
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 mei het 5 jaarlijks turnfeest. Het 

thema was ‘Palfit On Tour”. De hele sporthal werd omgetoverd tot 

een concertruimte voor deze spetterende show . 

Dubstep, klassiek, disco, kids music, rock’n roll, hiphop en jazz 

waren de muziekstijlen waarop de 16 groepen hun beste van zichzelf 

lieten zien. Heel het publiek kon genieten van spectaculaire 

optredens.  

Het was een drukke dag, zowel voor de gymnasten en lesgevers 

alsook alle andere mensen die voor en achter de schermen hebben 

meegewerkt. Maar dankzij heel veel helpende handen en een 

supertoffe sfeer was het weer een geweldig feest!  

Meer foto’s kan je terug vinden via onderstaande links.  

Turnfeest  opening 

“Gymbodans”  

Turnfeest “Palfit On Tour”  Volume 2, juli 2016 

Foto’s op Facebook 

Foto’s op Internetgazet Beringen 

Open-deur-doe-dag 

Zaterdag 27 augustus 2016 

 

Start seizoen 

Zondag 28 augustus 2016  
 

Eetdag 

20 november 2016 
 

Sinterklaasfeest 

26 november 2016 

 

Activiteiten 

Verslag Wedstrijden 

 26 maart AGD I-niveau 

De laatste wedstrijd van onze allerkleinste AGD 

gymnastjes zit erop. Super goed gewerkt met als 

beloning allemaal een welverdiende gouden medaille!  

En ook voor onze 9-10 en 11-12 jarige gymnasten 

recrea zit de laatste wedstrijd erop. Ook zij mogen trots 

zijn op hun prestatie en gaan naar huis met 2 gouden en 

3 zilveren medailles! Proficiat meisjes! 

 10 april 2016 C-niveau 

2e wedstrijd voor onze C10 gymnasten zit er weer op! 

Ze mogen trots zijn op hun prestaties en de bijhorende 

medailles! Ze gingen naar huis met een bronzen, een 

zilveren en een gouden medaille. Proficiat meisjes! 

 30 april & 1 mei Limburgs kampioenschap 

Het Limburgs kampioenschap voor onze C15 

gymnasten zit erop, ze hebben beide een schitterende 

prestatie geleverd en mogen dan ook trots zijn op hun 3e 

en 6e plaats voor Limburg!  

En ook de 2e dag van het Limburgs kampioenschap is 

afgesloten, met een schitterend resultaat bij de 

gymnasten C12! Een knappe 2e plaats voor Gite en 5e 

voor Isana! Proficiat meisjes! 

Voor onze C10-gymnasten, was het geen Limburgs, 

maar zij werden eveneens beloond voor hun prestaties. 

Een gouden medaille voor Flore, zilver voor Fran en 

brons voor Anouk! Proficiat meisjes! 

 

 14&15 mei AGD C15 

De laatste wedstrijd voor de categorie C15 zit 

erop Lauren en Kyara kunnen hun seizoen met een 

knappe prestatie afsluiten! Een mooie 17e plaats voor 

Lauren en een 21e voor Kyara! Goed gewerkt meisjes! 

 14&15 mei AGD C12-niveau 

En ook voor onze gymnasten in de categorie C12 was 

het die dag de laatste wedstrijd. Gite en Isana konden 

ook hun seizoen afsluiten met een knappe prestatie! 

Beide gymnasten hebben heel goed gewerkt en mogen 

dan ook trots zijn op hun 4e (Gite) en 44e (Isana) plaats 

van meer dan 60 deelnemers!Goed gewerkt meisjes!  

 28 mei AGD vlaams kampioenschap 

Op 28 mei heeft Gite het wedstrijdseizoen afgesloten 

met haar Vlaams Kampioenschap. Zij keert huiswaarts 

met een knappe 14e plaats op 30 gymnasten. 

Goed gewerkt Gite!  

 Vlaams Kampioenschap DMT trampoline 

I-10 jaar : Naomi 13de  en Ilyse 16de van 24 totaal 

I -9 jaar jongens : Niels 9de van 9 totaal 

I-9 jaar meisjes: Joni 22ste van 24 totaal 

 Vlaams Kampioenschap TRA trampoline 

B-15-16 jaar: Febe  10de van 17 totaal 

I -9 jaar jongens : Niels 6de van 18 totaal 

I-9 jaar meisjes: Hanne 15de van 24 totaal 

 Vlaams Kampioenschap TU  

C 12 jaar Meisjes : Hana 19de van 23 totaal 

C 17-18 jaar Meisjes: Ellen 16de van 16 totaal 

Proficiat aan iedereen! 

