Kom naar de

Jong-talent-test 2012

van HT’35 !!

Dit jaar wordt de jong-talent-test gehouden op woensdag 7 maart 2011. Alle meisjes van 5½
t/m 7 jaar (geboren 2004 t/m 2006) zijn van harte welkom! Jongens van 6 t/m 8 jaar (geboren
2003 t/m 2006) mogen laten zien hoe sterk en lenig ze zijn! Tijdens deze test ga je in kleine
groepjes allerlei oefeningen doen.
De leiding van de wedstrijdgroepen bekijkt o.a. hoe sterk je bent, hoe ver je kunt springen,
hoe lenig je bent enz. Heb je nog nooit geturnd ? Maakt niets uit, want er wordt niet gekeken
hoe goed je het al kunt, maar hoe goed je het kunt leren.
Deze test is voor leden van HT’35, maar ook als je (nog) geen lid bent en je wilt graag gaan
(wedstrijd)turnen dan kun je gratis aan deze test meedoen.

Woensdag 7 maart 2012

Van 13:30 tot 15:00uur
Helmonds Turncentrum
Rakthof

Heb je vragen, bel tel. 532487 of mail naar: secretariaat@ht35.nl. Verenigings-info via:
www.ht35.nl Ouders mogen vanaf de tribune blijven kijken tijdens de test. Liever geen kleine
broertjes / zusjes ivm de onrust voor de kinderen die getest worden.
De kinderen die geselecteerd worden, krijgen binnen een maand na de test telefonisch/per
mail bericht. De kinderen die geselecteerd worden, mogen na de meivakantie starten in het
turncentrum van Helmond. De meisjes-test-groep turnt 1x per week op woensdagmiddag en
1x per week op zaterdag. In deze testgroep wordt verder bekeken of het kind door kan
stromen naar één van onze wedstrijdgroepen. Jongens die geselecteerd worden, stromen
direct in een wedstrijdgroep in.
Breng onderstaand strookje met je ingevulde gegevens mee naar de test !
En zorg dat je op tijd aanwezig bent a.u.b.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: ________________________________________________
Adres: ________________________________________________
Telefoonnummer: _______________________________________
e-mail: ________________________________________________
Geboortedatum: ________________________________________
Lid van HT’35 / Nog geen lid

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Groep / tijd / leiding: ______________________________

