
Turnen met plezier 

T U R N K R I N G  P A L F I T  

Palf i t  Nieuws  

Onze turnkring organiseerde in samenwerking met Gym90 Beringen 

en Gymfed de eerste Gymstars fundag. Na een leuke gezamelijke 

opwarming met Gymbo, voerde de gymnasten de oefeningen op hun 

niveau uit het Gymstars-programma uit. Om de “fun-factor” nog 

meer op te drijven, werden er korte initiatie lessen freerunning, 

ropeskipping en dans voorzien. Ook konden de gymnasten zich uit-

leven op de airtrack, trampoline en springkasteel.   

Ken je mij al? Ik ben Gymbo! 

Ik ben de mascotte van de 

Gymnastiekfederatie.   

Net als ji j ,  vind ik turnen  

super cool!  

Gymstars—fundag Volume 1, maart 2016 

Turnfeest 22 MEI 2016 

Naar goede gewoonte organiseert Palfit om de 5 jaar een turnfeest en 2016 is weer zo een jaartje! 

Achter de schermen draaien de voorbereidingen al op volle toeren en geleidelijk aan beginnen ook de 

verschillende groepen te oefenen aan hun demo.  

Deze keer zal het turnfeest plaatsvinden in de sporthal van Koersel (Curticella). Er zal één voorstelling 

zijn op zondagnamiddag 22 mei. Alle gymnasten nemen deel aan deze voorstelling. Op zondag voor-

middag zal er een oefenmoment zijn waarbij alle groepen aanwezig dienen te zijn. 

We hopen op de aanwezigheid van alle gymnasten om een fantastische turnshow van te maken! Kan je 

niet deelnemen, breng dan zo snel mogelijk je trainer op de hoogte, indien dit nog niet gebeurd is. 

De Ticketverkoop is reeds gestart, er zijn 2 mogelijkheden: 

Optie 1: Online bestellen en aankoop via bankoverschrijving 

Optie 2: Aankoop tijdens voorverkoop momenten: 

Zaterdag  23 en 30 april 2016: Sporthal 't Park Paal (9u45 tot 12u15) 

Zondag  17 en 24 april 2016: Sporthal ’t SAC Beringen-Mijn (9u30 tot 11u30). 

Voorverkoop : 

Volwassenen:  € 7 

Kind (tot 12 jaar):  € 5 

Kinderen t.e.m 3 jaar gratis 

Kaarten in voorverkoop kunnen besteld worden tot 15 mei daarna kunnen er enkel nog kaarten aan de 

kassa gekocht worden indien de show niet uitverkocht is. 

Aan de kassa:  € 10 

Meer details 

Net zoals de voorbije Jaren organiseert Palfit een paaseieren-

verkoop om de clubkas te spijzen.  

Onze paaseitjes zijn verpakt in zakjes van ±200 g. en er is de 

mogelijkheid om te kiezen uit 4 samenstellingen: melk-, witte-, 

fondant– chocolade en gemengde samenstelling. De paaseieren 

zijn vervaardigd uit artisanale chocolade van hoge kwaliteit. 

Te koop via de trainers. Probeer dus de komende  weken zo veel 

mogelijk paaseieren te verkopen. 

Paaseieren verkoop 

Meer details 

 Voorverkoopdata turnfeest 

Zaterdag 23 & 30 april 

Zondag 17 & 24 april 

 Turnfeest “Palfit On Tour” 

Zondag 22 mei  

Activiteiten 

Online ticketverkoop 

Verslag Wedstrijden 

 09&10 januari AGD I-niveau 

De eerste wedstrijd I-niveau toestel turnen vond plaats op 9  

januari. Onze gymnasten die deelnamen in groepen I9 en I8 

hebben zeer goed gewerkt! De meisjes van groep I9 behaal-

den Bronzen medaille voor hun turnprestaties en de meisjes 

van groep I8 behaalden 8 bronzen medailles en 1 zilveren! 

 10 januari trampoline Recreatietornooi 

De gymnasten van trampline namen deel aan een recreatietor-

nooi in Bierbeek. Yarne en Yo-Lynne behalen zilver. Lynne, 

Sophie, Eleya, Fara en Dean behalen goud. 

 16 januari AGD Recreatietornooi 

Vervolgens kwamen gymnasten van AGD opnieuw in actie 

op het recreatietoernooi toestelturnen in Leopoldsburg. De 

allerkleinste gymnasten namen 2 gouden en 5 zilveren me-

dailles in beslag! De oudere gymnasten een gouden, 3 zilve-

ren en een bronzen medaille mee naar huis! 

 
 23&24 januari trampoline PV DMT & TRA 

De gymnasten van trampoline deel aan de eerste provinciale Voorronde DMT en TRA I-niveau. 

Dominic behaalde 2x zilver (DMT – groep I10 & TRA- groep I10). 

