TRAMPOLINE

#WEARETRAMPOLINE

Trampolinegymnasten springen soms tot 8 meter hoog
en koppelen sprongen zoals salto’s en schroeven
aan elkaar. De trampolinespringer kan evenwicht,
ritme, tempo- en ruimtegevoel uitstekend combineren. Je kunt ook met twee samen springen,
dat noemt men synchroonspringen. Hier maken
beide gymnasten dezelfde sprongen, elk op een
eigen trampoline.
www.gymfed.be/disciplines/trampoline

Voor thuis!
Wandel net als Gymbo
rond in deze XL-dinopoten!
Wat heb je nodig?
• Twee lege tissuedozen
• Groen en oranje of wit papier
• Schaar en lijm
Zo ga je te werk!
• Maak de tissuedozen leeg, anders zullen je voeten er niet in passen
• Knip vervolgens groene stukken papier uit die mooi
op de vlakken van de tissuedozen passen
• Kleef de groene vellen papier er nu netjes op
• Knip als laatste 8 driehoekjes uit het oranje of wit papier,
die vormen je tenen
• Passen maar!
Heb je twee dobbelstenen in de buurt liggen?

Neem ze er dan snel bij en speel er dit toffe spelletje mee! De jongste van het gezelschap
mag beginnen. Wanneer je tweemaal zes ogen werpt, heb je gewonnen! Je voert telkens
de opdracht van het aantal opgetelde ogen uit.
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Spring tienmaal
op en neer

6

Maak
een mooie
kopstand

10
Spring vijf keer op
je rechtervoet
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3

Pomp vijf
keer op je
knieën

4

Loop tweemaal de trap
op en af

8

Spring twintig keer
in een springtouw

7

Spring vijf
keer op je
linkervoet

5

Maak vijf volledige
draaien in de lucht

9

Gooi nog
een keer!

11
Maak
een mooie
spagaat

12
Gewonnen!

Kun jij deze woordzoeker oplossen?
Ga op zoek naar de tien turntermen.

• rad
• koprol
• trampoline
• salto
• turnpak
• rollen
• springtouw
• handstand
• turnen
• gymnastiek

Voor in de les!
Maak een trampolinereeks
met sprongen die nog niet
bestaan: salto met benen
open, klappen met je handen tijdens een sprong,
benen in yogahouding …
Wie heeft de meest originele reeks van de groep?
Kun jij de verschillende punten verbinden?
Wat komt er tevoorschijn?

Ja, ook trampolinegym
nasten hebben armspieren
nodig. Ga met z’n allen aan
de brug hangen en trek je op
wanneer je trainer dat zegt.
Wie overleeft het langst?

We spelen een spel
vandaag!
‘Ik ga op reis en ik neem
mee!’ De bedoeling is om
met een groep springers
een zo lang mogelijke
combinatie te vormen,
zoals het bekende spel ‘ik
ga op reis en ik neem mee’.
• De eerste springer start met
één sprong naar keuze
• De twee herhaalt de sprong
en voegt er een tweede
sprong aan toe
• De derde herhaalt de vorige
twee sprongen en kiest een
derde sprong …
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Tips

Zo word je een echte
trampoline-ster!
Spanningtips van Gymba

Tips tegen hoogtevrees van Gymbo

Hoog in de lucht vliegen en salto’s
maken, ik ben er verzot op! Maar wat
heel belangrijk is als je zo hoog
in de lucht hangt, is je heel hard
opspannen. Je kunt hier extra op
oefenen door

Trampolinespringen vind ik heel leuk, maar toch
soms ook wel een beetje eng. Als ik echt hard spring,
vlieg ik toch wel heel hoog. Heb jij ook een beetje
hoogtevrees? Je kunt hieraan werken door
• Ervoor te zorgen dat er altijd een spotter met
een matje bij de trampoline staat, dan hoef je
zeker geen schrik te hebben om eventueel
te vallen.

