ervanuit dat iedereen meedoet.
Indien uw dochter niet kan deelnemen aan de clubkampioenschapen willen we u vragen om uw kind
voor 16 juni af te melden. Afmeldingen graag per mail naar: turnen@hosema.nl
* Ieder jaar weer komen we de dag zelf voor verrassingen te staan van kinderen die er niet zijn. De
groepsindelingen maken is een hele puzzel en we vragen u dan ook met klem om uw dochter af te
melden, indien ze niet kan meedoen. *
Groepsindeling turnkids Horst en Sevenum;
De groepsindelingen van de turnkidsgroepen zijn zoveel mogelijk gemaakt op basis van leeftijd.
Helaas was dit niet altijd mogelijk i.v.m. de groepsgrootte.
Per wedstrijd zijn er meestal 4 groepjes die turnen op de 4 onderdelen Brug, Balk, Vloer en sprong.
De groepen 1A en 1B horen bij elkaar (dus de turnsters in deze twee groepjes turnen tegen elkaar) en
de groepen 2A en 2B horen bij elkaar. Zie de apart meegestuurde bijlage voor de groepsindeling.
Kijk goed wanneer en hoe laat uw kind aanwezig dient te zijn. We willen u vragen om een kwartier
voor aanvang van de warming-up (van uw dochter) aanwezig te zijn.
Puntentelling tijdens de clubkampioenschappen;
De oefenstof voor de kinderen van de turnkidsgroepen ligt ook dit jaar in de lijn van de oefenstof van
de wedstrijdturnsters van HOSEMA.
Dit betekent ook dat de puntentelling tijdens de clubkampioenschappen weer zal verlopen zoals dit
ook bij de officiële KNGU wedstrijden gebeurt en dus ook landelijk wordt gedaan. Concreet houdt dit
in dat de kinderen op een onderdeel niet 10.00 punten kunnen behalen, maar een basisscore van
ongeveer 14.50 punten hebben. Alle technische aftrekken worden van deze basisscore afgehaald.
Daarnaast kunnen kinderen meer/minder punten behalen als ze moeilijkere of makkelijkere
onderdelen doen t.a.v. de basis oefenstof.
Organisatorische zaken;
Alle wedstrijden zullen plaatsvinden in de grote tennishal (bij binnenkomst de rechterhal). De
warming-up zal plaatsvinden in de linkerzaal. Aan de linkerzijde zijn ook de kleedlokalen. Kijk bij
binnenkomst goed op de borden voor de indeling van de kleedlokalen. Wij willen de turnsters vragen
om in de linkerzaal te verzamelen en te blijven, ze worden daar opgevangen door de leiding. In deze
zaal zal de leiding samen met de dames de warming up doen en vervolgens naar de wedstrijdzaal
gaan als ze aan de beurt zijn. Houd u als ouder er rekening mee dat, indien u alvast naar de
wedstrijdhal gaat, hier een andere turnwedstrijd bezig is. U kunt natuurlijk ook in de kantine wachten
en vandaaruit kijken, totdat uw dochter aan de beurt is met de wedstrijd. Na de prijsuitreiking van de
vorige wedstrijd zal er dan ook plaats komen in de wedstrijdhal en kunt u plaats nemen op de banken
in de zaal. Dit geeft het minste overlast voor de wedstrijd die op dat moment bezig is.
Demo`s;
Tussen de wedstrijden en prijsuitreikingen door zullen er verschillende optredens plaatsvinden van
de dansers van HOSEMA.

