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Turnshow 2023                      Mortsel, 27 februari 2023 

Beste turners en turnsters,  

We geven jullie graag nog wat praktische informatie voor onze TURNSHOW op zaterdag 18 maart 2023 in de 

sporthal Den Drab (Drabstraat 47, Mortsel). 

Generale repetitie 

Vrijdagavond (17/03/2023) 

18u - 18u20 Scholieren 

18u20 - 18u40 Kadetten B Tandem 2 
18u40 - 19u Kadetten B Sportschuur 
19u - 19u45 Eindnummer 
19u45 - 20u45 Recrea    
20u45 - 21u05 Junioren/aspi’s   
21u05 - 21u35 Senioren 

Zaterdagochtend (18/03/2023) 
8u - 8u30 Leiding 

8u30 - 8u50 Kadetten A Sportschuur 

8u50 - 9u30 Kadetten A Tandem 2 

9u30- 10u00 Kleuters 

10u00 - 10u50 Eindnummer 

10u50 - 11u10 Miniemen Sportschuur 

11u10 - 11u30 Miniemen Tandem 2 

11u30 - 12u00 TTJ Gymplus  

12u00 - 12u30 Gastnummer Erik 

EINDNUMMER (allerlaatste nummer van de show) 

Het eindnummer wordt gerepeteerd met ALLE LEDEN van onze turnkring.  
De gymnasten die vrijdagavond generale hebben, repeteren dit nummer vrijdagavond tussen 19u en 19u45.  

De gymnasten die zaterdagochtend generale repetitie hebben, repeteren dit nummer zaterdagochtend tussen 

10u00 en 10u50.  

Tijdens het eindnummer dragen alle leden een zwarte broek/legging of short, daarop dragen de kleuters en 

miniemen een rode T-shirt, de kadetten A een oranje T-shirt, de kadetten B een gele T-shirt, de scholieren een 

groene T-shirt, de junioren een blauwe T-shirt en alle gymnasten die niet tot een bovenstaande groep horen een 

paarse T-shirt 

 

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  

• We verwachten alle deelnemers om 14u00 (show begint om 14u30) 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 van de tennisclub in de Neerhoevelaan, op de parking van de Colruyt of de 
parking aan het NMBS station Liesesteenweg. Er is een fietsenstalling naast de sporthal. Mogen wij 
vragen om de rust van de naaste bewoners van de sporthal te respecteren. 

 
VEEL SUCCES! TOT DAN! 

 


