
 

Beste turnsters en ouders/verzorgers,  

 

Op zaterdag 11 juni wordt er weer een Turn en Fundag georganiseerd, ditmaal 

in Zoetermeer. Dit is een wedstrijdje op 3 toestellen (balk/ringen, 

lange mat en minitrampoline), gecombineerd met een fungedeelte (met 

bijvoorbeeld airtracks, spelletjes, dans enzovoorts). 

 

Aan de turn en fun dag kunnen alle kinderen meedoen van 6-13 jaar (geboortejaren 2015 t/m 2009).  

Het maakt niet uit of je net lid bent of al heel lang bij Velocitas turnt. Er zijn verschillende oefeningen 

voor alle leeftijden. Op de lessen zullen we gaan oefenen voor deze wedstrijd. 

 

Wanneer is het?  Zaterdag 11 juni 2022 

Waar is het?   Zoetermeer 

Wat doe je aan?  Bij voorkeur:  Meisjes :    Velocitas turnpakje 

                                   Jongens:    Zwarte korte broek met (Velocitas) T-shirt 

Kosten?                                  Deelnamekosten betaalt Velocitas; vervoer regel je zelf 

Aanmelden?                         Ja, zo snel mogelijk bij de leiding, uiterlijk zaterdag 23 april 2022. 

 

Laat sieraden en waardevolle spullen thuis! Doe je haren vast in een staart of vlecht(en).  Dan zit het niet 

in de weg tijdens het turnen. Bij voorkeur turnen we in Velocitas kleding, zo zijn we goed herkenbaar! 

(We hebben nog turnpakjes in verschillende maten beschikbaar; mail naar info@velocitasgouda.nl of kijk 

op de website voor de info). 

 

We hopen dat veel kinderen mee willen doen, het wordt vast een leuke dag! De dagindeling wordt pas 

bekend gemaakt nadat alle inschrijvingen binnen zijn bij de organisatie. Meestal turnen de kinderen van 

6-8 jaar in de ochtend en 9-13 jaar in de middag.  

Zodra de tijden en het adres van de sporthal bekend zijn, zetten we dit op onze website: 

www.velocitasgouda.nl. 

 

Doen jullie allemaal mee? We maken er met elkaar een leuke dag  van! 

 

Veel turngroetjes van alle recreatie trainers 

 
 

 

Ja! Ik wil meedoen aan de Turn en Fundag op 11 juni in Zoetermeer: 
 

Naam 
 

Geboortedatum 
 

 
 

Handtekening 
ouders 

 

 

Lever het strookje uiterlijk zaterdag 23 april in op de les. 
 

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de trainer van uw kind: 

https://www.velocitasgouda.nl/trainers/. 
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