Ilyse behaalde zilver en Naomi goud (TRA- groep I10) 

Niels behaalde 2x brons (DMT- groep I9 & TRA- groep I9) 

Joni behaalde brons (DMT- groep I9) 

Bo en Naomi behaalde brons en Ilyse behaalde goud (TRA-groep I10) 

Joni behaalde brons en Hanne behaalde goud (TRA- groep I9)  

 30&31 januari tumbling C-niveau 

De gymnasten van tumbling kwamen in actie op het Antwerps provinciaal kampioenschap in het C-

niveau. Flore ging als een speer bij de opwarming maar de zenuwen spelen parten bij de wedstrijd zelf 

en de laatste reeks, de tempreeks, werd onderbroken. Hanna kan altijd net iets extra op een wedstrijd 

en turnt super! Ze eindigt maar liefst op de 5e plaats in het open klassement (op 34 gymnasten) en is 

zeker voor het Vlaams met 89,3 punten. Tom heeft meteen een podiumplaats beet op zijn eerste wed-

strijd! Hij haalt brons met 96,6 punten. Kwalificatie voor het Vlaams: check! Ellen was als laatste aan 

de beurt en moest haar zenuwen onder controle krijgen. En dat is gelukt!! Ze kaapt de 10e plaats weg 

(op 28 gymnasten) met 95,9 punten. Ook de selectie voor het Vlaams kampioenschap is hierdoor in 

orde!  

 6&7 februari—trampoline PV DMT & TRA  

Hier behaalden de gymnasten de volgende resultaten in het open klassement in de discipline trampoline 

B-niveau:  Jarne behaalde een 4de plaats.  Daylien behaalde een 27ste plaats, Febe behaalde een 14de 

plaats  Britt behaalde een 22ste plaats.  

 6&7 februari– AGD PV B-niveau 

Kirsten Zeeuws nam deel aan haar eerste wedstrijd dit jaar in de Belgische competitie (B-niveau- 

AGD). Voor haar balk oefening kreeg ze een compliment van de jury dat het een heel nette oefening 

was en aan barre behaalde ze haar vooropgestelde doel. Het uitvoeren van een nieuw element en dat is 

gelukt. "Overvliegen van hoog naar laag." 

 13&14 februari– AGD I-niveau 

Voor toestel turnen I-niveau zit de laatste wedstrijd er al op. Er was duidelijk bij alle gymnasten, zowel 

I8 als I9 een mooie vooruitgang zichtbaar! Bij de I8 mochten de gymnasten met 3 zilveren en 6 bron-

zen medailles naar huis en bij de I9 namen ze 5 bronzen medailles mee. 

 20&21 februari– trampoline DMT & TRA 

Voor trampoline I niveau zit de laatste wedstrijd er ook op, de volgende resultaten werden behaald: 

I9 TRA meisjes: Hanne behaalde zilver en Joni behaalde brons 

I9 DMT meisjes: Joni behaalde zilver en Hanne behaalde brons 

I9 TRA jongens: Niels behaalde zilver 

I9 DMT jongens: Niels behaalde zilver 

I10 TRA meisjes: Ilyse behaalde goud en Bo, Naomi behaalde zilver 

I10 DMT miesjes: Ilyse, Bo, Naomi behaalde zilver 

I10 TRA jongens: Dominic behaalde zilver 

I10 DMT jongens: Dominic behaalde zilver  

 20&21 februari– AGD PV B-niveau 

Kirsten mag opnieuw trots zijn op haar prestatie! Ze nam opnieuw aan 2 van de 4 toestellen mee om-

wille van haar kwetsuur, maar wist in totaal maar liefst bijna 2 volledige punten meer te scoren! Knap 

werk ! 

 

 

 

 

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

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

 12&13 maart– AGD PV C-niveau  

Isana, Kyara, Gite, Flore en Anouk namen deel 

aan hun eerste kampioenschap van het jaar. Een 

mooie 12e plaats voor Gite en een 30e voor Isana 

en dit op 63 gymnasten! Een gouden medaille 

voor Flore en brons voor Anouk! 

 12&13 maart– trampoline PV  

De gymnasten van trampoline deden mee aan het Limburg kampioenschap Trampoline.  

Jarne, Febe en Thomas behaalde een eerste plaats, Daylien behaalde een 3de plaatse en Britt een 

2de plaats.  

 

 

 19&20 maart– tumbling PV  C– niveau 

Op het limburgs kampioenschap behaalde de gymnasten van tum-

bling mooie resultaten: 

Flore behaalde de derde plaats, haar zus Hanna pakt zilver in het 

Limburgs klassement en hiermee wordt ze knap van de 23 deel-

neemsters.  

Tom en Brent namen het tegen elkaar op, Tom behaalde de eerste 

plaats en Brent de tweede plaats. 

Ellen behaalde een zilveren medaille! 

 19&20 maart– AGD PV B-niveau 

De laatste wedstrijd zit er al weer op voor Kirsten. Ze sluit haar 

wedstrijdseizoen af met een 3de plaats op het Limburgs kampioen-

schap! 

VAKANTIE 
Paasvakantie: Van zondag 27 maart t.e.m. zondag 10 april 2016 

Het wedstrijd seizoen voor trampoline, AGD en tumbling is volop bezig. Hieronder een kort overzicht 

van de resultaten: 

 23 januari AGD I-niveau 

De gymasten van AGD (I-niveau) namen op 23 en 24 januari deel aan de tweede wedstrijd toestel turnen 

in Hoogstraten. Hier behaalden alle 8-jarigen (9 gymnasten) een bronzen medaille. De 9 jarigen behaalde 

dezelfde medailles als in de eerste wedstrijd, namelijk 5 bronzen medailles. 

http://www.bloso.be/sportdbpublic.website/DetailInfrastructuur.aspx?InfraId=fdd5df78-e96c-4413-aab3-c504f825d872
http://www.gymstars.be/articles/allereerste-gymstars-fundag
http://www.palfit.be/wp-content/uploads/2016/02/Pasen.jpg
http://www.palfit.be/wp-content/uploads/2016/02/Pasen.jpg

