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Huidige situatie
• De gemeente Duffel stelt de turnzalen van de 3
gemeentelijke basisscholen gratis ter beschikking.
• Ook andere verenigingen mogen over de zalen beschikken.
• Energiekosten worden door de gemeente betaald.
• Onderhoud van de turnzalen gebeurt door de gemeente.
• Elke turnzaal heeft een conciërge.
• Algemeen turnmateriaal wordt via de scholen aangekocht
(banken, kleine matjes, plinten,….)
• Specifiek materiaal voor de gymnastiek wordt door de
turnkring aangekocht (barre, balk, paard, tumblingbaan,
trampolines,…)
Dit concept is sociaal sterk onderbouwd ten voordele van de verenigingen.

Evolutie
•

Turnsport in 1960
– De groepsoefeningen op de vloer werden verdrongen door individuele oefeningen aan
toestellen zoals rekstok, barre, lange mat,…
– Overal in België werden de turnzalen aangevuld met toestellen.
– De oefeningen op die toestellen waren vrij eenvoudig en weinig risicovol.
– Er werden wedstrijden gehouden voor “persoonlijk turnen”. Dit in turnzalen en af en toe in de
sporthal van een vooruitstrevende gemeente.

•

Turnsport in 2010
– Vanaf 1980 is er een enorme evolutie ontstaan.
– Clubs gingen hun turnzalen ombouwen tot trainingszalen, specifiek voor gymnastiek. Voorzien
van zelf gemaakte valkuilen en vaste toestellen.
– Trampolines, verende springvloeren, trek- en elastieklounges werden gebruikt om de juiste
technieken aan te leren.
– De oefeningen werden steeds complexer omdat er veiliger kon worden gewerkt.
– Er ontstonden samenwerkingen tussen de bestuursorganen en de clubs om volledig ingerichte
turnhallen te bouwen.
– Ondertussen heeft elke stad en grootgemeente zijn gymnastiekhal.
– Alle turnhallen zijn enorm druk bezet zodat het moeilijk is om er als buitenstaander te kunnen
in trainen.

Probleemstelling bij de 3 turnzalen
•

OGK heeft per week 55 uren ter beschikking.
– Er is behoefte aan meer trainingsuren. Vooral omdat de jongeren zelf meer uren per week
willen oefenen. Ze schrijven zich in meerdere groepen in.

•
•
•
•
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Alle turnmateriaal moet in 3-voud worden gekocht.
De turnopstellingen moeten elke dag worden opgebouwd en terug opgeruimd. 
tijdverlies en veel slijtage
De bergingen aan de turnzalen zijn veel te klein.
De plafonds zijn te laag voor : trampoline, rekstok, ringen en meisjesbarre.
Er zijn geen lounges beschikbaar (te laag plafond).
Er zijn geen valkuilen beschikbaar.
De zalen zijn te kort voor tumbling.
De zalen zijn te smal voor een vloeroefening (14m x 14m nodig)
Op regelmatige basis worden de turnzalen aan andere verenigingen ter
beschikking gesteld zodat er trainingen moeten worden afgelast.
Jeugdbewegingen gebruiken op zondagnamiddag de turnzalen en alle materialen,
ook die van OGK, met vaak schade tot gevolg en risico’s tot ongelukken door een
foutief gebruik.

Meer trainingsuren
•

•
•

•

Trainen in turnhallen buiten
Duffel

•
•

Vervoer.
Huurgeld.

Sporthal Psychiatrie
GTID

•
•
•

Extra turnmateriaal nodig.
Geen opbergruimte.
(Huurgeld.)

•
•
•
•

Extra turnmateriaal nodig.
Voldoende opbergruimte.
Slijtage aan sportvloer.
1/3 zaal kan voor gewone groepen, volledige
zaal nodig voor tumbling (40m nodig)
Meerdere trainingen per week penaliseren
het gebruik voor zaalvoetbal, handbal…
Huurgeld.

Sporthal Duffel

•
•

Hoe meer verschillende locaties, hoe moeilijker het is om een duidelijke
uurrooster te maken.

Turnmateriaal in 3-voud
• Elke zaal voor 1
specifieke discipline.
– West = Tumbling
– Mijlstraat = AGH
– GTID = AGD

• Elke discipline gebruikt
trampolines.
• AGD en AGH gebruiken
ook de tumblingbaan.
• Recreagroepen variëren in
het gebruik van
turnmateriaal.

