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In een maand kan er veel gebeuren... Nieuwe aanmeldingen bleven binnenkomen,  HOSEMA is 
gegroeid tot de grootste vereniging in heel Horst aan de Maas met het hoogste aantal sportende 
jeugdleden onder de 14 jaar! In de Kruisweide is hard gewerkt om het mogelijk te maken dat er na 
1/11 gelijktijdig geturnd en gekorfbald kan worden. De groepsindeling en visie dans waarmee we 
de toekomst ingaan is helder en er komt een extra turnkids groep bij. Het kader volgde 2 workshop 
avonden “sportief coachen in een veilig sportklimaat” en de eerste certificaten bij de 
reanimatiecursus zijn uitgereikt. Voor de wedstrijdturnsters komen de wedstrijden in zicht en de 
eerste freerun kijklessen zijn geweest. 
Veel gebeurt dus; we praten jullie graag bij in deze nieuwsbrief. 
 
Bestuur HOSEMA 
 
 
Incasso contributie; alle leden  
Begin november zal de incasso van de contributie van de eerste helft van dit seizoen plaats vinden. 
We zullen dan ook de loten van de GCA inhouden. De eerste helft van dit seizoen loopt tot en met 
januari 2019. Zijn er vragen mbt de contributie dan mogen deze gesteld worden aan 
ledenadministratie@hosema.nl. 
 
 
Freerunning - de grootste freerunning wedstrijd van het jaar! 
Al vele jaren leeft de freerunning community toe naar de maand Oktober. Alle ogen wenden zich dan 
naar het sensationele eiland Santorini, een Grieks eiland. Ligging aan de kust, huisjes gebouwd op de 
oplopende bergformatie; een eindeloze aaneenschakeling van obstakels. Santorini is een begrip 
onder freerunners; freerunning paradise. Red bull art of motion werd jaarlijks gehouden in Santorini, 
een wedstrijd waarbij de beste freerunners ter wereld strijden tegen elkaar en zichzelf om een zo 
gaaf mogelijk run neer te zetten, het officieuze WK Freerunning. Nederlander Bart van der Linden 
heeft deze wedstrijd in 2016 gewonnen. Kort na deze wedstijd in Griekenland volgt een wedstrijd in 
Zweden, welke jaarlijks groter en beter wordt; de Air Wipp Challenge. 
Dit jaar echter heeft Red Bull – organisator van Art of Motion – besloten om een jaar pauze te nemen 
en is er dus geen wedstrijd op Santorini. Dit betekend dat iedereen zijn blik gericht heeft op Zweden. 
9 en 10 November worden de grenzen van freerunning weer opgezocht én verlegd. Nu nog meer 
vastberaden om gekroond te worden tot stijl kampioen, gaan de deelnemers alles uit de kast trekken 
om zichzelf te overtreffen. Dit maakt voor een wedstrijd die je als freerunner niet mag missen!  
Zaterdag 10 November zijn de finales. HOSEMA gaat deze live volgen! Kom de livestream volgen met 
je mede-freerunners en laat je verbazen, verbluffen en inspireren. Vanaf 18:00 zenden we de 
wedstrijd uit. De finale van de  vrouwen en de gehele mannen wedstrijd. De wedstrijd duurt tot 
21:00. We zijn nog op zoek naar een leuke locatie! Heb je ideeën of tips; freerunning@hosema.nl 
 
 
Informatieavond Voorselectie + Selectie turnen; 
Op woensdag 31/10 om 20u in de kantine van de Kruisweide zijn alle ouders van de voorselectie en 
selectie turnsters van harte welkom. We willen graag informatie met jullie delen over oa; 
wedstrijdzaken en wat verder ter tafel komt. Er is hier voor u als ouder ook gelegenheid tot stellen 
van vragen of het delen van ideeën met zowel trainsters als ook het bestuur. 
 