Trainers gezocht 

Palfit Paal zoekt train(st)ers! 

Turnclub Palfit Paal zoekt train(st)ers die deel willen uitmaken van ons enthousiast trainersteam. 

We zoeken versterking voor verschillende groepen, zowel recreatief als wedstrijdgebonden. Meer 

specifiek zijn wij op zoek naar gemotiveerde train(st)ers voor onderstaande groepen: 

 Kleuterturnen: zaterdagvoormiddag van 8u30 tot 12u in sporthal 't Park te Paal. 

 Wedstrijdgroep trampoline: maandag en vrijdag in sporthal 't SAC te Beringen-Mijn. 

Ben jij de train(st)er die we zoeken? Neem dan zeker contact met ons op via 

turnkringpalfit@gmail.com of via onze facebook-pagina. 

Hopelijk tot snel in ons trainersteam! 

Opendeur-doe-dag en start seizoen 2016-2017 

Verslag recreatieve groepen 2015-2016 

Facebook Evenement 

Informatie brochure 

 Airtrack & Trampoline 

De meeste kinderen van onze eerste groep kwamen in september binnen met grote ogen. Ze konden 

nog geen wiel of koprol. Vol verbazing, maar met veel zin, vlogen er er helemaal in. De meeste 

kunnen nu zelfs al handstand en flik! Ze hebben heel goed hun best gedaan en daardoor zeer veel 

bijgeleerd. Het waren allemaal toppertjes.  

Onze tweede groep met kinderen van het vierde tot en met het zesde leerjaar waren zeker even 

leergierig. Ze leerden flikken, overslagen en salto's. Ze mochten zelf hun doel opstellen wat ze 

wouden kunnen tegen het turnfeest, en dit is bij de meeste ook gelukt. Ze hebben hard getraind maar 

vooral veel plezier gehad.  

 

 

 

 

 

 Rope skipping 

Wat een jaar! Zeeslag, mens-erger-je-niet, memory, jungle speed– plezier hebben we gehad! Op 

spelende wijze leerde elke skipper nieuwe coole trics bij. Zo een spelletje in het begin van de les 

bracht in ieder geval de sfeer er goed in! Alle skippers hebben ontzettend hard gewerkt.  

En toen kwam er de grootste uitdaging voor de skippers maar ook voor de lesgevers, het turnfeest. 

Een choreo ineen boxen op muziek is toch een heel karwei!  Repeteren, repeteren 

wie zijn best doet zal het leren... En ja hoor! Het resultaat was uitstekend, beide groepen hebben een 

mooie show uitgevoerd tijdens het turnfeest. 

Aangezien het super mooi weer was, heeft de laatste les buiten plaatsgevonden. Een mooie afsluiter 

van het seizoen!  

 

 

 

 

 

 

 

 Kleuter turnen 

Een jaar vol plezier hebben we gehad. Samen met de kinderen hebben we een sprookjesbos 

bewandeld, zijn we veranderd in auto’s om een verkeersparcours af te leggen en zo veel meer. Alle 

drie de groepen doen elke les hun uiterste best.  

De allerkleinste kleutertjes laten hun beste koprol zien en de oudere groepen oefenen al op hun 

handstand en wiel. Over een balk wandelen maakt hen niet bang en aan de barre hangen vinden ze 

dolle pret. Maar het allerleukste vinden ze het plagen van de trainsters, dan gieren en lachen ze. 

Kortom we hebben een druk, leuk, geweldig en spannend jaar gehad met allemaal lachende 

gezichtjes. 

 

 

 

 

 

 Recreatie toestelturnen 

In onze recreatiegroep zitten kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. Een heel diverse 

groep, maar allemaal hebben ze de inzet om hard te werken. Tenen en benen strekken, vingers toe, op 

jullie tenen wandelen, maak je groot, zijn allemaal zaken die ze wel honderd keer gehoord hebben op 

één jaar tijd. Dankzij de inzet van de kinderen en trainsters leren ze zo veel bij. Wiel, handstand, brug, 

molendraai, salto tot op de rug,… zijn een aantal zaken die ze leren. Deze inzet hebben de kinderen 

mogen tonen op het turnfeest en dat deden ze met veel plezier. Het was een hele ervaring voor hen. 

Het was een jaar vol spanning en plezier! 

 

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

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

 

Palf i t  Paal wenst iedereen 

een f i jne vakantie toe!  

https://www.facebook.com/palfitpaal/photos/?tab=album&album_id=10154620501371029
http://www.internetgazet.be/beringen/palfit-on-tour-in-koersel.aspx
https://www.facebook.com/events/1025139770910921/
http://www.palfit.be/wp-content/uploads/2013/11/Infobrochure_2015_2016.pdf