Hoe meer verschillende locaties, hoe moeilijker het is om turnmateriaal te
verdelen. Iedereen heeft een beetje materiaal maar niemand werk ideaal.

Op en afbouwen turnopstellingen
• 1 turnzaal
speciaal voor OGK
inrichten met een
vaste opstelling.

• Prima oplossing voor de
zware opstellingen zoals
tumlingbaan, meisjesbarre,
trampoline (maxi en dubbele
mini) herenbrug.
• Enkel GTID heeft voldoende
oppervlakte maar is te kort
voor tumbling.

1 van de turnzalen voorzien van een vaste opstelling is theoretisch mogelijk als
er voldoende ruimte is.

Te kleine bergingen
• Sporthal Duffel

• Voldoende berging.
• Berging minder voor
tribunes, tapijten,goals,
scoreborden, …

• Vaste opstelling

• Enkel berging voor klein
materiaal nodig.

Grotere bergingen wil zeggen: blijven zeulen aan dat zwaar materiaal met
blijvend risico to beschadigingen en ongelukken.

Te lage plafonds
• Enkel plafond in GTID is
hoog genoeg.

• Alle zware opstellingen
in GTID zetten.
• GTID voorzien van
verankeringspunten,
lounges, vaste ringen.

• Sporthal is 9m hoog.

• Verankeringspunten zijn
aanwezig.
• Vaste ringen voorzien.
• Sportramen,…

Geen lounges beschikbaar
• Lounges voorzien in
West en Mijlstraat.

• Montage aan plafond =
vaste plaats.
• Toestellen plaatsen in
functie van de lounges =
beperkt aantal
opstellingen mogelijk.
• Plafonds zijn 3m te laag
voor een goed
touwverloop.

Geen valkuilen
• Valkuil graven. • Kan in principe in elke turnzaal.
• In beslag genomen oppervlakte
kan voor niets anders meer
gebruikt worden. Probleem in de
kleine zalen.

• Opbouw
valkuil.

• Kan ook in elke turnzaal.
• Plafond moet 2m hoger zijn dan
normaal (minimum 8m).

Zalen te kort voor tumbling
• Tumbling in sporthal.

• 40m nodig d.w.z. in de lengte van
de sporthal.
• Naast de tumblingbaan worden
ook trampolines gebruikt ter
voorbereiding van de oefeningen
d.w.z. dat een strook
onvoldoende is.

• Aangepaste turnzaal in
de Nieuwstraat.

• Podiumbakken nemen te veel
plaats in. Podium zou volledig
weg moeten.
• Deur voor aanloop is te laag en te
smal.

Zalen zijn te smal
• Sportzaal GTID
• Sporthal

• Externe turnhal

• Een olympische vloer heeft een
oppervlakte van 14m x 14m.
• Het leggen van zo een vloer
duurt 1.5 uur.
• Groot volume om op te bergen.
• Vervoer
• Huurgeld
• Zelden beschikbaar

Aflassen van trainingen door
activiteiten van derden.
• Contract afsluiten met
Gemeentbestuur.

• Gedeeltelijk ten koste
van andere
verenigingen.

• 1 Turnzaal inrichten
voor OGK.

• Volledig ten koste van
andere verenigingen.

• Sporthal Duffel.

• Wedstrijden van de
balsporten hebben
prioriteit.

Jeugdbewegingen
• Geen toelating geven.

• Asociaal gedrag van het
Gemeentbestuur.

• Alle OGK materiaal in
afgesloten berging.

• Geen aparte bergingen
beschikbaar.

• Sporthal.

• Daar komen geen
jeugdbewegingen.
• Turnmateriaal kan achter
slot omdat er voldoende
bergruimte is.
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Bedenkingen
• Zwembad is er voor ALLE Duffelaars 
maar het is te kort voor een zwemclub.
• Atletiekpiste is hedendaags  maar enkel
toegankelijk voor een selecte groep.
• Voetbalveld (1) wordt enkel voor wedstrijden
gebruikt = 2u per 14 dagen.
• De STIP wordt enkel gebruikt bij
voetbalwedstrijden = 3u per 14 dagen.

