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Groningen, 17 november 2015 
Betreft: realisatie turnhal Europapark 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 

Sinds de zomer van 2013 zijn wij in de ban van de plannen voor de bouw van een turnhal in de stad 

Groningen en door de tijd heen zijn we nog enthousiaster geraakt. Langs deze weg hopen wij u ‘aan 
te steken’ met dit enthousiasme en onze passie voor de turnsport.  

We stellen ons graag nog even kort aan u voor… 

Wij als Gezamenlijke Groninger Turnverenigingen maken ons al jaren sterk voor de bouw van een 

turnhal in de stad Groningen. De realisatie van een turnhal is een langgekoesterde wens van veel 

Groninger turners en turnsters. Toen ons het nieuws bereikte over plannen voor de aanleg van een 

turnhal, konden wij dus niet stil blijven zitten. Wij dragen graag ons steentje bij aan deze unieke kans 

om de turnsport in de Stad en Ommelanden (verder) op de kaart te zetten. De drie grootste  

turnverenigingen in de stad Groningen met gezamenlijk ruim 1300 leden, GVAV Rapiditas, GV 
Olympia en CSV Kracht en Vriendschap, hebben daarom de handen ineen geslagen.  

Wij hebben een stuurgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de drie verenigingen. Deze 

stuurgroep buigt zich over de financiële haalbaarheid van de turnhal en zoekt naar partners, 

sponsoren en ondersteunende partijen. De KNGU zei eerder al haar volledige steun toe en zal als 

belangrijke partner in de toekomst de turnhal willen huren voor het organiseren van regionale en 

landelijke wedstrijden. Ook verschillende onderwijsinstellingen, zoals het Noorderpoort, Alfa en 

Werkmancollege (LOOT), hebben aangegeven dat een turnhal een welkome aanvulling is voor hun 
sportaanbod. Maar hier houdt het, wat ons betreft, niet op.  

Meer dan ‘alleen maar’ enthousiast…  

Als gepassioneerde liefhebbers van de turnsport kunnen wij het ons niet anders voorstellen dan dat 

er meer (turn-) sportliefhebbers zijn die de plannen voor een turnhal een warm hart toedragen. En 

die zijn er!  Hoewel niet iedereen een directe relatie heeft met de turnsport, blijkt het in de praktijk 

niet moeilijk om anderen te enthousiasmeren voor de plannen. Dit komt in de eerste plaats voort uit 

een gemeenschappelijke passie voor sport, die we graag met zoveel mogelijk mensen delen. Een 

professionele turnhal past uitstekend in dit plaatje. Het zal de plaats worden waar turnverenigingen 

hun kennis kunnen delen en waar (aankomende) turners en turnsters elkaar zullen treffen. De hal zal 

de turnsport (nog) meer onder de aandacht brengen bij het grote publiek en zal op deze manier een 
prachtig uithangbord voor de sport worden.  

Volop redenen... 

De turnhal biedt echter, wat ons betreft, veel meer dan een podium voor topsporters. Een 

permanente turnhal met een verende vloer, valkuilen, matten en andere zachte materialen biedt een 

veilige sportomgeving voor jong en oud. De turnsport speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling 

van de motoriek van kinderen. Gymnastiek wordt immers niet voor niets een basissport genoemd! 

Door op jonge leeftijd te beginnen met gymnastieklessen, leggen kinderen de basis voor hun verdere 

(recreatieve) sportcarrière. Zowel vanuit de KNGU als de politiek wordt aangedrongen op een 

gezonde en verantwoorde manier van sporten in een veilige omgeving. Hetzelfde geldt voor de 



groeiende groep ouderen. Het motto van de turnsport is ‘een leven  lang bewegen’ en de turnhal kan 

hier aan bijdragen. De combinatie met het sportcentrum biedt bovendien de uitgelezen kans dit met 

de sociale functie van de verenigingen te verbinden! 

 

Ook de meer ervaren recreatieve turners en turnsters verdienen een kwalitatief hoogwaardige en 

veilige turnomgeving. De turnhal is een langgekoesterde wens en zal de breedtesport goed doen. 

Ervaringscijfers wijzen uit dat in een vergelijkbare stad als Groningen  tussen de 0,9% en 1,6% lid is 

van een turnsportvereniging. In Groningen is dat momenteel echter circa 0,8%. Er ligt dus een 

potentie om nog eens 200 tot 1600 inwoners in beweging te krijgen! Een volwaardige turnhal zal 

trainen niet alleen veiliger en sportief uitdagender maken, maar ook een positieve impuls kunnen 

geven aan het lidmaatschap van turnsportverenigingen. Tot slot zal een gezamenlijke turnhal er voor 

zorgen dat verenigingen makkelijker kennis en faciliteiten kunnen delen en hier profiteren de 
sporters van.  

Kortom… 

Een Groninger turnhal zal niet alleen turntalenten naar Groningen trekken, maar ook een hal worden 

waar beginnende en ervaren turners en turnster hun geliefde sport op een veilige mani er kunnen 
beoefenen.  

Wij zijn het erover eens: De Groninger turnhal biedt een springplank voor aanstormend én ervaren 

turntalent!  Wat vindt u? 

Heeft u vragen of stelt u prijs op mondelinge toelichting, dan zijn wij graag bereid daaraan gehoor te 
geven. 

Met vriendelijke groeten, 
 
Hesselien Nauta 
Voorzitter GVAV Rapiditas Gymnastiek,  
 
Hilda Visser 
Voorzitter GV Olympia Groningen,  
 
Peter Koopmans  
Voorzitter CSV Kracht en Vriendschap Groningen  
 
 
 
 
 


