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Halloween toernooi
Informatie
Deelnemers
• Alle turnsters moeten een kwartier voor hun wedstrijd begint aanwezig zijn.
• Neem een bidon mee om iets te drinken tussendoor (en eventueel iets te eten).
• Zorg voor de juiste wedstrijdkleding. Omdat het een Halloween toernooi willen we turnsters
aanmoedigen zich in deze stijl te kleden! Wel is het belangrijk dat er nog geturnd kan worden
en dat de juryleden alles goed kunnen zien en beoordelen.
Kleding regels
◦ Turnpakje (van de vereniging of eigen turnpakje)
◦ Turnbroekje mag (niet verplicht)
◦ Haren vast
◦ Geen sieraden (bandjes die niet af kunnen mogen afgeplakt worden met tape in
huidskleur)
◦ Blote voeten of turnschoentjes (zonder sokken of met enkelsokken in dezelfde kleur als het
schoentje)
Ideeën voor het Halloween toernooi:
◦ Turnpakjes/broekjes in Halloween kleuren (zwart/organje/paars/groen)
◦ Panty's in halloween sfeer (gatenpanty's, halloweenkleuren)
◦ Halloween schmink of make-up (tattoo's, nagellak)
◦ Halloween haarstukjes (let wel op met rollen)
◦ Eventueel Halloween kleding die je snel aan en uit kan doen (in plaats van een
trainingspak, dus dit mag je niet aan bij je oefening)
Publiek
• Publiek is welkom! De entree is gratis dus we hopen op een mooie opkomst.
• Voor de catering vragen we wel een kleine vergoeding, van de opbrengst hiervan maken we
deze wedstrijden mogelijk.
• Foto's/filmpjes mogen gemaakt worden zonder flits.
• Natuurlijk hopen we dat er ook veel ouders/verzorgers komen helpen bij de organisatie
Vrijwilligers
• Bij elke ronde is vermeld welke vrijwilligers zich al hebben aangemeld en waar we nog mensen
kunnen gebruikten (pagina 4 en pagina 6).
• Als er vrijwilligers zijn die graag willen helpen maar niet weten waarmee hoor ik het ook graag.
We willen om om 9.15 uur (ronde 1) of 12.15 uur (ronde 2) even een moment plannen om
hier uitleg over te geven.

Halloween toernooi
Ronde 1
Deelnemerslijst
10.00 – 12.00 uur (9.45 uur aanwezig)
Groep 1 – D/E/F

Groep 2 – D3/D2

Sprong – brug – balk – vloer

Brug – balk – vloer – sprong

1

Lina

F

9

Lynn

Pupil 1 D3

2

Lotte So

F

10

Amber KB

Pupil 2 D3

3

Lieke

F

11

Femke

Pupil 2 D3

4

Nicola

F

12

Ella

Jeugd 1 D3

5

Nikki

F

13

Isa-Luna

Jeugd 1 D3

6

Anouk

E

14

Esmee

Jeugd 1 D2

7

Anne L

D

8

Sanne S

D

Groep 3 – N/D1

Groep 4 – G/H

Balk – vloer – sprong – brug

Vloer – sprong – brug – balk

15

Vera

Pupil 1 D1

22

Sanne M

H

16

Vivian

Pupil 1 D1

23

Indy

H

17

Jane

Pupil 2 D1

24

Viënne

G

18

Benthe

Pupil 2 D1

25

Jette

G

19

Alysse

Pupil 2 D1

26

Floor

G

20

Isolde

Jeugd 1 N4

27

Janne

G

21

Thess

Instap N1

28

Jils

G

Sprong

Brug

Balk

Vloer

Ronde 1 (10.00 – 10.30)

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Ronde 2 (10.30 – 11.00)

Groep 4

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Ronde 3 (11.00 – 11.30)

Groep 3

Groep 4

Groep 1

Groep 2

Ronde 4 (11.30 – 12.00)

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 1

Halloween toernooi
Ronde 1
Organisatie &
vrijwilligers
Juryleden
Sprong

Brug

Balk

Vloer

Jesper

Wijanne

Marion

Aafke

Begeleiders
Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Als er nog vrijwilligers zijn die hierbij willen helpen hoor ik het graag!
Wedstrijdtafel
Cijfers invoeren

Nummers uitdelen

Muziek bedienen

Speaker
Sanne

Als er nog vrijwilligers zijn die hierbij willen helpen hoor ik het graag!
Toestellen
Opbouw zaterdag

Ombouwen tussen rondes

Ombouwen na afloop

Activiteitencommissie
Martin
Als er nog vrijwilligers zijn die hierbij willen helpen hoor ik het graag!
Extra's
Catering

Fotograaf

Activiteitencommissie
Als er nog vrijwilligers zijn die hierbij willen helpen hoor ik het graag!

Vrijwilligers:
Aanmelden bij Lotte via C.W.Elschot@gmail.com. Als je wel wil helpen maar niet weet waarmee/hoe hoor ik het graag,
voor ronde 1 plannen we zondag om 9.15 uur een uitleg moment.