Einde + Start seizoen 2019/2020 turnsters Turnkids Horst & Sevenum
De clubkampioenschappen zijn de laatste activiteit van dit seizoen voor alle turnkids. Daarna hebben
de dames een welverdiende vakantie. De trainingen starten weer op 20 augustus in Horst en 24
augustus in Sevenum. De trainingstijden in Horst zullen een kwartier later gaan zijn: 1815-1915
TKH01 en 1915-2015 TKH02. De groepsindelingen ontvangen jullie in de laatste week van de
vakantie. De tijden van de TKS in Sevenum op zaterdag zijn in het nieuwe seizoen als volgt:
1145-1245u TKS01
1400-1500u TKS03
1300-1400u TKS02
1500-1600u FitMix.
Einde seizoen 2018/2019 & Start 2019/2020 turnsters B selectie, Voorselectie en Selectie
Op maandag 1 juli is de laatste training voor de B selectie. Op woensdag 3 juli is de laatste training
van dit seizoen voor de voorselectie en selectie. Alleen de oudste dames van de selectie trainen op
donderdag 4 juli nog
De voorselectie start op donderdag 22 aug met trainen. Voor de A en B selectie onder- en
bovenbouw starten de trainingen weer vanaf 10 augustus. Het complete trainingsroosters volgt nog
op de site.
Kleding turnsters voorselectie en selectie
Wedstrijdpakjes – Inleveren na de clubkampioenschappen bij Bianca. Dit kan op 1 juli of ten laatste
op 3 of 4 juli tijdens de training. Inleveren ongewassen in een zakje voorzien van de naam!
Trainingspakken – De broeken en jasjes die nog passen hoeven niet ingeleverd te worden. Enkel
broeken en/of jasje die te klein zijn inleveren in tas voorzien van naam. (Indien er leden stoppen
dan dienen zij het wedstrijdpakje en het complete trainingspak in te leveren.)
Clubkampioenschappen Freerunning (Alle Freerunning Groepen)
Op Zondag 30 Juni vinden de jaarlijkse freerunning clubkampioenschappen plaats in Sporthal de
Kruisweide, Sevenum. Hét moment om al je geleerde kunsten te tonen aan elkaar!
Dit jaar zijn er 3 groepen:
 Kids
 FH1 & FS1
 FH2 & FS2
Wedstrijd
De wedstrijd bestaat uit 2 delen. Eerst zullen alle leden op 3 verschillende opstellingen hun gaafste
tricks laten zien. Een jury selecteert deelnemers die het tegen elkaar op zullen nemen in de finale.
Hier mogen deelnemers hun eigen run (een serie bewegingen achter elkaar) maken en laten zien aan
de rest. Runs worden beoordeeld op Moeilijkheid, Uitvoering, Flow (hoe vloeiend de bewegingen
elkaar opvolgen) en Creativiteit.
Prijsuitreiking
Naast een top 3 voor de clubkampioenschappen krijgen de snelste freerunners van elke groep (Speed
Trialsdie tijdens het seizoen gehouden zijn) ook een leuke prijs! Winnaars krijgen vóór 30 Juni een
mailtje.
Schema
Groep
Aanwezig (start warming up)
Prijsuitreiking (tijd kan iets afwijken)
Kids
13:15
14:30
FH1/FS1
14:15
15:50
FH2/FS2
15:35
17:10
Aan/afmelden
Iedereen doet automatisch mee met de clubkampioenschappen. Kan je helaas niet, meld je dan via
mail bij de trainer af! (kevin92.bekerom@live.nl)

HOSEMA Dans!
Koningsdag, Sevenum
Ook dit jaar weer geslaagde workshops en optredens van
HOSEMA dans. JGS bedankt voor de uitnodiging, en tot
een volgende keer.
RUUH, Horst
Tijdens de warming-up, de prijsuitreikingen maar ook
langs de route, waren de dansgroepen van HOSEMA
aanwezig. Goed gedaan meiden!
DANCE2DEMO Sittard, zaterdag 1 juni:
We gaan met alle dansgroepen er een gezellige dag van maken!
Locatie: Stadsporthal, stadswegske 8, Sittard
Verzamelen voor Ingang stadsporthal: 12.30 uur.
* Kleding en haren graag van te voren volgens afspraak in orde hebben.
Het programma ziet er als volgt uit:
Start show/wedstrijd: 14.00 uur. (Pauze 15.15-15.30 uur)
Einde & prijsuitreiking is rond 16.45 uur.
De kaartverkoop kan dit jaar alleen nog maar digitaal via www.eventbrite.nl
Omdat we met alle groepen gaan en er altijd veel ouders mee komen kijken, is er geen autoindeling.
Iedereen zorgt zelf dat de meiden op tijd aanwezig zijn. Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn zelf
te rijden, informeer eerst bij andere dansmeiden en ouders om evt. samen te rijden.
Clubkampioenschappen Turnen Zaterdag 29 Juni:
Met de dansgroepen Stars, Moves en Fantastic treden wij op tijdens de clubkampioenschappen op
zaterdag 29 Juni. Stars en Moves graag om 11.30 uur aanwezig in de Kruisweide (12.00 uur dans), en
Fantastic aanwezig om 13.30 uur (14.00 uur dans).
KinderOLS Sevenum, 25 juni:
We zijn heel blij te mogen melden dat we het kinder OLS op 25 juni mogen afsluiten met de dansen
van Moves en Fantastic! Dames graag ready to dance, om 13.30 uur aanwezig bij het OLS terrein, aan
de Staarterstraat in Sevenum. (Als je niet kunt komen, geeft dit z.s.m. door aan Linda)
OLS Sevenum, zondag 7 juli:
Dit jaar zit er een grote kans in, dat wij ook nog optredens hebben tijdens het OLS in Sevenum op
zondag 7 juli 2019. Voor de dansmeiden die dan nog niet op vakantie zijn, graag deze datum
vrijhouden. Verdere informatie volgt…

