TURNKRING
PALFIT PAAL
2021 - 2022
SEIZOEN 2021 - 2022
Het seizoen start op zaterdag 4 september 2021
en eindigt op zondag 29 mei 2022.

INSCHRIJVINGEN
Inschrijvingen gebeuren voor sportseizoen 2021 - 2022
online en dit vanaf zondag 29 augustus 2021.
Vanaf 28 augustus zullen de link en de handleiding om
in te schrijven op www.palfit.be beschikbaar zijn.

OPENDEUR-DOE-DAG
Net zoals andere jaren houden we een opendeur- doedag. Op deze dag is iedereen (na inschrijving) welkom
om te komen kijken en vooral om de verschillende
disciplines eens uit te proberen.
Wanneer? 28 augustus van 10u00 tot 12u30
Waar? sporthal ’t Park te Paal
Inschrijven? https://forms.gle/YrLh1a1sBK7b8isW9

EETDAG 2021
Op zondag 21 november 2021 gaat onze jaarlijkse
eetdag door. We zijn nog druk aan het brainstormen
over het concept van deze dag, maar zet deze datum
alvast in jullie agenda!

KOEKENVERKOOP 2022
In februari 2022 organiseren we onze jaarlijkse
koekenverkoop! Heerlijke koeken om aan vrienden en
familie uit te delen!

SAVE THE DATES:
28/08/21: OPENDEUR-DOE-DAG
21/11/2021: EETDAG
02/2022: KOEKENVERKOOP
05/03/22: GYM-FUNDAG
21/05/22: TURNFEEST

GYM-FUNDAG
Elk turnseizoen slaan de turnclubs Palfit Paal en
Gym90 de handen in elkaar om onze recreatieve
gymnasten een leuke en speelse wedstrijdervaring te
laten opdoen met een ruim aanbod aan
randanimatie! Dit seizoen zal deze Gym-fundag
georganiseerd worden op zaterdag 5 maart 2022 in
sporthal Curticella (Koersel). Al onze kleuters en
gymnasten van het lager onderwijs zullen na een
leuke gezamenlijke opwarming verschillende sterren
kunnen verdienen door het tonen van hun
aangeleerde oefeningen. De deelnemende gymnasten
gaan zeker niet met lege handen naar huis, ze
krijgen hun Gym-diploma én een medaille als
aandenken.

TURNFEEST
Zaterdag 21 mei 2022 is het zover, dan staat ons
tweejaarlijks turnfeest op het programma. Ook dit
jaar zal ons turnfeest doorgaan in sporthal Curticella
(Koersel). Op deze dag is iedereen welkom om te
komen kijken naar datgene waar onze leden een heel
turnseizoen voor oefenen.

VOORWOORD

GESCHIEDENIS

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.

Onze club werd opgericht in 1971 door Robert
Smolders. De club groeide, door de jaren heen, uit tot
een grote turnkring van meer dan 400 leden. We zijn
aangesloten bij de overkoepelende organisatie
GymnastiekFederatie Vlaanderen, kortweg "GymFed".
Sinds 2015 zijn we in het bezit van het officiële
kwaliteitslabel Q4Gym.

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.

In 2018 behaalde onze club het Q4Gym kwaliteitslabel
opnieuw. Q4Gym evalueert op een objectieve manier
het actuele kwaliteitsniveau of de intrinsieke waarde
van een Vlaamse gymnastiekvereniging.

Palfit Paal blijft streven voor een groenere
omgeving! We proberen zo weinig mogelijk
papier te drukken en dus zo veel mogelijk online
te doen. Om geen belangrijke informatie te
missen, kijk zeker je spamfolder na of onze
communicatiemails niet onterecht worden
weggefilterd.

KWALITEITSLABEL

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.

