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  TURNKRING OLYMPIA ZONHOVEN
  Turnkring Olympia is actief in gymnastiek en dans. 
  Wij bieden verschillende disciplines aan op drie niveaus: 
  recreatief, selectieniveau en wedstrijdniveau. 
  
  Onze disciplines zijn de volgende:

 Kleuterturnen (woensdagnamiddag)
  Kinderen willen vooral plezier beleven aan sporten, dit is   
  ook in het kleuterturnen een prioriteit. Ze leren spelenderwijs  
  omgaan met de kinderen in de groep, voeren eenvoudige  
  opdrachten uit en maken kennis met allerlei vormen van   
  bewegen. 

 Toestelturnen (zaterdagvoormiddag, maandagavond, vrijdagavond)
  In deze groep komen alle onderdelen van gymnastiek 
  aan bod, zoals lange mat, balk, ringen, trampoline, plint,   
  rekstok,… Door het gebruik van GymStars bouwen de 
  trainers samen met uw kind stapsgewijs op naar het kunnen  
  van basisoefeningen zoals wiel, handenstand, overslag,…   
  die nodig zijn in alle disciplines van gymnastiek. 
  Kortom een perfecte basis voor iedereen die wil starten 
  met turnen.

 Tumbling / airtrack / lange mat (dinsdagavond)
  Tumbling is een aaneenschakeling van turnoefeningen op   
  een lange verende baan of op de airtrack. Bij de    
  tumblingreeksen wisselen overslagen, fl ikfl aks, salto’s   
  en schroeven elkaar in een snel tempo af. Kracht, power,  
  durf, snelheid én techniek zijn belangrijke eigenschappen   
  om een goed tumbler te zijn.

 Trampoline (maandagavond)
  Op een trampoline maakt de turner gebruik van een sterk 
  vererende matras en zijn eigen spierkracht om zich in 
  verschillende standen in de lucht te laten veren. In de lucht  
  maakt hij sprongen, draaien en overslagen, landt weer en   
  begint opnieuw.

  

  
 Acro (zaterdagvoormiddag, maandagavond)
  Acrobatische Gymnastiek is een mooie, dynamische 
  spectaculaire sport voor jongens en meisjes. In deze 
  discipline worden indrukwekkende piramides gebouwd,   
  afgewisseld met dans en grondoefeningen. 

 Dans (woensdagnamiddag, vrijdagavond, zaterdagvoormiddag)
  Er is een grote keuze aan danslessen voor kleuters, -12 en   
  +12 jaar,… die je ook in onze gymclub kan beoefenen. 
  Bij de discipline dans kan iedereen aansluiten die graag wil  
  dansen en bewegen. 

 G-Gym (woensdagnamiddag)
  Bij Turnkring Olympia Zonhoven is iedereen welkom! 
  De G-groep laat kinderen met een verstandelijke en/of  
  psychische beperking toe van hun favoriete sport te   
  genieten. Kinderen vanaf 6 jaar die graag     
  willen turnen kunnen in deze groep terecht.

 Volwassenen (verschillende avonden per week)
  Deze lessen zijn speciaal opgesteld voor volwassenen vanaf  
  18 jaar en hebben een lage instapdrempel. Voor deze   
  lessen werkten we een speciale formule uit met een   
  10 beurtenkaart. Op deze manier zit je niet met hoge   
  instapkosten maar kan je naar hartelust (intensief    
  of sporadisch) sporten. In onze club bieden we Zumba, 
  BBB/Aerobics en onderhoudsgymnastiek aan. 

 
 

Meer informatie over onze sportclub kan je vinden op 
onze website: www.turnkringolympia.be

Hier kan je ook de lesuren terugvinden 
voor seizoen 2017-2018
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