Halloween toernooi
Ronde 2
Deelnemerslijst
13.00 – 15.00 uur (12.45 uur aanwezig)
Groep 1

Groep 2

Sprong/vloer – brug – balk

Brug – balk – sprong/vloer

Jasmijn

Bo

Suus

Bente

Lisa

Ilse

Maud

Yara

Amber S

Yinte
Lotte St
Feline

Sprong/vloer

Brug

Balk

Ronde 1 (13.10 – 13.40

Groep 1

Groep 2

-

Ronde 2 (13.40 – 14.10)

-

Groep 1

Groep 2

Ronde 3 (14.10 – 14.40)

Groep 2

-

Groep 1

Halloween toernooi
Ronde 2
Organisatie &
vrijwilligers
Juryleden/begeleiders
Sprong/vloer

Brug

Jesper
Nardi

Lina
Monique

Wedstrijdtafel
Muziek bedienen

Speaker

Balk

Lotte
Erna
Veronique
Als er nog vrijwilligers zijn die hierbij willen helpen hoor ik het graag!

Lotte Elschot
Als er nog vrijwilligers zijn die hierbij willen helpen hoor ik het graag!
Toestellen
Ombouw zondag 12.00 uur

Opruimen na afloop

Als er nog vrijwilligers zijn die hierbij willen helpen hoor ik het graag!
Extra's
Catering

Fotograaf

Activiteitencommissie
Als er nog vrijwilligers zijn die hierbij willen helpen hoor ik het graag!
Vrijwilligers:
Aanmelden bij Lotte via C.W.Elschot@gmail.com. Als je wel wil helpen maar niet weet waarmee/hoe hoor ik het graag,
voor ronde 2 plannen we zondag om 12.15 uur een uitleg moment.

Halloween toernooi
programma zaterdag
(voorbereidingen)

Turntrainingen 10.00 – 15.00 uur
Omdat er zondag geen turntrainingen zijn turnen alle turnsters op zaterdag (wel op dezelfde tijd):
• 10.00 – 12.00 uur
turntraining ochtendgroepen
• 12.00 – 13.00 uur
vrije training
• 13.00 – 15.00 uur
turntraining middaggroepen
Ombouwen voor zondag 15.00 – 15.30 uur
De toestellen worden op de juiste manier klaargezet (zal grotendeels al klaarstaan dankzij de
turntraining), de stoelen voor het publiek en de jurytafels worden toegevoegd en we gaan de zaal in
Halloween sferen brengen met mooie versieringen (als iemand thuis nog iets heeft wat we kunnen
lenen horen we het graag!). Hulp hierbij is natuurlijk welkom!
Mini jurycursus 15.30 – 17.00 uur
Voor alle ouders/verzorgers, turnsters, assistenten en andere geïnteresseerden die meer willen weten
over hoe de cijfers tot stand komen bij het wedstrijd turnen! Om te kijken hoeveel turnsters we nodig
hebben is het handig als ik weet hoeveel mensen er ongeveer komen, aanmelden kan via
c.w.elschot@gmail.com.
Inhoud van de eerste mini jurycursus:
• 15.30 – 16.00 uur
De opbouw van het cijfer
• 16.00 – 16.30 uur
Elementen (balk/vloer)
• 16.30 – 17.00 uur
Belangrijkste aftrekken

Halloween toernooi
programma zondag
(halloween toernooi)

09.15 uur uitleg voor vrijwilligers wedstrijd 1
Als er vrijwilligers zijn die graag willen helpen maar niet weten waarmee (of niet weten wat een taak
inhoudt) zie ik ze graag om 09.15 uur! Dan kan ik in alle rust uitleggen waar we nog hulp bij kunnen
gebruiken en wat een taak inhoudt.
Vrijwilligers die al weten wat ze moeten doen kunnen natuurlijk gewoon om 9.45 uur komen.
09.45 uur turnsters wedstrijd 1 aanwezig
Wedstrijdronde 1 10.00 – 12.00 uur
• 10.00 uur
warming-up
• 10.10 uur
toestelronde 1
• 10.35 uur
toestelronde 2
• 11.00 uur
toestelronde 3
• 11.25 uur
toestelronde 4
• 11.55 uur
prijsuitreiking
12.00 – 12.15 uur ombouwen voor wedstrijdronde 2
De turnsters van ronde 2 gebruiken andere oefenstof en hebben dus een andere opstelling nodig.
12.15 uur uitleg voor vrijwilligers wedstrijd 2
Als er vrijwilligers zijn die graag willen helpen maar niet weten waarmee (of niet weten wat een taak
inhoudt) zie ik ze graag om 12.15 uur! Dan kan ik in alle rust uitleggen waar we nog hulp bij kunnen
gebruiken en wat een taak inhoudt.
Vrijwilligers die al weten wat ze moeten doen kunnen natuurlijk gewoon om 12.45 uur komen.
12.45 uur turnsters wedstrijd 2 aanwezig
Wedstrijdronde 2 13.00 – 15.00 uur
• 13.00 uur
warming-up
• 13.10 uur
toestelronde 1
• 13.40 uur
toestelronde 2
• 14.10 uur
toestelronde 3
• 14.50 uur
prijsuitreiking
• 15.00 uur
einde wedstrijd
15.00 uur opruimen toestellen