 

http://www.hosema.nl/


 
HOSEMA; GROOTSTE SPORTVERENIGING Horst ad Maas JEUGLEDEN ONDER 14 JAAR   
Hosema is 11 jaar geleden opgericht en heeft inmiddels 376 jeugdleden onder de 18 jaar.  
Het bijzondere eraan is dat 344 leden onder de 14 jaar zijn (of dit jaar 14 zijn geworden)  
Geen vereniging  in Horst aan de Maas heeft zoveel jonge jeugdleden! De leden komen uit alle 
dorpskernen. 
Reden voor een feestje! Samen met de KNGU (koninklijke Nederlandse Gym Uni) wil Hosema dit 
vieren. Een groot beweegfeest voor alle  kinderen uit heel Horst aan de Maas. De KNGU heeft 
namelijk ook reden voor een feestje; ze bestaan 150 jaar. 

 
 
 

Hosema draagt de gymsport breed uit en 
biedt naast turnen ook de disciplines  Dans & 
Freerunning aan.  Bij hosema kan men al 
vanaf de 2 jaar terecht voor de peutergym, 
vervolgens de kleutergym en vandaaruit kan 
men met de 6 jaar doorstromen naar dans, 
freerunning of turnen. Het beweegaanbod 
voor de peuters en kleuters word ook breed 
uitgedragen door samenwerkingen met 
Kinderopvang t Nest, Spring en Gemeente 
Horst aan de Maas. 

 
 
“Doen waar je goed in bent”   Hosema heeft een beweegaanbod voor het kind waar de motorische 
ontwikkeling nog volop in ontwikkeling is. Eerst een aantal jaren gymmen voor een brede basis en 
vervolgens een sport kiezen die bij je past.  Hosema is ervan overtuigd dat gymmen op jonge leeftijd 
de motorische basisvaardigheden ten goede komen en men daar op latere leeftijd alleen maar profijt 
van heeft, welke sport men ook gaat beoefenen. Een leven lang veilig en gezond bewegen! 
 
 
Dans!  
Afgelopen weken zijn de indelingen van de dansgroepen bekeken en uitvoerig de visie en het beleid besproken. 
Er zijn nog meisjes ingestroomd en er zijn nog meisjes gestopt. 
Dit heeft geleid tot een nieuwe indeling van de dansgroepen.  Er is gekeken naar de ontwikkeling en het niveau 
van de dansers, de grootte van de groepen, de groepsdynamiek, de beschikbaarheid van leiding en hulpleiding, 
beschikbaarheid van de accommodatie. 
De indeling die gemaakt is gaat voort op de gedachte die HOSEMA uitdraagt:  
“Plezier in dansen staat voorop! Daar waar de potentie er is en een danser kan en wil zich verder ontwikkelen 
de mogelijkheden bieden om door te kunnen groeien in niveau.” 
  
Vanaf nu heeft HOSEMA 4 dansgroepen; Stars, Moves, Fantastic en Energy! 

Stars & Moves;    Iedereen op zijn of haar niveau  met veel plezier laten dansen! Hier zijn ten alle tijden 
nieuwkomers welkom. 
Fantastic & Energy;  Uiteraard blijft het plezier van het dansen voorop staan, er word verwacht dat er 
een positieve inzet is en men bij trainingen en optredens aanwezig is.  
Voor deze groepen word je gevraagd. Energy is tevens de officiële danswedstrijdgroep van HOSEMA. 

  
De aangepaste trainingstijden zijn miv vrijdag 26/10 als volgt; 
STARS                  vrijdag 1715 – 1815u Hoofdleiding Maud Hoeijmakers - Spiegelkelder 
MOVES                vrijdag 1815 – 1915u Hoofdleiding Linda Hoeijmakers (Maud Hoeijmakers back up)   
   Hulpleiding Jazlyn Litjens & Loeka Billekens - Spiegelkelder 
FANTASTIC          vrijdag 1615 – 1715u Hoofdleiding Linda Hoeijmakers 

 Hulpleiding Roos Reijnders & Janne Schuurmans- Spiegelkelder 
ENERGY               vrijdag 1715 - 1815u Hoofdleiding Linda Hoeijmakers – tennishal Hosema gedeelte 
 
Op 2/11 zullen Elly en Bianca vanuit het bestuur aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en daar 
waar nodig verheldering en informatie te geven. Loop dus gerust binnen als u vragen heeft! 
 



