
JTV Leek is een jonge turnvereniging, die 5 jaar geleden is opgericht speciaal voor jon

gens. Omdat de meeste turnverenigingen vooral uit meisjes bestaan, werd besloten 

een speciale jongensvereniging op te richten. Door het grote succes van Epke Zonder

land tijdens de Olympische Spelen heeft het herenturnen in Nederland een enorme 

ontwikkeling doorgemaakt. 

JTV Leek: gymnastiek, turnen en 
free running voor stoere jongens 

S
inds de oprichting is dan ook gebleken dat 

JTV Leek aan een duidelijke vraag voldoet in 

het Westerkwattier en de wijde omgeving. 

Een gymnastiek en turnvereniging die alleen voor 

jongens is bedoeld met zoveel actieve turners en 

een breed sportaanbod is uniek, niet alleen in het 

Westerkwattier maar in de gehele noordelijke pro

vincies. 

Verder ontwikkelen 
De leden van JTV Leek komen niet alleen uit Leek 

maar ook uit de verschillende dorpen uit de wijde 

omgeving. Vaak hebben deze jongens al enige gym 

ervaring opgedaan bij de gymnastiekvereniging in 

hun eigen woonplaats, maar willen ze zich toch 

verder ontwikkelen en zijn ze beter op hun plek bij 

een speciale jongens turnvereniging. 

De vereniging heeft na 5 jaar een uitgebreid sport

aanbod opgebouwd, variërend van gymnastiek voor 

jongens vanaf 4 jaar tot turnen voor beginners en 

(ver) gevorderden. Ook is het nu mogelijk om de 

nieuwe rage 'free running' te beoefenen door jon

gens vanaf 9 jaar. Er zijn inmiddels ruim 50 jon-

gens lid van JTV Leek, waarbij op allerlei niveaus 

gesport kan worden. Doordat JTV Leek meerdere 

trainers heeft wordt er in kleine groepjes gewerkt 

en kan iedere nieuwe jongen op zijn eigen tempo 

de turnvaardigheden aanleren. 

Veel inzet 
De beginselen van gymnastiek en turnen worden 

geleerd bij de gymnastieklessen, waar jongens 

vanaf 4 jaar welkom zijn. Wie meer talent en/of 

doorzettingsvermogen heeft kan verder gaan in het 

turnen. Deze jongens trainen 3,5 tot wel 8 uur per 

week, wat natuurlijk enorm veel inzet vraagt. De 

resultaten zijn er dan ook naar: elk jaar eindigen de 

jongens van JTV Leek in de hoogste regionen van 

de landelijke kampioenschappen. 

Naast het trainen is er binnen de vereniging ook 

veel aandacht voor sociale activiteiten. Regelmatig 

worden er gezamenlijke activiteiten ondernomen, 

zoals bowlen, survival of kamperen. De ouders 

spelen een belangrijke rol bij deze activiteiten, en 

de onderlinge verbondenheid is dan ook heel erg 

groot. 

Jongens die geïnteresseerd zijn om 2 gratis proef

lessen gym, turnen of free running te volgen kun

nen zich aanmelden via info@jtvleek.nl of op tel. 

06-18565703. Verdere informatie is ook te vinden 
op www.jtvleek.nl 

Advertorial 

Spinning & 
Cycling in de 
Rodenburghal 

Nog geen jaar na de opening (oktober 
2012) bleek de spinningzaal van Fitclub 
Rodenburg in de Rodenburghal in Leek a 
te klein. De afgelopen zomer werd daaro 
aangegrepen om de zaal fors te vergrote 
en het aantal fietsen uit te breiden naar 
25. Tevens zijn speciale muurschildering 
aangebracht en is de ruimte voorzien va1 
4 grote LED schermen waarop tijdens ee 
deel van de lessen beelden te zien zijn 
van wielrenners en mountainbikers onde 
steund met muziek! 

Verder werd ook de luchtbehandeling ste 
verbeterd! De lessen (6 ochtenden én 5 
avonden per week!) worden verzorgd do1 
een team van 4 instructeurs en daarnaa! 
zijn er ook virtuele lessen op variabele 
uren mogelijk! 

Iedereen kan gratis enkele spinning- en 
cyclinglessen uitproberen. 

Fitclub Rodenburg heeft een speciaal, 
extra voordelig •WINTERABONNEMENY
samengesteld: 

6 maanden onbeperkt spinning & indoor 
cycling voor 129 euro, nog geen 
5 euro per week! 


