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VOORWOORD 
Turnkring Palfit Paal wil gezond, aangenaam en verantwoord sporten aanbieden voor alle 
leeftijden. Palfit streeft naar een evenwicht tussen recreatie- en wedstrijdturnen, waarbij 
plezierbeleving steeds centraal staat. Wij streven ernaar dat elke groep begeleid wordt door 
ervaren trainers en trainsters, die de fundamentele waarden van onze sport bijbrengen. 

De sociale kant van de sport speelt bij de club een belangrijke rol, zonder de professionaliteit 
uit het oog te verliezen. Wij zijn een club waar sfeer, betrokkenheid en eigen identiteit voor 
kader, sporters en vrijwilligers belangrijke aspecten zijn. 

GESCHIEDENIS 
Turnkring Palfit Paal bestaat bijna 45 jaar. Deze werd opgericht in 1971 door Robert 
Smolders. De club groeide, door de jaren heen, uit tot een grote turnkring van meer dan 300 
leden.  

We zijn aangesloten bij de overkoepelende organisatie GymnastiekFederatie 
Vlaanderen, kortweg "GymFed" en sinds 2015 als enige Limburgse club 
aangesloten bij de Belgische Rope Skipping Federatie (BRSF Vlaanderen). 

KWALITEITSLABEL 

 

In 2015 behaalde onze club het Q4Gym kwaliteitslabel. Q4Gym 
evalueerd op een objectieve manier het actuele kwaliteitsniveau of de 
intrinsieke waarde van een Vlaamse gymnastiekvereniging. 

Tijdens deze doorlichting wordt de volledige club onder de loep 
genomen. Zowel op vlak van verenigingsmanagement, beleid en de 
kwaliteit van het aanbod, de lessen en de trainers. 

LOCATIES 

   
Sporthal S.A.C. 
Hospitaalstraat 
3582 Beringen-Mijn 

Sporthal ’t Park 
Parkstraat 40 
3583 Paal 

Turnhal Lagere school 
Meldertsesteenweg 13 
3583 Paal 
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START TURNJAAR 2016-2017 
zondag 28 augustus 2016 

INSCHRIJVINGSDAGEN 
Zaterdag 27 Aug: 10u00-12u00 Sporthal ‘t Park Paal 

Zaterdag 3 sept: 9u30-12u30 Sporthal ‘t Park Paal 

Zondag 4 sept: 9u30-11u Sporthal ‘t SAC Beringen 

Zaterdag 10 sept: 9u30-12u30 Sporthal ‘t Park Paal 

Zondag 11 sept: 9u30-11u Sporthal ‘t SAC Beringen 

Zaterdag 17 sept: 9u30-12u30 Sporthal ‘t Park Paal 

KORTINGEN 
Inschrijving voor 20 september:   € 5 pp 

2e lid van éénzelfde gezin:    € 3  

3e en volgende lid van éénzelfde gezin:  € 6  

Elk inschreven lid krijgt een gratis club t-shirt (zolang de voorraad strekt) 

SAVE THE DATE 
Open-deur-doe-dag:    27 augustus 2016 

Start nieuw turnseizoen:   28 augustus 2016 (Uitzondering: rope skipping- start 10 september) 

Eetdag:    20 november 2016 

Sinterklaasfeest:   26 november 2016 

BESTUURSLEDEN 
Erevoorzitter:  Jos Dierickx   Voorzitter:  Kris De Clerck 

Penningmeester: Marina Vandezande  Secretaris:  Sylvia Tureluren 

Publiciteit:  Sarah Jambon   Trainersverantwoordelijke: Sarah Jambon  
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HUIDIG SPORTIEF AANBOD 2016-2017 

RECREATIEVE GROEPEN 

KLEUTERS 

KLEUTERTURNEN 

 

In de groep kleuterturnen vind je de jongste leden van 
onze club terug. In deze groep wordt dan ook 
voornamelijk gewerkt aan de basisontwikkeling van de 
kleuter. Naast gymnastiekoefeningen willen we de 
kleuter ook coördinatie, lenigheid en behendigheid bij 
brengen. Dit zorgt er voor dat de kleuter na zijn/haar 
opleiding in de kleutergroepen zijn/haar weg kan 
vinden naar andere gymnastiekdisciplines maar ook 
zeker zijn/haar mannetje kan staan in een andere sport. 

 

Doelgroep  Wanneer Lesmoment Locatie Hoofdtrainer 
geboortejaren 2014 – 2013 Zaterdag 9u - 10u Sporthal t’ Park 

Amber Put 
0479/65.15.60 geboortejaar 2012 Zaterdag 10u - 11u Sporthal t’ Park 

geboortejaar 2011 Zaterdag 11u - 12u Sporthal t’ Park 

KLEUTERTRAMPOLINE 

 

Bij kleutertrampoline laten we de kinderen op een speelse 
manier kennis maken met de trampoline sport. Naast 
trampolinespringen begint elke les met een uitgebreide 
opwarming waarin we werken aan de basis van gymnastiek. 
Deze basis van gymnastiek bestaat uit drie delen: algemene 
turnoefeningen (zoals koprol, handenstand,…), lenigheid of 
stretchen en lichaamsbesef. Hier leren de kinderen hoe ze op 
een veilige, gespannen manier op de trampoline kunnen 
springen. 

