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Maak kennis met onze hoofdtrainer Bjorn Strous 
 
“Hallo allemaal. Vanaf 1-1-2020 ben ik begonnen aan mijn taak als 
hoofdtrainer binnen de Samensprong. Langs deze weg wil ik mezelf 
aan jullie voorstellen. 
 
Ik ben 43 jaar en woon samen met mijn vrouw en twee kinderen in het mooie Princenhage. De 
oudste is 7 jaar oud en heeft zeker ook interesse om te gaan turnen. De jongste is pas 4 jaar 
geworden en is net gestart op de basisschool.” 
 
Bjorn zijn motto is: Turnen een leven lang! 
 
“Dit slaat zeker op mijn eigen leven, maar sluit ook aan op de visie vanuit de KNGU. 
Vanaf het moment dat ik als vierjarige kleuter op gymnastiek ben gegaan, ben ik tot op de dag 
van vandaag altijd wel ergens met turnen bezig. Als recreant van de vereniging SV FIER ben ik 
als elfjarige overgestapt naar het wedstrijdturnen bij De Samensprong. Mijn eigen vaardigheden 
heb ik nog geleerd in het oude gymzaaltje van de Apolloschool aan de Schoolstraat. Op mijn 16e 
werd ik gevraagd om de jongens recreatiegroepen bij SV FIER les te geven. Daar is mijn 
trainersloopbaan begonnen. Ambitieus als ik toen al was is er vanuit die recreatiegroep een 
wedstrijdgroep ontstaan. Jarenlang heb ik voor zowel SV FIER als De Samensprong de 
regionale wedstrijdgroepen turnen heren getraind. Later zijn beide groepen in elkaar opgegaan 
en werd ik onder de vlag van De Samensprong verantwoordelijk voor het gehele wedstrijdturnen 
heren. In die tijd verzorgde ik ook trainingen bij de wedstrijddames. Zo trainde ik onder andere 
Noortje van Hulst, u inmiddels welbekend als een van de zeer gewaardeerde trainers van de 2e 
en 3e divisie wedstrijddames. Net zoals haar directe co-trainer, Arno Pluk. Hem mocht ik bij het 
wedstrijdturnen heren begeleiden tot het niveau van 1e divisie.” 
 
Sinds enkele jaren geeft Bjorn voor het Graaf Engelbrecht trainingen Highschool Turnen. Eerste 
– t/m derdejaars leerlingen die al op een turnvereniging zitten, kunnen onder schooltijd extra 
turntraining volgen. Zo ook sporters van De Samensprong. 
Via een van de trainers van de Samensprong is Bjorn weer in contact gekomen met onze 
vereniging. En zo is het gekomen dat hij terug is op het voor hem vertrouwde nest. Inmiddels 
heeft hij in de eerste weken van het nieuwe jaar al een aantal trainingen kunnen geven en 
worden er nieuwe groepen opgestart. Op die manier werkt Bjorn samen met anderen binnen de 
Samensprong aan het verminderen van de wachtlijsten. 
 
Bjorn zegt hier verder over: “Mijn takenpakket is zeer veelzijdig en afwisselend.” 
 

o Hij werkt wachtlijsten weg o.a. door nieuwe groepen op te starten. 
o Peuter- en kleutergroepen worden opgestart met o.a. het programma Nijntje Beweegt. 
o Hij is ondersteunend trainer bij het turnen dames. 
o Hoofdtrainer turnen heren. 
o Opstarten van extra nieuwe trainingen met een andere invulling dan de huidige 

trainingen, maar zeker met turn-inhoud. 
o Nieuwe groepen starten voor volwassenen. 

 
U kunt Bjorn tegenkomen in de turnhal en daarbuiten. Hij beantwoordt graag uw eventuele 
vragen over turnen en andere trainingsvormen. 