Sportief Coachen - Hoe kunnen we samen zorgen voor een sportieve en positieve cultuur binnen onze 
vereniging? 
Twee avonden gingen we aan de slag onder professionele begeleiding van een Trajectbegeleider 
vanuit de KNGU. De trainsters en leiding van Dans, Freerun, Kleuter en Peutergym en Turnen samen 
met het bestuur. De eerste avond stond in het teken van het creëren van een veilig sportklimaat en 
onze invloed als trainer-coach daarbij. Het geven van complimenten en het maken van afspraken 
stond tijdens de tweede avond centraal. Aan de hand van voorbeelden, eigen ervaringen en filmpjes 
ging men in kleine groepjes of plenair in gesprek met elkaar. 
“Hoe kunnen we de leiding handvatten geven om een positief pedagogisch klimaat te realiseren 

tijdens trainingen en wedstrijden.” Dit was wat de hoofdvraag van het bestuur. 

De kaderbijeenkomsten hebben veel losgemaakt bij de deelnemers en er lijkt een 

bewustwordingsproces op gang te zijn gekomen over de eigen verantwoordelijkheid bij het creëren 

van een positief sportklimaat voor de leden en de eigen verantwoordelijkheid van de trainster 

binnen de vereniging.  “Veel is al bekend, maar door de filmpjes en de vragen ben je jezelf er toch 

weer extra bewust van geworden” aldus een deelneemster.   

We hebben een evaluatie gekregen en handvaten hoe we als bestuur onze leiding nog beter kunnen 

faciliteren. Daarnaast hebben we inzicht, tips en tops gekregen hoe de trainsters en leiding de leden 

begeleiden tijdens het sporten. Hier kunnen we mee aan de slag!  

“HOSEMA heeft betrokken trainers die er voor de kinderen het beste van willen maken!” 

 
 
 
Nieuwe turnkids groep in Sevenum & aangepaste tijden TKS2 + 3 miv zaterdag 3/11; 
Vanaf zaterdag 3 november  is er een nieuwe groep turnkids; de Pre trunkids. De trainingstijd is op 
zaterdag van 9-10u op het hosemagedeelte in de tennishal olv Jacky of Josien. 
De tijden van de Turnkids 02 + 03 schuiven een kwartier naar achteren; TKS02 1245-1345u en TKS03 
1345-1445u. Normaal trainen de TKS02 + 03 op het hosema gedeelte; indien er echter korfbal 
wedstrijden zijn tijdens de trainingstijden dan trainen de dames in de Sporthal gedeelte links. 
 
 
 
 



Kruisweide Hosema gedeelte / aanpassingen; 
Per 1 november komen de korfballers naar binnen om te trainen en wedstrijden te spelen. Om niet 
meer terug te hoeven verhuizen naar de Sporthal is er in de tennishal een hosema gedeelte gemaakt.  
Het is dus mogelijk om gelijktijdig te turnen en de korballers trainen in de tennishal. Korfbal en 
voetbal wedstrijden gaan we nog niet gelijktijdig doen voorlopig.  
Op het hosema gedeelte mogen de  toestellen vast blijven staan, er hoeft niet meer opgebouwd en 
afgebroken te worden. Er zijn rekstokken bijgekomen en putten om de brug te spannen en de 
pegasus vast te zetten.  Daarnaast hebben de balsporten minder last van het magnesium gebruik van 
de turnsters. Dit is een eerste fase in een totaalplan voor het aanpassen en multifunctioneel maken 
van de tennishal. Er staat nog op  de planning; een vaste wand (ipv hekken/netten), een tribune 
(bovenop het hosemagedeelte), een aanbouw met valkuil en kleedruimte, wandrekken en ringen. 
Gefaseerd zal dit in de toekomst uitgevoerd worden. 
Voor nu is hosema erg blij met het reeds gerealiseerde. We gaan er alles aan doen om als 1/11 de 
korfballers naar binnen komen het tot een suc6 te maken om gelijktijdig te kunnen trainen.  
Er is nu ook  meer effectieve trainingstijd in de uren dat we de zaal huren, de toestellen hebben 
minder slijtage van het opbouwen en afbreken er zijn nog veel meer voordelen. Echter is er ook een 
minder positieve bijkomstigheid; door de huidige afscherming is het niet meer mogelijk om naar de 
trainingen te kijken. Voor de trainsters en turnsters is dit het minst erge, echter voor de ouders is het 
niet leuk. We zijn nog aan het bekijken hoe we toch op een aantal momenten kunnen realiseren dat 
er gekeken kan worden. Tips of suggesties zijn welkom via ledenadministratie@hosema.nl 
 
Trainingspakken HOSEMA / Meulendijks Sport in Horst. 
Leiding en wedstrijdturnsters dragen  gesponsorde trainingspakken van HOSEMA.  Een broek en een 
jasje. Deze trainingspakken zijn ook  te koop bij Meulendijks in Horst. In de winkel hangen 
verschillende maten om te kunnen passen. Dit staat iedereen vrij. 
 