BESTUUR

Ere-voorzitter: Jos Dierickx
Voorzitter: Ellen Jambon
Penningmeester: Marina Vandezande
Secretaris & publicatie: Sarah Jambon
Sportief verantwoordelijke: Karen Vanschoren
Vrijwilligerswerking: Niels Van Elven
Aanspreekpunt Integriteit (API): Debbie
Hellebuyck
Algemeen contact: turnkringpalfit@gmail.com

LOCATIES
Sporthal S.A.C.
Hospitaalstraat 40
3582 Beringen-Mijn

Sporthal ’t Park
Parkstraat 40
3583 Paal

Sportcentrum Curticella
Sportlaan 20
3582 Koersel

PALFIT PAAL VZW
OPENDEUR-DOE-DAG
Zaterdag 28 augustus 2021
van 10u00 – 12u30
KLEUTERTURNEN

Net zoals andere jaren houden we een
opendeur-doe-dag.
Op deze dag is iedereen (na inschrijving)
welkom om te komen kijken en vooral om de
verschillende disciplines eens uit te proberen.

KLEUTERTRAMPOLINE

AIRTRACK &
TRAMPOLINE

Sporthal ‘t Park te Paal
FREERUNNING

Inschrijven via deze link:
https://forms.gle/YrLh1a1sBK7b8isW9
Start seizoen: 4 september 2021

ROPE SKIPPING
TOESTELTURNEN

Kom gerust eens een kijkje nemen tijdens een van
onze lessen. Of beter nog, beleef zelf wat het is en
maak gebruik van 2 gratis proeflessen. Je maakt op
die manier kennis met de sport, de trainers en de
andere leden.
Het lessenrooster is eveneens beschikbaar op de
website www.palfit.be.
Online inschrijven mogelijk vanaf 29/08/2021 via
onze website.

TRAMPOLINE

TUMBLING

www.palfit.be
turnkringpalfit@gmail.com
www.facebook.com/palfitpaal
www.instagram.com/palfit_paal

SPORTAANBOD
KLEUTERTURNEN
In de lessen kleuterturnen ontdekken de
3- tot 6-jarigen via allerlei leuke spelletjes en
oefeningen hun eigen grenzen. Ze kunnen in deze
lessen hun energie ten volle benutten.
Op basis van het nieuwe “Kiddies” programma
van Gymfed, tillen we als club ons kleuterturnen
naar een nog hoger niveau. Volgens deze
sportieve leerlijn, voeren ze eenvoudige
opdrachten en spelletjes uit en maken ze kennis
met allerlei vormen van bewegen om zo hun
turnvaardigheden uit te breiden.
De les kleuterturnen is ook het moment om
hun eerste ‘turnkunstjes’ te leren.

KLEUTERTRAMPOLINE
Bij kleutertrampoline laten we de kinderen
naast het opbouwen van algemene
turnvaardigheden op een spelende manier kennis
maken met de trampolinesport.

TOESTELTURNEN
Meisjes en jongens maken kennis met alle aspecten
van de turnsport. Er wordt op een leuke manier
gewerkt aan de basis van gymnastiek: lenigheid,
kracht, vormspanning, evenwicht en coördinatie. De
kinderen leren er alle basisbewegingen zoals het
maken van een koprol, kopstand, handstand, radslag
en veel meer. De oefeningen worden aangeleerd aan
de verschillende turntoestellen (brug met ongelijke
leggers, balk, vloer en sprong).

AIRTRACK & TRAMPOLINE
Airtrack (een opgeblazen tumblingbaan) is een
perfect hulpmiddel voor het aanleren van allerlei
turnelementen. Naast airtrack is de
dubbelminitrampoline ook een groot onderdeel van
deze lessen. De geleerde tricks kunnen dan op beide
toestellen uitgevoerd worden.

ROPE SKIPPING
Rope Skipping is een spectaculaire vorm van
acrobatisch touwspringen waarvoor onder andere een
grote hoeveelheid coördinatie, lenigheid, kracht,
snelheid, uithouding, ritmegevoel en acrobatie vereist
is!