Doelgroep  Wanneer Lesmoment Locatie Hoofdtrainer 
geboortejaar 2013 Zondag 9u - 10u Sporthal SAC  

Jelke Linders 
0496/80.92.07 geboortejaar 2012 Zondag 9u - 10u Sporthal SAC  

geboortejaar 2011 - 2010 Zondag 9u - 10u30 Sporthal SAC  
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AIRTRACK EN DUBBELMINITRAMPOLINE 

Bij airtrack worden acrobatische elementen 
uitgevoerd op een lang verend kussen van 3 meter 
breed en 15 meter lang (vergelijkbaar met een 
springkasteel). De oefeningen gaan van koprollen en 
handstanden, naar wiel, rondat, overslag en meer 
moeilijke elementen zoals flikken en salto’s. 

Trampolinespringen is een sport waarbij een combinatie van uithouding, lenigheid, kracht en 
coördinatie centraal staat. Bij trampolinespringen leer je allerlei trucjes of sprongen die je 
probeert achter elkaar uit te voeren. 

Doelgroep  Wanneer Lesmoment Locatie Hoofdtrainer 
Beginners Zaterdag 9u30 – 10u30 Sporthal t’ Park Joke Jans 

0472/61.42.97 Gevorderden + pre-keurgroep Zaterdag 10u30 - 12u30 Sporthal t’ Park 

ROPE SKIPPING 

Rope Skipping is de verzameling van verschillende vormen van touwspringen. In essentie is 
elke bewegingsvorm op basis van een springtouw een vorm van rope skipping. Rope Skipping 
is een sport die zowel individueel als in teamverband beoefend kan worden. 

 
 

Doelgroep  Wanneer Lesmoment Locatie Hoofdtrainer 
Rope skipping op muziek Dinsdag 19u - 20u Jongenschool 

Sarah Jambon 
0478/80.51.02 

-11 jaar Zaterdag 10u - 11 Sporthal t’ Park 
+ 11 jaar Zaterdag 11u - 12u Sporthal t’ Park 

TOESTELTURNEN 

Toestelturnen is de populairste gymdiscipline bij meisjes. Het is 
een individuele sport waar wordt geturnd aan vier toestellen: 
sprong, brug met ongelijke leggers, balk en vloer. Je leert er 
rollen, op je handen staan, springen over toestellen en je 
ontwikkelt kracht, lenigheid, vormspanning en coördinatie. 

Doelgroep  Wanneer Lesmoment Locatie Hoofdtrainer 

1ste – 6 de leerjaar Zaterdag 12u - 13u Sporthal t’ Park Amber Put (0479/65.15.60) 
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WEDSTRIJD GROEPEN (ENKEL NA SELECTIE) 

TRAMPOLINE WEDSTRIJDPLOEG 

De oude Olympische gedachte “deelnemen is belangrijker dan 
winnen” is het motto van onze trampolinewerking. We willen de 
kinderen de kans geven om een wedstrijdsport te beoefenen op 
een leuke manier. We vinden het dan ook belangrijk dat de 
kinderen met plezier naar elke training komen. 

We starten in onze club al op jonge leeftijd met de trampolinewerking. Dit doen we omdat we 
de kinderen een goede basisscholing willen geven voor ze aan het wedstrijdgebeuren 
beginnen. We werken met de kinderen dan ook veel aan een correcte en stabiele basishouding 
op de trampoline. Dit gebeurt door een combinatie van lenigheidsoefeningen, kracht, spanning 
en coördinatieoefeningen. 

Verantwoordelijke Trampoline 

Eline Neuteleers 0488/89.45.99 

TUMBLING WEDSTRIJDPLOEG  

 

Bij tumblingreeksen wisselen flikken, salto’s, en schroeven elkaar af. De gymnasten voeren 
hun reeksen uit op een verende baan. Een reeks bestaat uit 8 delen en op het einde wordt 
steeds een spectaculaire eindsprong uitgevoerd. 

Snelheid van uitvoering, amplitude, vaardigheid in het draaien van salto’s en schroeven en 
vooral veel durf. Dat zijn zowat de eigenschappen waarover de gymnasten die tumbling 
beoefenen moeten beschikken. 

Verantwoordelijke Tumbling 

Ellen Jambon 0497/18.84.86 
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TOESTELTURNEN MEISJES WEDSTRIJDPLOEG 

Bij toestelturnen meisjes wordt er geturnd op 4 verschillende 
toestellen, namelijk sprong (Pegasus), barre, balk en vloer. 
Aangezien we een goede basisvorming van jonge gymnasten 
zeer belangrijk vinden, starten we met deze groep reeds op 
jonge leeftijd met kleuters die gescout worden aan de hand van 
hun gymnastische vaardigheden. 

 

 

 

 

CONTACT GEGEVENS 

 

Turnkring Palfit Paal 

Kortebergstraat 23 

3580 Beringen 
  

turnkringpalfit@gmail.com 
bestuur.palfit@gmail.com 

www.palfit.be 
www.facebook.com/Palfit 

  

  

Verantwoordelijke 

Toestelturnen 

Karen Vanschoren 

0472/45.64.03 
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SPONSORS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen of opmerkingen– Contacteer ons op turnkringpalfit@gmail.com 

Wil je onze vereniging sponsoren? Neem contact op met bestuur.palfit@gmail.com 
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