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Het sportseizoen is in volle gang, de herfstvakantie voor de deur en “de Corona maatregelen” zijn 
drastisch aangescherpt. Gelukkig kan de jeugd nog ‘gewoon’ komen trainen. De looproutes, 
gebruik van kleedlokalen, kantine, tribune en kijken in de zaal is allemaal aangescherpt en 
gewijzigd. Per locatie zijn deze verschillend, volg ten allen tijde de aanwijzingen en looproutes op 
die aangegeven staan. Houd daarnaast de basisregels in acht en houd je kind thuis als er klachten 
zijn! Dat is de dringende oproep die wij doen, zorg dat onze trainers veilig les kunnen geven. Laat 
de kinderen zoveel mogelijk alleen naar binnen gaan, leiding is er ten allen tijde om de kinderen op 
te vangen. Alleen als iedereen zijn verantwoordelijk neemt kunnen we ervoor zorgen dat we de 
jeugd aan het sporten houden en dat is wat wij willen doen en waar we goed in zijn.  
 
Bestuur HOSEMA 
 
Nieuwe methodiek - Kleuren turnen 
Sinds dit seizoen zijn we gestart met het Kleuren Turnen.  Kleuren Turnen bestaat uit drie aspecten: 
*Het eerste is een lesstructuur voor de recreatieve tak van de vereniging, de turnkids groepen. Deze 
lesstructuur is gebaseerd op de kleuren van de regenboog en verdeelt de leden niet op basis van 
leeftijd, maar op basis van hun fysieke en mentale vaardigheden. Inderdaad, net als bij bijvoorbeeld 
voetbal of judo! 
*Het tweede aspect bestaat uit de Tools. Iedere kleur van de Regenboog is gekoppeld aan een 
Beweegniveau, dit biedt helderheid, structuur en handvatten voor het trainersteam. De inhoud van 
de Beweegniveaus is uitgewerkt in de vorm van lesdoelen, aanvullende informatie & bijbehorende 
video’s. Daarnaast zijn er Doelenboekjes ontwikkeld om met deze lesdoelen in de trainingen gericht 
aan de slag te gaan. 
*Als derde is er een nieuw Toetsingsconcept ontwikkeld, namelijk het Diploma Turnen. Passend bij 
ieder Beweegniveau zijn er Diploma’s ontwikkeld om (bijvoorbeeld) 2 keer in een turnseizoen de 
lesdoelen te tonen en te toetsen tijdens een “Diploma Turndag”. Niet op basis van 
wedstrijdoefeningen en punten aftrekken van dingen die niet goed gaan, maar op basis van een 
inzichtelijke beoordeling per lesdoel kijken hoe het gaat. 
Op de diploma’s noteren juryleden per lesdoel of de turnster het lesdoel nog niet beheerst, of kan 
uitvoeren met hulp, of zelfstandig kan, of zelfstandig en goed kan of zelfs zelfstandig, goed én mooi 
kan. Dit biedt het trainersteam, de ouders en natuurlijk de leden inzicht in hun ontwikkeling. 
Deze 3 facetten van het Kleuren Turnen dragen bij aan het verhogen van de kwaliteit van de 
trainingen van de turnkids groepen. Het biedt alle leden op eigen beweegniveau een heldere en 
positieve stimulans van hun ontwikkeling. 
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Freerun Horst 
Ter herinnering; na de herfstvakantie gaan de trainingen naar de donderdagavond! 
Actuele lesroosters op www.hosema.nl. 
 
Sponsor actie - Plus Supermarkt in Horst 
De sponsor actie bij de Plus is in volle gang en wij willen jullie alvast hartelijk danken voor alle 
gedoneerde muntjes.  
Op dit moment hebben wij  1010 van de bijna 100.000 uitgegeven muntjes gekregen.  
De laatste 5 weken van de actie kunnen wij 40 sponsorpasjes uitdelen aan onze leden, die als joker 
ingezet kunnen worden om extra muntjes te verdienen. 
Deze actie gaat 1 november van start met een week lang uitgeven van dubbele muntjes voor de 
verenigingen en voor de laatste 4 weken wordt tijdig bekend welke acties er dan zijn.  
Vorig jaar hebben wij  in totaal 117 euro gekregen als totale opbrengst van de Plus Actie. Deze 
opbrengst is ten goede gekomen aan al onze leden, in de vorm van een bijdrage aan ons 5 dec 
cadeau voor alle leden.  
OPROEP: 
Wie doet zijn boodschappen bij de Plus in Horst en wil graag een pasje ontvangen?  Zo help je mee 
om het aantal muntjes en het gesponseerde bedrag voor Hosema omhoog te helpen!  
Stuur een mailtje naar: info@hosema.nl onder vermelding van de naam en in welke groep je 
zoon/dochter les heeft. Wij zorgen er dan voor dat je zoon/dochter de sponsorpas in de les na de 
herfstvakantie van ons ontvangt. Als alle 40 sponsorpassen zijn uitgegeven, zullen wij dit op onze 
website www.hosema.nl  vermelden. 
 
