
Beste turners en turnsters,  
 

We geven jullie graag nog wat praktische informatie voor onze TURNSHOW op 

zaterdag 10 maart in sporthal Den Drab (Drabstraat, Mortsel). 
 

GENERALE REPETITIE  ’s morgens  
 

8u00 – 8u30   Leiding   

8u30 – 9u00  Senioren 

9u00 – 9u20   Aspirant senioren/juniores  

9u20 – 9u50   Kleuters 

9u50 – 10u10   Kadetten B – maandag De Tandem II 

 10u10 – 10u30  Kadetten B – dinsdag Sportschuur 

10u30 – 10u50  Kadetten B – donderdag De Tandem II 

10u50 – 11u50  EINDNUMMER 

11u50 – 12u10  Scholieren 

12u10 – 12u30  Miniemen dinsdag Atheneum 

12u30 – 12u50  Miniemen donderdag De Tandem II 

12u50 – 13u10  Kadetten A – dinsdag De Tandem II 

13u10 – 13u30  Kadetten A - Sportschuur 

13u30 – 14u00  MIDDAGPAUZE  

14u00 _ 15u00  Recreatieve wedstrijdgroep 

15u00 – 16u00  TTJ 

-Voor de gymnasten die zowel voor als na de middagpauze aanwezig moeten zijn, zullen 

er in de cafetaria hotdogs verkrijgbaar zijn. 
 

EINDNUMMER (allerlaatste nummer van de show) 

- Het eindnummer wordt gerepeteerd tussen 10u50 en 11u.50, met ALLE LEDEN van 

onze turnkring, met uitzondering van de kleuters. 

-      ’s Avonds dragen de leden kleurrijke kledij bij het eindnummer 

PRAKTISCH 

- Graag 10 minuten voor de aangegeven tijd aanwezig zijn.  

- Gelieve ook 15 minuten voor het eindnummer aanwezig te zijn. 

- Buitenschoenen zijn verboden in de sporthal, dus draag turnpantoffels. 
 

TURNSHOW ’s avonds 

- We verwachten alle deelnemers om 18u30 (show begint om 19u) in de 

kleedkamers. 

- Bij aankomst draagt iedereen de aangegeven (verkleed)kledij voor het nummer.  

- Deelnemers kunnen meekijken vanaf de voorbehouden plaatsen, niet tussen het 

publiek. 

- Tijdens de pauze krijgen alle deelnemers een drankje. 

- In de sporthal wordt er niet gegeten of gedronken.  

- Parkeren kan op de parking over de sporthal, op de parking van de tennisclub 

in de Neerhoevelaan, of op de parking van Carrefour. Er is een fietsenstalling 

naast de sporthal. Mogen wij vragen om de rust van de naaste bewoners van 

de sporthal te respecteren. 

-       Op 10 maart zullen er in de namiddag verschillende delen van mortsel 

       afgesloten zijn voor de carnavalstoet.  Hierdoor zal de sporthal Den Drab  

       moeilijker te bereiken zijn. 

          

VEEL SUCCES! TOT DAN! 


