
Turnshow Gym Haacht: DISNEY 

Benieuwd wat onze gymnasten dit jaar in petto hebben? Kom dan zeker kijken op zaterdag 14 en zondag 15 
maart 2020 in sportcomplex Den Dijk te Haacht! 
 

Er zijn drie voorstellingen: 

• zaterdag 14 maart 2020 om 14u  

• zaterdag 14 maart 2020 om 19u 

• zondag 15 maart 2020 om 14u 
 

Praktisch: 

• De turnshow duurt ongeveer 2,5 uur. 

• Tijdens de pauze kan je genieten van een drankje of een lekkere hotdog/hamburger in de cafetaria. Drank- 
en eetbonnetjes kunnen aangekocht worden tijdens de algemene herhaling en ten tijde van de show. 

• Drank en eten mag niet meegenomen worden in de sportzaal. 

• Er zijn bijkomende parkeerplaatsen (150) achter Den Box. 

• Gelieve tijdens de openingsuren niet op de parking van de SPAR te parkeren. 

• Op de achterzijde kan je terugvinden welke groepen in welke voorstelling(en) optreden. 

 

Fotografen gezocht! 
We zijn op zoek naar mensen die tijdens één (of meerdere) shows foto's willen nemen.  

Interesse? Neem contact op met Rita Machiels (gym-haacht@skynet.be of tel 015/51 77 54). 

 

Verkoop kaarten 

Kaarten voor de turnshow kunnen van woensdag 12 februari 2020 om 12 uur tot zaterdag 22 februari 2020 
besteld worden via onze website www.gymhaacht.be. Je krijgt een bevestigingsmail als we jouw bestelling goed 
ontvangen hebben. 
 

Prijzen Normaal tarief Tarief voor kinderen tot 12 jaar 

Kaart voor 1 voorstelling € 14 € 8 

Combikaart voor 2 voorstellingen € 25 € 13 

Combikaart voor 3 voorstellingen € 36 € 18 
 

De bestelde kaarten kunnen op volgende data worden opgehaald en betaald (cash of Payconiq*) in de 
inkomhal van sportcomplex Den Dijk: 

• vrijdag 6 maart 2020 van 20u tot 21u 

• zaterdag 7 maart 2020 van 10u tot 12u 

* Houd rekening met de limieten van uw bank voor betalingen met Payconiq. 

 

Algemeen optreden tijdens turnshow 

Voor het algemeen optreden doen leden van de recreatieve groepen -12 jaar de blauwe T-shirt van de club aan 
en andere leden de witte T-shirt van de club of een effen witte T-shirt. 

Regels algemene herhaling 

De algemene herhaling dient om het op- en aftreden en de oriëntatie van de groep en het materiaal te oefenen. 
Het nummer moet niet uitgevoerd worden of mag een tweede maal geheel of gedeeltelijk worden geoefend 
binnen de geplande tijd. Als de eindtijd bereikt wordt, wordt de muziek gestopt. De geplande tijd mag absoluut 
niet worden overschreden! De algemene herhaling op zondag is enkel bedoeld voor de groepen of de individuele 
gymnasten die niet in de voorstellingen op zaterdag optreden.  

IEDEREEN DIENT 15 MINUTEN VOOR HET GEPLANDE UUR VAN DE GROEP 
AANWEZIG TE ZIJN! 

mailto:gym-haacht@skynet.be
http://www.gymhaacht.be/


Planning 

ZATERDAG 14 MAART 2020 Treden op in 

08.30u Aanvang algemene herhaling  Nrs. 1 en 2 zijn verwelkoming en algemeen optreden 

08.30u Kleuters A 
Kleuters C + Oriëntatiegroep 
Oriëntatiegroep 

Tine en co 
Tine en co 
Tine , Laurien, Ellen 

Zaterdagnamiddag nr. 12 (1ste nummer na de pauze) 
Zaterdagavond nr. 5 
Zaterdagavond nr. 11 (1ste nummer na de pauze) 

09.15u Jongens & meisjes A + B vrijdag Brita, Ruben en co Zaterdagnamiddag nr. 3 

09.25u Jongens & meisjes A + B 
woensdag 

Ann, Kristof, Freddy, 
Miguel 

Zaterdagavond nr. 3 

09.35u Jongens & meisjes C vrijdag Marc Zaterdagavond nr. 9 

09.45u RG A & B woensdag Ann Zaterdagnamiddag nr. 6 

09.53u RG - groepsoefening Nadine en co Zaterdagnamiddag nr. 19 

10.01u Acro recre@ Lise en co Zaterdagnamiddag nr. 20, zaterdagavond nr. 19 en 
zondagnamiddag nr. 10 