Informatie Selectieturnsters 
De proeftijd tot aan de herfstvakantie is voorbij. De dames van de A en B selectie zijn ingeschreven 
voor de KNGU wedstrijden. Het totaal overzicht is gemaild aan de ouders van de selectie als aparte 
bijlage bij de infobrief. Hopelijk kunnen de wedstrijden doorgang vinden komend seizoen.  
De jaarlijkse Peel en Maas oefenwedstrijd gaat niet door. 
We zijn ons nog aan het beraden hoe we de geplande informatie avond op maandag 02 november 
(19.30u bij Cafe Breurs, Markt 12 in Sevenum) voor de ouders van de A Selectie en B selectie vorm 
gaan geven.  We beperken ons in ieder geval tot de ouders van de A en B selectie op dit moment.  
Informatie over het selectiebeleid, wedstrijdzaken en daarnaast de mogelijkheid om vragen te stellen 
is het doel van de informatiebijeenkomst. Met name de ouders van de dames geboren in 2012, die 
dit seizoen de eerste keer aan wedstrijden deelnemen willen wij graag informeren.  
Voor nu zouden wij willen vragen om u alvast aan te melden zodat wij weten wie er interesse heeft 
voor de informatieavond. Vervolgens zullen wij dan bekijken hoe we het gaan organiseren. 
Aanmelden ledenadminstratie@hosema.nl. 
 
Wisten jullie dat; 
*Er zullen komend seizoen maar liefst 61 turnsters meedoen aan de officiële KNGU wedstrijden. Dit 
zijn er  7 meer dan vorig seizoen. Er is een mooie nieuwe groep aanwas van onderuit, en nagenoeg 
geen afvallers bij de bestaande groep die we al hadden. Hier zijn we erg trots op en we wensen de 
dames een sportief en suc6 vol seizoen toe! 
*Er 38 uur per week divers lesaanbod is van Hosema. Alleen op de maandag zijn er geen trainingen. 
*Er iedere vrijdag 40 dames dansen samen? 
*Er momenteel 8 hoofdtrainers (nivo 3) zijn, 17 nivo 2 hulpleidingen en 7 nivo 1 hulpleiding zijn. 
*Er 30 peuters samen met hun pappa, mamma, opa of oma komen gymmen iedere week op 
zaterdag morgen. 
*Er meer dan 100 freerunners iedere week trainen bij Hosema! 
 
Pietengym 
Ook dit jaar heeft Hosema Sinterklaas gevraagd of er een paar pieten op bezoek kunnen komen. Nu 
hebben we vernomen dat ze van plan zijn om ons een bezoekje te brengen op zaterdag 5 december. 
Alle kinderen die graag samen met de pieten willen gymmen zijn van harte welkom. De precieze 
indeling van deze ochtend laten we via de infobrief van november weten. 
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Poetsschema Hosema turngedeelte Kruisweide 
De afgelopen maanden is er al door ouders gepoetst op de maandagavond. Voor de kinderen is dit 
belangrijk, een veilige en hygiënische omgeving waarin ze kunnen sporten.  
Het schema is volledig klaar en als aparte bijlage meegestuurd aan de ouders van de A en B selectie. 
Het was een hele puzzel, maar de werkgroep is erin geslaagd om rekening te houden met de 
voorkeuren zoals aangegeven door de ouders.  
 
Kleding; trainingspakken & hoodies! 
Alle A + B selectieturnsters krijgen een trainingspak van Hosema in bruikleen. Evenals een 
wedstrijdpakje. 
Het is mogelijk voor alle leden om zelf een (extra) trainingsbroek en/of jasje te bestellen. Dit kan via 
de link: https://www.teamsport24shops.nl/club-webshops/hosema/ 
Het is ook mogelijk om een HOSEMA Hoodie te bestellen! 
Verkrijgbaar in de maten:  
kids 7/8 (122-128)– kids 9/11 (134-146) – kids 12/14 (152-164) → prijs 20€ per stuk 
XS – S – M – L → prijs 23€ per stuk 
Voor vragen of bestellen; ledenadministratie@hosema.nl. 
 
Social Media 
Volgen jullie Hosema al op facebook en Instagram? 
Like de pagina op Hosema op FB en volg Turnvereniging_hosema op Instagram.  
Er komen geregeld leuke filmpjes en foto’s voorbij! 
 
 
 
 
Alle leden; kijk goed wanneer er in de herfstvakantie wel of niet trainen is! Actuele lesroosters 
staan op www.hosema.nl 
 
 
 
 
 
 
 
AGENDA, ALLE LEDEN:  

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

Zaterdag 17 oktober Training   (ipv gecancelde op26/9) Peuters en Gymkids 

Zondag 18 oktober Training Turnhal Zuiderpoort, 

Sportlaan 7, Budel  
1230-1430: A Selectie (onder +bovenbouw) 

1430-1630: B Selectie (onder +bovenbouw) 

Maandag 2 november 
OVB - 1930u  - Cafe Breurs,  
Markt 12, Sevenum 

Informatieavond Selectie turnen 
OVB – informatie volgt afhankelijk 
van Corona - maatregelen 

A en B selectie 
(Per lid max 1 ouder) 

Zondag 15 november Training Turnhal Budel  
 

1230-1430: A Selectie (onder +bovenbouw) 

1430-1630: B Selectie (onder +bovenbouw) 

Zaterdag 5 december 
Kruisweide, Sevenum 

Pietengym Alle jongste kinderen van Hosema, info 
volgt 

Zondag 10 januari Training Turnhal Weert 1430-1630: A Selectie (onder +bovenbouw) 
1630-1830: B Selectie (onder +bovenbouw) 

Zondag 28 februari Training Turnhal Weert 1430-1630: A Selectie (onder +bovenbouw) 
1630-1830: B Selectie (onder +bovenbouw) 

17/18 april LK dames turnen Limburg Organisatie door Hosema 

 