Sponsor actie PLUS
Maandagavond 27 mei was de afsluitingsavond van
de sponsor actie van de PLUS .
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het
inleveren van de muntjes waardoor wij dit mooie
bedrag hebben gekregen!.
Tevens was dit de start van een nieuwe actie van de
PLUS: 800 jaar verenigingsleven in Horst aan de
Maas. Hier kunnen plakplaatjes voor verzameld
worden bij het doen van de boodschappen. Wij als
vereniging hebben een exemplaar in ontvangst
mogen nemen.

AGENDA – alle leden
Datum
31 Mei Kruisweide
18-19u
31 mei 1915-20u
Zaterdag 1 juni
Zondagen
9 + 23 juni
Vrijdag 7/6
Zondag 9/6
5 en 19 juni
Zaterdag 15 juni

Activiteit / gebeurtenis
Freerunning clinic voor leiding turnen
en dans (hosema gedeelte)
Kader overleg (groepsindeling nieuwe
seizoen)
Dance to demo Sittard
Training op HOSEMA gedeelte
(tennishal) in de Kruisweide
Kijklessen Freerunning
Testtraining turnen van 15.00 tot
16.15u
District wedstrijd D1 en D2
Sporthal Rumpen
Heugerstraat 2a
6443 Bs Brunssum

Zondag 16 juni

Teamwedstrijden turnen
groepjes D1 en sup.E
Sporthal Rumpen
Heugerstraat 2a
6443 Bs Brunssum

Voor wie?
(Hulp)leiding turnen en dans
(hulp) leiding turnen
Alle dansgroepen, zie info in
bovenstaande infobrief
Freerunning Horst
Alle groepen
Turnster met geboortejaar
2011/2012/2013
Wedstrijd 1: 8.30-10.45uur
Aanwezig zijn: 8.10 uur!
Aniek, Tess, Lissa, Indy
Wedstrijd 3: 14.00-16.15 uur
Aanwezig zijn: 13.15 uur!
Anna
Wedstrijd 1: 8.30 -11.30
Aanwezig zijn: 8.10 uur!
Team D1 HoSeMa Horst 2:
Amber, Irenee, Lieke Marlieke
Wedstrijd 2: 12.15 – 14.30
Aanwezig zijn: 11.30 uur!
Team D1 HoSeMa Horst 1:
Aniek, Guusje, Lin, Naomi
Team Sup E:
Fenne, Maya, Nine en Sannah

22 juni 900-1130
22 juni 15-20u
29/30 juni

Beweegfeest HOSEMA
Kader bedankt activiteit
Afsluitweekend HOSEMA
clubkampioenschappen turnen op
zaterdag en zondagochtend.
Freerun zondagmiddag.

* Gezamenlijke uitslag per
categorie (D1 en sup E) na afloop
van wedstrijd 2.*
Beweegfeest Peuters en Kleuters
Leiding en kader
Turnen, freerun!
Zie de indelingen in aparte
bijlage en in bovenstaande
infobrief
* Dans:
Stars en Moves om 11.30 uur
aanwezig in de Kruisweide (12.00
uur dans), en Fantastic aanwezig
om 13.30 uur (14.00 uur dans).