10.09u Toestelturnen meisjes 
 

Yanaika en co Zaterdagnamiddag nr. 10, zaterdagavond nr. 8 en 
zondagnamiddag nr. 19 

10.19u Acro recre@ individueel (4 form.) Lise en co Zaterdagnamiddag nr. 8 en zaterdagavond nr. 16 

10.39u Dance Aerobics Linda Zaterdagnamiddag nr. 11, zaterdagavond nr. 15 en 
zondagnamiddag nr. 16 

10.47u Toestelturnen meisjes individueel 
 
Toestelturnen jongens individueel 

Yanaika 
 
Tijs, Lucas 

Zaterdagnamiddag nr. 16 en zaterdagavond nr. 4 en 14 
 
Zaterdagnamiddag nr. 4 en zaterdagavond nr. 13 

11.59u Freerunning Kristof, Freddy, Beau Zaterdagnamiddag nr. 17, zaterdagavond nr. 10 en 
zondagnamiddag nr. 8 

11.09u Senioren Rita M Zaterdagnamiddag nr. 9 

11.19u Toestelturnen meisjes en jongens 
recre@ 1 (groep A en B) 

Veerle, Ann, Freddy Zaterdagnamiddag nr. 18 

11.29u Total Body Workout Linda Zaterdagnamiddag nr. 15, zaterdagavond nr.7, 
zondagnamiddag nr. 5 

11.37u Dames Rita M Zaterdagnamiddag nr. 5 en zondagnamiddag nr. 9 

11.45u Tumbling 1 en trampoline Elise, Lara, Kristof Zaterdagnamiddag nr. 7 

11.55u Toestelturnen jongens B-niveau  Tijs, Walt, Lucas Zaterdagnamiddag nr. 18, zaterdagavond nr. 17, 
zondagnamiddag 14 

12.05u Tumbling  2 Hanne, Sarah, Anna  Zaterdagnamiddag nr. 13, zaterdagavond nr. 12 en 
zondagnamiddag nr. 13 

12.15u RG individueel + wedstrijdploeg  Nadine en co zaterdagavond nr. 6 en 18 

12.25u Einde algemene herhaling (zaal klaar zetten voor namiddagvoorstelling door trainers en helpers) 

13.30u ALLE DEELNEMERS NAMIDDAGVOORSTELLING AANWEZIG in turnhal 

14.00u Aanvang namiddagvoorstelling 

16.45u Einde namiddagvoorstelling (zaal klaar zetten voor avondvoorstelling door bestuur, trainers, turners +16j en 
vrijwilligers) 

18.30u ALLE DEELNEMERS AVONDVOORSTELLING AANWEZIG in turnhal 

19.00u Aanvang avondvoorstelling 

21.45u Einde avondvoorstelling (zaal klaar zetten voor zondagnamiddagvoorstelling door bestuur, trainers, turners +16j en 
vrijwilligers) 

 

ZONDAG 15 MAART 2020 Treden op in 

10.00u Aanvang algemene herhaling  Nrs. 1 en 2 zijn verwelkoming en algemeen optreden 

10.00u Kleuters B Tine en co Zondagnamiddag nr. 12 (1ste nummer na de pauze) 

10.20u Jongens & meisjes A + B zaterdag Veerle, Freddy Zondagnamiddag nr. 3 

10.32u Toestelturnen meisjes - individueel Yanaika Zondagnamiddag nrs. 4 en 17 

10.42u RG A + B zaterdag (Boortmeerbeek) Carmen Zaterdagnamiddag nr. 7 

10.52u Toestelturnen jongens individueel Tijs, Lucas Zondagnamiddag nr. 6 

11.00u Toestelturnen jongens recre@ 2 + 3 Tijs, Lucas Zondagnamiddag nr. 11 

11.12u RG individueel Nadine en c o Zondagnamiddag nr. 15 

11.20u Acro recre@ individueel (2 formaties) Lise en co  Zondagnamiddag nr. 18 

11.30u Einde algemene herhaling (zaal ontruimen en op orde stellen door trainers en helpers) 

13.30u ALLE DEELNEMERS NAMIDDAGVOORSTELLING AANWEZIG in turnhal 

14.00u Aanvang namiddagvoorstelling 
16.45u Einde namiddagvoorstelling (zaal opruimen door bestuur, trainers, turners +16j en vrijwilligers) 

 

 