TRAMPOLINE
De gymnasten springen soms tot 8 meter hoog en ze
combineren deze sprongen met salto’s en
schroeven. De trampolinespringer kan evenwicht,
ritme, tempo- en ruimtegevoel uitstekend
combineren. Door veel te trainen zal hij/zij steeds
hoger kunnen zweven en meer trucs kunnen
uitvoeren.

FREERUNNING
Zo creatief mogelijk van punt A naar punt B komen
door te springen, klimmen, balanceren, zwaaien,
hangen, … . En vergeet de spectaculaire coole tricks
niet! Flips, swings, sprongen, salto's en andere
'tricks', het hoort er allemaal bij!
De obstakels zijn alledaagse dingen als muurtjes,
hekken, trappen, buizen, banken en palen. Alles
waar over gesprongen, geklauterd en gerend kan
worden, is onderdeel van een Freerunning parcours.
Kortweg een uitdagende sport.

TUMBLING
Bij tumblingreeksen wisselen salto’s, fliks en
schroeven elkaar af. De gymnasten voeren hun
spectaculaire reeksen uit op een verende baan.

KLEUTERGYMNASTIEK
JE KIND IN BEWEGING.

WAT IS KLEUTERTURNEN
In de lessen kleuterturnen ontdekken de
3- tot 5-jarigen via allerlei leuke spelletjes en
oefeningen hun eigen grenzen. Ze kunnen in deze
lessen hun energie ten volle benutten.
Volgens de sportieve leerlijn van het nieuwe “Kiddies”
programma, voeren ze eenvoudige opdrachten en
spelletjes uit en maken ze kennis met allerlei vormen
van bewegen om zo hun turnvaardigheden uit te
breiden.
De les kleuterturnen is ook het moment om hun
eerste ‘turnkunstjes’ te leren.
De allerkleinsten van 3 en 4 jaar leren eenvoudige
basisvaardigheden zoals huppelen, hinkelen en
tuimelen. Kinderen van 5 jaar krijgen wat meer
complexe uitdagingen aangeboden.

WAT IS KLEUTERTRAMPOLINE
Bij kleutertrampoline laten we de kinderen naast het
opbouwen van algemene turnvaardigheden op een
spelende manier kennis maken met de
trampolinesport.

GROEPEN
Geboortejaar 2018
Geboortejaar 2017

Kleuterturnen
Zaterdag 09u00 – 10u00
Zaterdag 10u00 – 11u00

Kleutertrampoline
Geboortejaren 2017-2016
Zondag 09u00 – 10u00

WAAR?
Kleuterturnen
Sporthal ’t Park
Parkstraat 40
3583 Paal

Kleutertrampoline
Sporthal ’t SAC
Hospitaalstraat 40
3582 Beringen

CONTACTEER ONS
Palfit Paal vzw

VZW nr. 0677.740.483
turnkringpalfit@gmail.com
www.palfit.be
www.facebook.com/palfit

AIRTRACK & TRAMPOLINE
ALS JIJ JE GRENZEN WILT VERLEGGEN
DAN IS AIRTRACK & TRAMPOLINE ZEKER
IETS VOOR JOU!

WAT IS AIRTRACK &
TRAMPOLINE?
In de groep airtrack en trampoline 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, tot wiel, rondat,
overslag en meer moeilijke elementen zoals salto’s
en flikken. Het is aangeraden om al een beetje
turnbasis te hebben als je met airtrack wil beginnen
(bijvoorbeeld handstand en wiel).
Bij het trampolinespringen kun je goed spelen met de
zwaartekracht. Hoe hoger je springt, hoe langer je in
de lucht kan zweven en hoe meer salto's je kunt maken!
Springen op de dubbele minitrampoline vraagt durf,
coördinatie en perfectie. De minitrampoline wordt in
de turnlessen op school ook veelvuldig gebruikt.