Aangepaste tijden op zaterdag voorselectie en selectie miv zaterdag 3/11; 
Door een extra turnkids groep en de bezetting in de tennishal door medegebruikers worden de 
trainingstijden miv zaterdag 3/11 als volgt; 
945-1130u  Voorselectie  
1115-13u    Selectie 
De woensdag blijft ongewijzigd;  
1615-18u Voorselectie   /   1745-1945u Selectie 
Tijdens de winterperiode zijn we genoodzaakt om een aantal zaterdagen de trainingen te verplaatsen 
vanwege wedstrijden in de tennishal. Er volgt een nieuw overzicht met alle trainingsdatums en tijden 
in een aparte mailing aan de voorselectie, selectie en b selectie. 
 
Peel en Maaskampioenschappen Turnen; een deel van VS en Selectie. 
Op zondag 18 november vinden de Peel en Maas kampioenschappen plaats. De wedstrijd wordt 
gehouden in sporthal de Piushof in Panningen.  
Het is een vriendschappelijke wedstrijd. Het doel van de wedstrijd is om alle oefeningen te laten 
controleren door de juryleden en voor de jongste turnsters wedstrijdervaring opdoen, voordat het 
wedstrijdseizoen echt begint. De wedstrijden zijn tussen 8.45u en 16.30u, voor iedereen leuk om te 
gaan kijken en natuurlijk de turnsters van hosema aan te moedigen! 
In een aparte mail aan de wedstrijdturnsters sturen wij de wedstrijdschema’s. 
 
 
AGENDA – alle leden:  

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

Wo 31 Oktober 
20u Kruisweide 

Info avond, voorselectie en selectie Ouders Voorselectie + selectie  

Zo 4 november Training turnhal Budel 13-15u Voorselectie + selectie  

Za 10 November 
18u locatie … 

Air Wipp Challenge kijken Alle freerunners zijn van harte 
welkom! 

Zo 18 november 
Panningen 

Peel en Maastoernooi (oefenwedstrijd) Voorselectie + selectie muv 
nieuwe instroom vs  

Zo 9 december Training turnhal Weert 13-15u Voorselectie + selectie 

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

mailto:ledenadministratie@hosema.nl


 

Zondag 16 dec.  Plaatsingswedstrijd turnen  
 
 

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 

12 januari Plaatsingswedstrijd turnen Wedstrijd 1: 
Tess, Jans, Lissa, Suze, Silke, Indy, 
Renske 
Wedstrijd 2: 
Pupil 1 D2: Camee, Sofie, 
Dieuwertje, Jun Div 5 Fenne 
Wedstrijd 3: 
Marit 

13 januari  
 

Plaatsingswedstrijd turnen  
 

Wedstrijd 2:  
Jun. div. 3 Pleun 

 Januari 2019 
Datum volgt 

Uitstapje Portal of Jump-XL TKS01 + TKH01 + freerunkids + 
Pre turnkids. 
Dans Stars, Moves en Energy 

Vrijdag 4 Januari 2019 
 

Uitstapje Freerunners - Turnhal Budel 
10:00 – 13:00 indeling volgt. 

Freerunners (m.u.v. Freerunkids) 

Vrijdag 4 Januari 2019 
 

Uitstapje Turnen - Turnhal Weert. 
 

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

2 Februari Plaatsingswedstrijd 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 turnen  Zie schema in de bijlage  

11/12 Mei Finale weekend turnen  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 onderbouw turnen ? Verdere info volgt. 

22 juni Afsluitdag Hosema Beweegfeest Peuters en Kleuters 

29/30 juni Afsluitweekend hosema 
clubkampioenschappen 

Turnen, freerun en dans 

 
 
 


