
 

Wat leuk!   

Je mag bij de kikkerkweek/ selectie komen kijken of je met het niveau mee kan komen en je nog 
sneller en beter kan ontwikkelen! Bij de kikkerkweek worden de fysieke voorwaarden nog verder 
uitgebreid en wordt een eerste begin gemaakt met het leren van de beginselen van de 
profielelementen. Bijvoorbeeld: handstand, salto, flikflak enz. Zoals de leiding heeft vermeld mag je 
3x meedoen en dan wordt er gemeld of je mag blijven of dat het misschien toch net even te hoog is 
gegrepen. Dat moeten we dus nog even afwachten, maar in de tussentijd leggen we alvast graag een 
paar dingen uit.   

Discipline  
Als je bij de selectie komt trainen verwachten we wel iets meer discipline van je. Je komt niet meer 
alleen voor de leuk, maar juist ook om serieus te trainen voor bijvoorbeeld wedstrijden. We 
verwachten dan ook dat je naar alle trainingen komt. Bij ziekte snappen we dat het overmacht is, 
maar verder hopen we je zo weinig mogelijk te missen op de lessen.   

Verschillende locaties  
Afhankelijk of je eerst naar de kikkerkweek gaat of hoeveel uren je gaat trainen bij de selectie zijn er 
meerdere locaties waar we les hebben. We proberen er zoveel mogelijk een constante in te houden 
zodat voor iedereen duidelijk is hoe de verdeling is. Het kan echter zijn dat je ontwikkeling zo hard 
gaat dat je ook gevraagd wordt op een andere dag en een andere locatie te trainen. Dat zal altijd in 
overleg gaan uiteraard, maar houd er rekening mee dat er een mogelijkheid is dat je van locatie/ 
dagen wisselt. In het algemeen geldt de volgende regel:  
-kikkerkweek: woensdag 15.30-17.00uur sporthal Beijum, Amkemaheerd 293  
- plus de les waar je nu ook traint (als dit op een woensdag valt, kijken we naar een alternatief)   

Contributie  
Als je meer gaat trainen vragen we ook meer contributie. Je kunt op de website de juisten bedragen 
vinden, maar zodra duidelijk is wat de verandering in lessen is zullen we de nieuwe tarieven laten 
weten. Mocht het moeilijk worden de bedragen te betalen dan kunnen we verwijzen naar Stichting 
Leergeld. LET OP, dit zal niet alle kosten kunnen dekken. Wel een deel.   

Kleding  
Op de selectie train je altijd in een pakje omdat het nog belangrijker is dat de train(st)er je goed kan 
vangen en niet met de handen verwikkeld raakt in een t-shirt. Dat geeft pijnlijke situaties voor zowel 
turnster als train(st)er (bij een salto of een flikflak bijvoorbeeld). We verwachten we dat je in het 
verenigingspakje presenteert op de wedstrijden. Houdt er bij de bestelling rekening mee dat er een 
levertijd is van bijna 6 weken dus bestel een pakje tijdig voordat je aan de wedstrijden meedoet!  
Ook draagt de selectie trainingspakken. Deze pakken kan je kopen of blijven van de vereniging maar 
worden dan aan de leden in bruikleen gesteld. Daarvoor vragen we wel een bijdrage. Elk jaar vragen 
we je of het pak nog goed zit en of je misschien een maat groter wilt. Dat kan dan kosteloos geruild 
worden (in het geval van bruikleen). Voor ons een ideaal systeem omdat er altijd pakken binnen de 
vereniging blijven. Voor de leden een fijn systeem omdat ze niet elke keer als ze groeien een nieuw 
pak te moeten aanschaffen en dus relatief lage kosten te maken.   

Wedstrijden  
Als je bij de selectie komt ga je ook aan wedstrijden mee doen. Voor wedstrijden moet je 
deelnemersgeld betalen. Bij aanvang van het seizoen wordt doorgegeven om hoeveel wedstrijden 
het gaat en wat voor bedrag daarvoor gerekend wordt. Hier wordt akkoord voor gevraagd van je 
ouders. Op wedstrijden draag je je selectiepakje en het trainingspak. Geen ondergoed onder je pakje 
en je haren goed vastgebonden. De wedstrijdinformatie wordt tijdig per email verstuurd, maar zal 



 

ook op de website geplaatst worden. Als je mee hebt gedaan aan de wedstrijden wordt er 
een fotootje van je gemaakt en worden de resultaten gedeeld op de website en op facebook. Kijk 
ook maar eens op deze media voor meer info en voorbeelden (PS wanneer je als ouder hebt 
aangegeven dat je dit niet wilt, houden we daar ook rekening mee)   

Kortom, redelijk wat meerkosten, maar tegelijkertijd meer training en meer wedstrijdmogelijkheden 
Nog vragen? Schiet dan iemand aan! Dat kan zowel leiding als het bestuur zijn. En… heel veel plezier 
gewenst!   

Hartelijke groeten,   
Daphne Veldman – verenigingsmanager  
Rosalie Beuker – trainster kikkerkweek  

www.turnstadgroningen.nl 