GROEPEN
Recreatie airtrack & trampoline 1
Meisjes en jongens van het
Zaterdag 09u00 – 10u00
1e tem het 3e leerjaar
Recreatie airtrack & trampoline 2
Meisjes en jongens vanaf
Zaterdag 10u00- 11u30
het 4e leerjaar
Recreatie airtrack (gevorderden)
Meisjes en jongens na
Zaterdag 11u30- 13u00
selectie

WAAR?
Sporthal ’t Park
Parkstraat 40
3583 Paal

CONTACTEER ONS
Palfit Paal vzw

VZW nr. 0677.740.483
turnkringpalfit@gmail.com
www.palfit.be
www.facebook.com/palfit

TOESTELTURNEN

WAT IS TOESTELTURNEN?

HOU JE VAN AFWISSELING EN
UITDAGING?

Onze jongste leden in deze groep zijn de jongens en
meisjes uit de groep basisgym. In het 3e kleuterklasje
bouwen we verder op de reeds aangeleerde
turnvaardigheden bij het kleuterturnen en in het
eerste leerjaar breiden we dit al meer uit naar het
opbouwen van een specifieke basis in het algemene
toestelturnen.
In onze recreatiegroep toestelturnen maken meisjes
en jongens kennis met alle aspecten van de turnsport.
Kinderen vanaf het 2e leerjaar zijn welkom op deze
trainingen. Er wordt op een leuke manier gewerkt aan
de basis van gymnastiek: lenigheid, kracht,
vormspanning, evenwicht en coördinatie. De kinderen
leren er alle basis- bewegingen zoals het maken van
een koprol, kopstand, handstand, radslag,… De
oefeningen worden aangeleerd aan de verschillende
turntoestellen.
In onze wedstrijdgroep toestelturnen meisjes ligt de
focus op de vier toestellen: sprong, brug met
ongelijke leggers, balk en vloer. Voor deze
wedstrijdgroep is er enige voorkennis nodig. Indien u
hiervoor interesse heeft, gelieve contact op te nemen
met onze club.

GROEPEN
Basisgym
Geboortejaren 2016 & 2015 Zaterdag 11u00 – 12u00
(3e kleuterklas & 1e leerjaar)

Recreatie toestelturnen
Meisjes en jongens van het
Zaterdag 11u30 – 13u00
2e tem het 6e leerjaar

WAAR?
Sporthal ’t Park
Parkstraat 40
3583 Paal

CONTACTEER ONS
Palfit Paal vzw

VZW nr. 0677.740.483
turnkringpalfit@gmail.com
www.palfit.be
www.facebook.com/palfit

ROPE SKIPPING

WAT IS ROPE SKIPPING?

WERK JE GRAAG AAN JE UITHOUDING
IN COMBINATIE MET ACROBATISCHE
SKILLS? DAN IS ROPE SKIPPING ZEKER
IETS VOOR JOU!

Rope Skipping is een spectaculaire vorm van
acrobatisch touwspringen waarvoor onder
andere een grote hoeveelheid coördinatie,
lenigheid,
kracht,
snelheid,
uithouding,
ritmegevoel en acrobatie vereist is!
In essentie is elke bewegingsvorm op basis van een
springtouw een vorm van rope skipping.
In onze lessen is er een focus om op spelende wijze
ervaring op te bouwen in rope skipping (memory,
Jungle Speed, Mens-erger-je-niet,…)
Momenteel worden er geen wedstrijden meegedaan
en is deze sport enkel op recreatief niveau
aangeboden in onze turnkring.

GROEPEN
Rope Skipping 1
Meisjes en jongens van het
Zaterdag 09u30 – 10u30
lager onderwijs
Rope Skipping 2
Meisjes en jongens vanaf
Zaterdag 10u30 – 11u30
het middelbaar en
gevorderden (selectie door
trainers)

WAAR?
Sporthal ’t Park
Parkstraat 40
3583 Paal

CONTACTEER ONS
Palfit Paal vzw

VZW nr. 0677.740.483
turnkringpalfit@gmail.com
www.palfit.be
www.facebook.com/palfit

FREERUNNING

WAT IS FREERUNNING?

