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Sinds 13 maart zijn er geen fysieke groeps trainingen meer. Afgelopen week  hebben we een 
update gekregen vanuit de overheid en zijn er weer mogelijkheden om kinderen te laten sporten. 
Voor Hosema is dit een hele uitdaging daar binnensporten nog niet mag, zeker tot en met 19 mei. 
Echter denken wij in mogelijkheden om onze jeugd weer lekker aan het bewegen te krijgen.  
In deze infobrief geven wij u daar uitgebreide informatie over. 
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar… 
 
Bestuur HOSEMA 
 

Dinsdagavond 21 april is duidelijk geworden dat kinderen t/m 18 jaar weer lekker mogen gaan 

sporten, weliswaar buiten, maar dit is een mooie stap om mee te beginnen. Deze richtlijnen gelden 

t/m 19 mei. Op 12 mei krijgen we een update van de overheid en zullen we jullie uiteraard verder op 

de hoogte houden hoe dit vertaald word naar de trainingen bij Hosema. 

Wij als bestuur hebben gezocht naar kansen en mogelijkheden om de trainingen naar buiten te 

verplaatsen. Dit is zeker gelukt, met de nodige aanpassingen in de trainingsschema’s.  

 

De richtlijnen van het RIVM zijn leidend in de keuzes die we hebben gemaakt. Daarnaast hebben we 
afstemming gezocht met onze lokale overheid, Gemeente Horst aan de Maas. 
Daarom willen we u en uw kind vragen om zich aan de volgende maatregelen en regels te houden:  
*Voor de jeugd in de leeftijd 13 t/m 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand 
moeten houden. Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dit niet.  
*Kinderen blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoes, verhoging en/of 
koorts. Bij 24 uur klachtenvrij mogen kinderen weer naar de training komen.  
*Was je handen voordat je naar de training komt en direct als je weer thuis bent.  
*Het kind komt, indien mogelijk, alleen naar de training. Ouders die hun kind brengen zetten het kind 
alleen af op de parkeerplaats. Wij zullen zorgen dat er een leiding in het zicht staat bij de 
parkeerplaats zodat u uw kind vertrouwd achter kunt laten. 
*Na de training gaat het kind meteen naar huis. Omkleden gebeurd dus ook thuis. 
*Op de diverse trainingslocaties zijn geen mogelijkheden tot omkleden of toiletbezoek. 
*Ouders of andere belangstellenden mogen niet naar de training komen kijken.   
 
Alleen als we ons allemaal aan bovenstaande richtlijnen houden dan wordt het mogelijk om op 
een veilige manier te sporten.  
 
We gaan natuurlijk buiten sporten. Dit gaan we doen op verschillende locaties in Horst aan de Maas. 
In het schema kunt u terugvinden op welke locatie uw zoon of dochter gaat trainen. Hier zijn ook 
openbare locaties bij. Daar kunnen dus ook andere mensen zijn, ten allen tijde gaat de regel van 1,5 
meter afstand voor 13+ boven alles. Blijf dus zoveel mogelijk thuis of kom, als het niet anders kan uw 
kind alleen brengen/halen. 

http://www.hosema.nl/


De groepsgroottes zijn verkleind om alle eerder genoemde maatregelen te kunnen borgen. Dit kan 
gevolgen hebben voor de frequentie, de training dag en trainingstijd  van uw zoon/dochter. Kijk dus 
goed in het schema wanneer uw zoon/dochter welkom is op de training.   
Tussen de trainingen zit minimaal tien minuten, zodat er geen toestroom van kinderen en ouders is 
bij het halen en brengen.  
We willen kinderen vragen, indien tijdens het trainen water gewenst is, een eigen bidon mee te 
nemen MET NAAM. Omdat we buiten trainen zorg voor gepaste kledij: buitenschoenen, 
sportkleding. (Niet het Hosema trainingspak indien uw dochter dit heeft) 
 
Wat verder nog belangrijk is:  
*Bij heel slecht weer gaan de trainingen niet door. U krijgt dan uiterlijk 1 uur van te voren een mail 
hierover.  
*Op een later tijdstip als er meer duidelijk is hoe verder na 19 mei, komen we nog terug op:  
-de contributie naar ratio berekend voor de tijd dat er sportaanbod was 
-de eindactiviteit 
-de test trainingen selectie turnen.  
*De drie verschillende disciplines zullen elke op hun eigen manier invulling gaan geven aan de 
trainingen. Uiteraard rekening houdend met de richtlijnen.  
 
Voor het turnen is een training buiten minder toestelgericht. Er zijn echter tal van mogelijkheden om 
te werken aan passieve lenigheid, actieve lenigheid, gymnastische sprongen, basisacrobatiek, 
loopscholing, choreografie, voetplaatsing, krachttraining, vormspanning, pirouettes en met nog wat 
extra creativiteit is een brugtraining zonder brug of een balktraining zonder balk ook mogelijk! 
Misschien is buiten trainen niet waar we op hadden gehoopt, want de behoefte om weer aan de 
brug te slingeren en op de balk te balanceren is natuurlijk in 6 weken tijd aangewakkerd, maar dat 
we weer mogen starten is iets. Iets waardoor we toch gezamenlijk aan de slag kunnen en van onze 
turnpassie kunnen genieten. En dat mogelijk zelfs met een zonnetje op ons gezicht! 
En door de buitentraining, net als in de gym- of turnzaal gevarieerd in te richten, voelt het weer echt 
als turnen! Want turnen bestaat tenslotte uit enorm veel verschillende technische en fysieke 
aspecten en met een vleugje "out of the box" denken is er heel veel mogelijk! 


