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De Page Turner

Corona
Een update met betrekking Corona.
Zoals iedereen waarschijnlijk heeft mee gekregen, het is weer
toegestaan om buiten in teamverband te sporten.
We hebben daarom besloten om weer buiten lessen te gaan
geven. Deze lessen proberen we zoveel mogelijk in een
turnjasje te steken maar dit is lastig buiten zonder materiaal.
Tijdens de vorige lockdown en in de zomervakantie hebben we
veel van ons materiaal naar buiten gehaald om daar mee te
turnen. Helaas is dat nu niet mogelijk omdat we geen
geschikte opslag plaats hebben. De lessen zullen dus
voornamelijk bestaan uit spelletjes/kracht.

Te vinden in deze Page
Turner..
Corona.
Open testdagen.
Digi Tuco challenge.
En uiteraard feliciteren we
onze jarige leden.
De Sponsoren.

Het rooster is als volgt;
Dinsdag recreatie groepen;
Dinsdag 16.30 - 17.15 uur
Op het grasveld naast het Clubhuis (het hoge land 15)

Veel leesplezier!

Donderdag recreatie groepen;
Mogen op dinsdag (half 5) of vrijdag (half 6) aansluiten op het
grasveld naast het Clubhuis (het hoge land 15)
Vrijdag recreatie groepen;
Vrijdag 16.30 - 17.15 uur, voor de eerste en tweede groep
Vrijdag 17.30 - 18.15 uur, voor de derde groep
Op het grasveld naast het Clubhuis (het hoge land 15)
A selectie;
Maandag (17.00 - 17.45, jongste groep, 18.00 - 18.45, oudere
groep) Woensdag (17.00 - 17.45, jongste groep, 18.00 18.45, oudere groep) Zaterdag (9.00 - 9.45, jongste groep,
10.00 - 10.45, oudere groep) locatie volgt via de app
B selectie;
Dinsdag (17.00 - 17.45, jongste groep, 18.00 - 18.45, oudere
groep) Zaterdag (11.00 - 11.45, jongste groep, 12.00 - 12.45,
oudere groep) locatie volgt via de app
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Open testdagen turnselectie Omnisport2B
Ben je geboren in 2012, 2013 of 2014 (of kom je uit een ander geboortejaar, maar
denk je dat selectie-turnen ook iets voor jou is) en vind je turnen helemaal
geweldig? Kom dan naar de testdagen voor onze selectie!
Op deze dagen gaan wij nieuwe meiden selecteren voor onze selecties (opgeven
geeft uiteraard geen garantie tot toetreden van onze selecties). Wij zullen gaan
kijken naar verschillende aspecten die bij het turnen belangrijk zijn. Dit zijn onder
andere kracht, lenigheid, lef en doorzettingsvermogen.
De testmomenten zullen plaatsvinden op woensdag 7 april, 14 april en 21 april van
15:45 tot 16:30. Door de huidige corona maatregelen zullen de testdagen voorlopig
buiten plaatsvinden bij ons verenigingsgebouw (Het Hogeland 15, Berkel en
Rodenrijs). Mochten er positieve veranderingen komen binnen de huidige
maatregelen, zodat we weer binnen mogen turnen, dan zullen wij u uiteraard op de
hoogte brengen.
Denk je dat dit echt iets voor jou is? Vul dan het onderstaande formulier in en dan
zien wij jou graag tijdens onze testdagen!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgO4k242ql09hOIaHt8frB8YhSIJu6x6qoMXdxhbAvEfhhA/viewform

Pagina 2 van 7

Digi Tuco Challenge
Nu er in de turnzalen niet getraind kan worden en het officiële wedstrijdseizoen van de KNGU is
stopgezet, komen 5 turnverenigingen uit Rotterdam met een alternatief. Het gaat om een online
wedstrijd, waarbij punten kunnen worden verdiend door het insturen van filmpjes.
Hoe werkt het? Iedere week worden er op vrijdag 5 challenges gedeeld. Die challenges bestaan
uit turnelementen. Elke challenge heeft een makkelijke en een moeilijke variant. Met de
makkelijke variant verdien je 10 punten en met de moeilijke variant 30 punten.
Je mag dus iedere week maximaal 5 filmpjes insturen en die moeten uiterlijk op donderdag voor
18.00 uur binnen zijn bij je eigen trainer. Op vrijdag wordt op een scoreboard de winnende
vereniging bekendgemaakt en dan volgen weer nieuwe challenges. Een nieuwe ronde met
nieuwe kansen, want de teller gaat dan weer op 0. En aan het eind van de rit krijg je een
digitaal diploma.

The Tuco Challenge
Wat zijn we trots op onze vereniging.
Met drie keer een nummer 1 positie, een
tweede plek en een derde plek. We
willen dan ook iedereen bedanken voor
hun inzet en voor alle filmpjes.
We hopen natuurlijk dat we als
vereniging zo hoog mogelijk eindigen,
dus blijf vooral inzetten voor de
challenge.
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Maart
Amber,
Carice,
Dewy,
Evy,
Hailey,
Hanna,
Jade,
Kiki,
Liene,
Mirte,
Nore,
Samantha,
Silvia,
Violeta
Feestje
Kaarsjes
Kaart
Slingers
Taart
Verjaardag

April
Anna,
Elva,
Emma,
Faith,
Isabella,
Iva
Jula,
Julia
Juliette,
Lois,
Macy,
Nikkie,
Rosalie

Tips;
- De maanden maken geen onderdeel uit van de puzzel.
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Volg jij ons al?

Instagram;
https://instagram.com/omnisport2b_afdeling_turnen?igshid=cube4i53y3uk
Facebook;
https://m.facebook.com/omnisport2bafdelingturnengymnastiek/?tsid=0.2659679100809
5855&source=result
Whatsapp;
Algemeen gymnastiek leden: https://chat.whatsapp.com/Bw97efJz5UI9ytG1qRGd9I
Dinsdag recreatie; https://chat.whatsapp.com/DG989ItCHD1HavVeWx7tS2
Donderdag recreatie: https://chat.whatsapp.com/HxYm6NrWEoPCEAzprzU85u
Vrijdag recreatie: https://chat.whatsapp.com/GLfJrhFSN1U0eK7GKPD0As
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Sponsorkliks
Vergeet niet om ‘alle’ online bestellingen via
Sponsorkliks te starten..
Zonder dat dit je een cent kost. Je prijs (en
aanbieding) blijft gewoon gelijk! Al je
aankopen leveren geld op. AH, Jumbo,
Coolblue, Bol.com, enz. enz.
Dus, bestel niks zonder
sponsorkliks!
www.sponsorkliks.com
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SPONSORING
Met veel trots en dankbaarheid presenteren wij onze sponsoren, wordt jij de
volgende?
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