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Groep: Gymnast:  
 

Turnfeest 2018 – Laatste Info 
 

Beste gymnasten en ouders, 
 
Met deze Info brief willen we jullie op de hoogte brengen van de laatste informatie voor we ons 
Turnfeestweekend ingaan. Wij vragen jullie om nauwgezet alle informatie door te nemen. 
 

 
 

 

ma 23 april – do 3 mei 
 

Aanwezigheid trainingen 
Wij vragen met aandrang 100% aanwezigheid van onze gymnasten. Dit is cruciaal opdat iedereen zijn 
optreden optimaal kan inoefenen. 
 

Kledij gymnasten 
Elke groep bepaalt de kledij voor het nummer dat ze zullen brengen. In functie van de extra kledij of 
attributen is het mogelijk dat de leiding een kleine bijdrage vraagt. 
Aangezien er in de laatste trainingen waarschijnlijk gepast zal worden, vragen we dat iedereen zijn 
A2G shortje zeker aandoet. 
 

Helpende handen turnfeest 
Iedereen die zich opgegeven heeft als helpende hand krijgt nog een communicatie met de informatie 
hieromtrent.  
 

do 3 mei 
 

Afbraak vloer & tumblingbaan 
Op donderdagavond breken we het materiaal af in Sporthal Driehoek. We starten om 20.30u met de 
tumblingbaan en vanaf 21u de vloer. Naar goede gewoonte vragen wij de hulp van de grote 
gymnasten 14+ en ouders. Vele handen maken licht werk. 
 

vr 4 mei 
 

Transport & opbouw Sporthal Sportoase 
- Namiddag opladen camion aan Sporthal Driehoek 
- 17u : Start opbouw Sporthal Sportoase 
- Transporten klein materiaal andere zalen 
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za 5 mei – voormiddag 

 

Repetities per groep 
Elke groep heeft een repetitiemoment waarin het nummer wordt geoefend en de lichten worden 
ingesteld. De kleuters worden pas in de namiddag gevraagd. 
 

- Iedereen 15min. voor aanvangsuur in turnkledij klaar in de kleedkamer met haartjes strak in 
de plooi. 

- Ouders kunnen in de cafetaria wachten. 
- Gymnasten die in meerdere groepen zitten kunnen blijven en op de tribune volgen 

 
Hieronder het repetitieschema: 

Groep Start Einde 

Basis 1 08:30 09:15 

Acro Go + I/C 08:45 09:30 

Presentatie gymnasten 09:00 11:00 

Tumbling Go 09:00 09:45 

Basis 2 09:15 10:00 

Acro A/B 09:30 10:15 

Airtrack 09:45 10:45 

Tumbling W 10:00 11:00 

Ex-gymnasten 10:30 11:15 

Pre-specialisatie 10:45 11:30 

Basis 3-4-512+ 11:00 12:00 

Demo A 11:15 12:15 

Leiding 11:45 12:30 

 

za 5 mei – namiddag Try-Out Show 

 
Start: 14u – Deuren open: 13.30u 
Voorziene einde: 17u 

- De gymnasten worden uiterlijk om 13.30u in de kleedkamer verwacht met strakke haartjes.  
- De show wordt zonder pauze opgevoerd. 
- Op het einde van de show mogen de gymnasten door 1 persoon afgehaald worden in de 

kleedkamer zodra de kleedkamerpoort wordt vrijgegeven 
- Kleuters: mogen om 14.30u afgehaald worden door 1 persoon in de kleedkamer 

 

za 5 mei – avond Show 

 
Start: 19u – Deuren open: 18.30u 
Voorziene einde: 22.30u 

- De gymnasten worden uiterlijk om 18.15u in de kleedkamer verwacht met strakke haartjes. 
- Voor de kleuters is een speciale regeling voorzien om af te halen. 
- Op het einde van de show mogen de gymnasten door 1 persoon afgehaald worden in de 

kleedkamer zodra de kleedkamerpoort wordt vrijgegeven. 
 

