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Beste turn(st)ers van HT’35 en ouders, 

 

Dit jaar begint het turnseizoen voor de plusgroepen en de wedstrijdgroepen met de 

clubkampioenschappen 2014. Deze worden gehouden op zaterdag en zondag 29 en 30 

november a.s. in het Turncentrum Helmond van HT’35 aan de Rakthof 14 (Rijpelberg). 

 

In het bijgevoegde programma vindt u de aanvangstijden van de diverse groepen. Voor 

verdere uitleg verwijs ik u naar de leiding van de groep. 

Een deskundige jury zal per groep beoordelen wie de kampioen wordt en iedere deelnemer 

krijgt een herinnering en een turndiploma.  

 

Vanaf de tribune (boven in het centrum) is er gelegenheid om de wedstrijden te bekijken. 

Door het groot aantal deelnemers is het druk op de tribune, dus we willen u vragen om niet 

eerder dan twintig minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Toegang is gratis. Koffie en thee 

kosten € 0,50. Voor broertjes/zusjes is ranja aanwezig. 

I.v.m. een sponsoractie door een van onze vrijwilligers worden cup cakes aangeboden voor 

€ 1,00 p/st. De opbrengst komt ten goede aan de Alpe d’Huzes / KWF 2015 actie – met als 

motto: “opgeven is geen optie!”. 

 

Deelnemers: 

De deelnemers moeten 20 MINUTEN VOOR AANVANG van hun wedstrijd aanwezig zijn 

(zie programma) in het CLUBTENUE voor de plusgroepen en een eigen wedstrijdpakje voor 

de wedstrijdturnsters.  

Wees op tijd, want we hebben een strak wedstrijdschema. 

 

Verhindering van deelname: 

Afmeldingen moeten tijdig worden doorgegeven bij de eigen leiding (en graag ook bij de 

organisatie tel: 539868 / 06-10682590 of email: ac@ht35.nl ). 

Op de dag zelf zijn wij in het turncentrum telefonisch bereikbaar onder tel.nr. 06 - 10682590. 

 

Wij hopen dat de wedstrijden weer leuk, sportief en spannend zullen verlopen en natuurlijk 

verwachten we veel belangstellenden.  

 

 

Vriendelijke sportgroeten,  

Activiteitencommissie HT'35 
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Programma Clubkampioenschappen Recreatie HT’35 – 29 en 30 november 2014 
 

29 november 2014: Opening door voorzitter HT’35 om 13.30 uur 

Ronde 1: 13:30 – 15:30 uur 

Prijsuitreiking: 15:30 uur 

 

 

Groepen recreanten van diverse 

lokaties: 

 

 

Geboortejaar 

 

 

Leiding 

Za Brandevoort (Vendelier) 2006 - 2005 Nanda 

Za M-H (Odulfus / Slegerstr.) 2004 Sanne 

Wo + za Testgroep (TC / Rakthof) 2009 – 2008 – 2007  Monique 

Wo + za Testgroep (TC / Rakthof) 

Jongens 

2009 – 2008 - 2007 Maartje 

 

Ronde 2: 16:00 – 18:00 uur 

Prijsuitreiking: 18:00 uur 

Prijsuitreiking Acro: ±16:45 

 

 

Groepen recreanten van diverse 

lokaties: 

 

 

Geboortejaar 

 

 

Leiding 

Za M-H (Odulfus / Slegerstr.) 2003 – 2002 – 2001 – 2000 – 

1999 - 1998 

Sanne 

Za Acro (TC / Rakthof)  Eline 

 
 

30 november 2014: Opening door voorzitter HT’35 om 09.00 uur 

Ronde 1: 09.00 – 12.00 uur 

Prijsuitreiking: ± 12.00 uur 

 

 

Onderbouw meisjes (instap, pupil 1, pupil 2, jeugd 1) 

 

08.30 aanwezig 

08.45 warming up 

 

Ronde 2: 13:00 – 15:00 uur 

Prijsuitreiking: ± 15:00 uur 

 

 

Bovenbouw dames supplement D/E/F en onderbouw jongens 

 

 

12.30 aanwezig 

12.45 warming up 

 

Ronde 3: 15:15 – 17:30 uur 

Prijsuitreiking: ± 17:30 uur 

 

 

Bovenbouw dames Supplement A/B/C en bovenbouw heren 

 

 

14.45 aanwezig 

15.00 warming up 

 
 