FREERUNNING IS A WAY OF LIFE

Zo creatief mogelijk van punt A naar punt B komen
door te springen, klimmen, balanceren, zwaaien,
hangen, … . En vergeet de spectaculaire coole tricks
niet! Flips, swings, sprongen, salto's en andere 'tricks',
het hoort er allemaal bij!
De obstakels zijn alledaagse dingen als muurtjes,
hekken, trappen, buizen, banken en palen. Alles waar
over gesprongen, geklauterd en gerend kan worden, is
onderdeel van een Freerunning parcours. Kortweg een
uitdagende sport.
De freerunner gaat op zoek naar zijn eigen grenzen en
nieuwe uitdagingen. Langzaam opbouwen en veilig
trainen zijn de sleutelwoorden.
Onze trainers leren je verschillende technieken en
methodes die in freerunning gebruikt worden. In de
lessen staan plezier, vrijheid, kracht en conditie,
zelfvertrouwen en angsten overwinnen voorop.
Freerunning is a way of life!
Meer info op www.wearefreerunning.be

GROEPEN
Freerunning
Meisjes en jongens –
Beginners* (vanaf 3e leerjaar)
Freerunning
Meisjes en jongens –
Gevorderden* (vanaf 3e
leerjaar)

1
Zaterdag 13u00 –
15u00
2
Zaterdag 15u00 –
17u00

*Groepsindeling wordt door de trainers bepaald op
basis van de eerste 2 lessen in september (04/09 en
11/09), nadien starten de leden in de toegewezen
groep.

WAAR?
Sporthal Curticella
Sportlaan 20
3582 Koersel

CONTACTEER ONS
Palfit Paal vzw

VZW nr. 0677.740.483
turnkringpalfit@gmail.com
www.palfit.be
www.facebook.com/palfit

TRAMPOLINE

WAT IS TRAMPOLINE?

HOU JE VAN ‘HOOG GAAN’ EN
SENSATIE?
DAN IS TRAMPOLINESPRINGEN ECHT
IETS VOOR JOU!

De gymnasten springen soms tot 8 meter hoog en ze
combineren deze sprongen met salto’s en schroeven.
De trampolinespringer kan evenwicht, ritme, tempoen ruimtegevoel uitstekend combineren. Door veel te
trainen zal de gymnast steeds hoger kunnen zweven
en meer salto’s en schroeven kunnen uitvoeren.
Trampolinespringen is één van de drie
gymnastiekdisciplines die op de Olympische Spelen
wordt beoefend. Naast individueel
trampolinespringen, wordt er ook per twee een
routine uitgevoerd. Bij synchroonspringen maken
beide gymnasten dezelfde sprongen, maar wel elk op
een eigen trampoline.
Springen op de dubbele minitrampoline vraagt durf,
coördinatie en perfectie. De minitrampoline wordt in
de turnlessen ook veelvuldig gebruikt.

GROEPEN
Deze sporttak is enkel op wedstrijdniveau in onze
club.
Voor de wedstrijdgroep trampoline is vaak enige
voorkennis gewenst. Indien u hiervoor interesse heeft,
gelieve contact op te nemen met onze club.

WAAR?
Sporthal ‘t SAC
Hospitaalstraat 40
3582 Beringen

CONTACTEER ONS
Palfit Paal vzw

VZW nr. 0677.740.483
turnkringpalfit@gmail.com
www.palfit.be
www.facebook.com/palfit

TUMBLING

WAT IS TUMBLING?

ALS JIJ JE GRENZEN WILT VERLEGGEN
DAN IS TUMBLING ZEKER IETS VOOR JOU!

Tumbling is een aaneenschakeling van spectaculaire
turnoefeningen. Op de 25 meter lange verende baan
wisselen salto’s, fliks en schroeven elkaar af.
Een reeks bestaat uit 5 tot 8 delen en op het einde
wordt steeds een spectaculaire eindsprong
uitgevoerd. Een tumblingreeks is een verbinding van
sprongelementen waarbij rugwaartse snelheid wordt
opgebouwd. De geturnde reeks moet een goede
beheersing, vormspanning, uitvoering en handhaving
van tempo laten zien. De gymnast vuurt in een razend
tempo ritmische- en roterende sprongbewegingen af
op het publiek, zonder aarzeling of tussenstappen.
Snelheid, amplitude en vaardigheid in het draaien van
salto’s en schroeven zijn hier van belang.