zo 6 mei – namiddag Show 

 
Start: 15u – Deuren open: 14.30u 
Voorziene einde: 18.30u 

- De gymnasten worden uiterlijk om 14.15u in de kleedkamer verwacht met strakke haartjes. 
- Voor de kleuters is een speciale regeling voorzien om af te halen. 
- Op het einde van de show mogen de gymnasten door 1 persoon afgehaald worden in de 

kleedkamer zodra de kleedkamerpoort wordt vrijgegeven. 
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zo 6 mei – avond 

 
Na show: Afbraak materiaal en transport naar de turnzalen. 
Napraten en gezellig samenzijn met Turnfeest crew. 
 

ma 7 mei 
 
De trainers communiceren nog of er maandag training is voor de gymnasten. 
 
Vanaf 17u: Sporthal Driehoek – Herplaatsen vloer en tumblingbaan 
Graag ook hier nog helpende handen. 
 
 

Algemene info Turnfeest 
 
Wij weten dat dit een heel druk weekend wordt voor de hele A2G-familie. 
Wij vragen daarom om alles zo goed mogelijk voor te bereiden met uw kinderen en hen te informeren 
zodat het een beetje duidelijk is voor hen, zeker voor de jongsten. 
 
Indien er iets niet verloopt zoals gepland of zoals u dacht, blijf rustig en probeer mee te denken voor 
een oplossing samen met de hoodtrain(st)er van je groep. Wij doen onze uiterste best om alles zo 
goed en zo vlot mogelijk te laten verlopen. 
 
Indien u een schoolfeest of communie heeft, graag contact opnemen met je hoofdtrain(st)er zodat je 
een oplossing kan uitwerken. 
 

Mobiliteit 
Wij vragen aan iedereen om met jullie sportieve benen massaal met de fiets te komen gedurende het 
hele weekend. Moet je toch met de wagen komen dan vind je op de laatste pagina het parkingplan 
rondom Sportoase. Graag de instructies van de begeleiders volgen. 
 

Inkomkaarten 
Betaalde inkomkaarten die nog niet afgehaald werden, zullen aan de inkom klaarliggen. Er zijn nog 
plaatsen beschikbaar voor de Try-Out via A2G website. 
Wij willen u erop wijzen dat het aantal plaatsen beperkt is. Uitverkocht is uitverkocht. 
De veiligheidsregels zijn streng en laten het niet toe om extra plaatsen bij te toveren. Wij doen ons best 
om vrijgekomen kaarten zo snel mogelijk aan de wachtenden aan te bieden. 
 

Vragen? 
Indien u specifieke vragen hebt, neem dan zeker contact op met je leiding  
of stuur een mail naar acro2gym@skynet.be 

 
 

Samen maken we er een super leuk feest van 
voor onze kinderen en een onvergetelijke show  

voor al onze supporters! 
 

Volg ons op Facebook 
Wil je op de hoogte zijn van de belevenissen van onze club 
en gymnasten, volg ons dan zeker op Facebook. 
 

Het bestuur en het voltallige trainersteam  

http://www.acro2gym.be/
mailto:acro2gym@skynet.be
https://www.facebook.com/acro2gym/
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Mobiliteit Turnfeest 
Graag massaal met de fiets komen. 
Dat weekend vinden er ook andere evenementen plaats in Brasschaat. 
 
Adres: Elshoutbaan 17 – 2930 Brasschaat  > Google maps 
 
Volledig parking plan park Brasschaat via deze link 
 
Locatie Sportoase Elshout - Parking plan 
 

 
 
 
 
 
 

Brasschaat 

Schoten 

http://www.acro2gym.be/
https://www.google.com/maps/place/Sportoase+Elshout/@51.2847996,4.4979837,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c407c0e28df60d:0xeff4ddace73c54cb!8m2!3d51.2847996!4d4.5001724
http://acro2gym.weebly.com/uploads/6/0/2/7/60271809/plan_parking_gemeentepark.pdf

