
Turnshow 2021 OTM Gent 

Beste gymnasten en ouders,

Op zaterdag 27 en zondag 28 november vindt onze turnshow plaats in sporthal 
Bourgoyen. 

We verwachten alle gymnasten van Kidies, GymStars en TumblStars  tijdens onze 2 
shows op zaterdag. Elke show duurt ongeveer 2u.

Graag via deze link de aan-of afwezigheid van de gymnast melden
https://forms.gle/SHY4k1s5CcKaLUAC9

27/11/21 11.00 uur KIDIES, MINI'S, TUMBLE en GYM STARS
BEL, RA, ACRO, DEMO, OLDIES

15.00 uur KIDIES, MINI’S, TUMBLE en GYM STARS
BEL, RA, ACRO, DEMO, OLDIES

KIDIES
We verwachten alle gymnasten om 10u aan de gymnasteningang. Deze bevindt zich 
achteraan, naast de buitentrap van de cafetaria. Vanaf deze ingang zullen de 
gymnasten begeleid worden naar de kleedkamers,
Gedurende gans de dag zal er voldoende begeleiding aanwezig zijn voor de 
gymnasten.
We voorzien een film en leuke spelletjes.
We vragen aan de ouders om bij het begin van de pauze van de 2e show jullie kleuter 
af te halen beneden aan de tribune. Zo kan jullie kind het 2e deel bij jullie in de 
tribune de show volgen.
Wanneer jullie niet komen kijken naar de 2e show mogen jullie de kinderen afhalen 
om 15u30 aan de gymnasteningang.

GYMSTARS EN TUMBLSTARS
We verwachten alle gymnasten om 10u aan de gymnasteningang. Deze bevindt zich 
achteraan, naast de buitentrap van de cafetaria. Vanaf deze ingang zullen de 
gymnasten begeleid worden naar de kleedkamers,
De GymStars en TumblStars kunnen de shows via de zijtribunes volgen.
De gymnasten kunnen om 15u30 of na de 2e show afgehaald worden aan de 
gymnasteningang.

WAT HEEFT JE KIND NODIG?
- lunchpakket + eventueel tussendoortje
- drinkbus met water
- Kidies: (fel)gekleurde effen T-shirt + zwarte short of legging
- graag alle kledij naamtekenen 
- eventueel een spelletje (graag naamtekenen!)
- laat waardevolle spullen thuis!



OPROEP
Wil je deel uitmaken van onze OTM-familie en een taakje op je nemen tijdens onze 
turnshow, vul dan bijhorende link in.
https://forms.gle/4oSMcaomZy4Dkja17 

Wil je de club sponsoren en in ons digitaal programmaboekje staan? Geef dan een 
seintje via bestuur@otmgent.be.

Tickets kan je bestellen via onderstaande link
https://forms.gle/JvkoLRpyHjZu1CRH6
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