GROEPEN
Deze sporttak is enkel op wedstrijdniveau in onze
club.
Voor de wedstrijdgroep tumbling is enige voorkennis
gewenst. Indien u hiervoor interesse heeft, gelieve
contact op te nemen met onze club.

WAAR?
Sporthal ‘t SAC
Hospitaalstraat 40
3582 Beringen

CONTACTEER ONS
Palfit Paal vzw

VZW nr. 0677.740.483
turnkringpalfit@gmail.com
www.palfit.be
www.facebook.com/palfit

OVERZICHT UREN & LOCATIES
Wanneer

Lesmoment

Kleuterturnen 1 (geboortejaar 2018)

Zaterdag

09u00 - 10u00

Lidgeld
(incl.€ 20 administratie en
verzekering)
€ 90

Kleuterturnen 2 (geboortejaar 2017)
Basisgym (geboortejaar 2016 en 2015)

Zaterdag
Zaterdag

10u00 - 11u00
11u00 - 12u00

€ 90
€ 90

Recreatie airtrack & trampoline (1e – 3e leerjaar)
Recreatie airtrack & trampoline (vanaf 4e leerjaar)

Zaterdag

09u00 - 10u00

€ 90

Zaterdag

10u00 - 11u30

€ 115

Recreatie airtrack & trampoline (gevorderden) – Na selectie
Recreatie toestelturnen (vanaf 2e leerjaar)

Zaterdag
Zaterdag

11u30 - 13u00
11u30 - 13u00

€ 115
€ 115

Rope Skipping 1 (1e tot 6e leerjaar)
Rope Skipping 2 (middelbaar + gevorderden)

Zaterdag

09u30 - 10u30

€ 90

Zaterdag
Zaterdag

10u30 – 11u30
13u00 – 15u00

€ 90
€ 135

Zaterdag

15u00 – 17u00

€ 135

Zondag

09u00 - 10u00

€ 90

Groep

(3e kleuterklas en 1e leerjaar)

e

Freerunning 1 (beginners, vanaf 3 leerjaar)) - Groepsindeling door
trainers na 2 lessen

Freerunning 2 (gevorderden, vanaf 3e leerjaar) - Groepsindeling
door trainers na 2 lessen

Kleutertrampoline 1 (geboortejaren 2017 & 2016)

Locatie

Sporthal ‘t Park
Parkstraat 40
3583 Paal

Sporthal Curticella
Sportlaan 20
3582 Koersel
Sporthal ‘t SAC
Hospitaalstraat 40
3582 Beringen

WEDSTRIJDGROEPEN
Palfit Paal heeft wedstrijdgroepen voor de volgende disciplines: Trampoline, Toestelturnen Meisjes en Tumbling.
Voor de wedstrijdgroepen is enige voorkennis gewenst.
Indien je interesse hebt voor één van deze wedstrijdgroepen, neem dan contact op met onze club.
We bekijken dan de mogelijkheden.

VRAGEN? CONTACTEER ONS
Palfit Paal vzw
VZW nr. 0677.740.483
turnkringpalfit@gmail.com
www.palfit.be
www.facebook.com/palfit

www.palfit.be
turnkringpalfit@gmail.com
www.facebook.com/palfitpaal
www.instagram.com/palfit_paal

SAMENWERKING & SPONSORS
Gymnastiekfederatie Vlaanderen

Met dank aan onze sponsors

WORDT U
ONZE
SPONSOR?
Contacteer ons

www.palfit.be
turnkringpalfit@gmail.com
www.facebook.com/palfitpaal
www.instagram.com/palfit_paal