• In de trampoline te springen met
je armen langs je lichaam zoals
een pinguïn
• In de trampoline te springen met
je armen naast je oren zoals een
potlood, hoe hoog kun jij?

• Je angst niet uit de weg te
gaan, je hoeft niet
onmiddellijk de volledige
oefening te doen. Werk in
stapjes.

• Je handstand te oefenen door
tussen twee touwen omgekeerd
te hangen en niet om te vallen,
want dan moet je je wel heel
hard opspannen!

• Voor je de oefening op de
trampoline uitvoert,
overloop je ze in je hoofd,
zo weet je perfect wat je
in de lucht moet doen.

Lifestyle
Muziektips van Simon en Joris
voor een productieve training!
Simon Debacker en Joris Geens zijn echte trampolinefanaten en springen op
internationaal niveau. Om hun trainingen optimaal aan te vangen, leggen ze
deze opzwepende tracks op. De moeite om eens uit te proberen.
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RAM

STIER

TWEELING

Een ram barst van de energie en vliegt
er steeds stevig in. Je bent een competitiebeest en wilt altijd de beste zijn. Je
gaat dan ook geen enkele uitdaging uit
de weg en stevent recht op je doel af.
Soms ben je ongeduldig en vind je dat
het allemaal niet snel genoeg gaat.
Neem de tijd om nieuwe oefeningen
onder de knie te krijgen. Leg de druk
niet te hoog voor jezelf. Keep calm en
geloof in jezelf!

Ben jij een stier? Dan ben je een rustige persoon en heb je een hekel als
teamgenoten je opjagen tijdens een
training. Je stelt duidelijke doelen,
maar bepaalt zelf het tempo om ze
te bereiken. Je bent een echte teamplayer en zorgt voor de nodige ambiance binnen de groep.

Tweelingen zijn erg communicatief.
Tijdens een training tetter je dus
soms meer dan je turnt. Gelukkig heb
je ook heel wat discipline en houd je
je strikt aan je trainingsprogramma.
Probeer vooral te genieten van jouw
favoriete sport en tracht je niet te
veel zorgen te maken. Don’t worry,
be a happy gymnast.

KREEFT

LEEUW

MAAGD

Je passie voor de sport is groot en
dat valt ook op in de turnzaal. Je gaat
liefdevol en meelevend om met je
teamgenoten. Je hebt veel talent,
maar bent soms te voorzichtig. Zoek
je grenzen op en ga af en toe eens
een flinke uitdaging aan. Je kunt
meer dan je zelf denkt. You only fail
when you stop trying.

Leeuwen zijn mensen met een krachtige persoonlijkheid. Ze zijn een kei
in organiseren en ook erg ambitieus.
Met veel enthousiasme train je hard
om je eigen dromen te verwezenlijken. Let erop dat je met je voeten op
de grond staat en bescheiden blijft.
Keep going Leeuw, you are your only
limit.

Je bent een erg zelfstandige atleet en
werkt hard om steeds nieuwe dingen
bij te leren. Je bent loyaal en positief
ingesteld, en dat straal je uit naar je
teamgenoten. Soms ben je te perfectionistisch en krijg je het gevoel dat
het nooit goed genoeg is. Probeer
tevreden te zijn met elk klein succesje. You win some, you learn some.

WEEGSCHAAL

SCHORPIOEN

BOOGSCHUTTER

Sporters met het sterrenbeeld weegschaal zijn de vriend van iedereen in
de gymzaal. Je moedigt iedereen aan
en geeft steun waar nodig. Verlies
jezelf hierdoor niet uit het oog. Stop
met twijfelen en geef niet te snel op.
Je zult zien dat je geduld en doorzetting altijd beloond worden. If it was
easy, everybody would do it.

Schorpioen, jij hebt veel talent en
een prachtige uitstraling. Je ziet het
leven door een roze bril en dat komt
in deze wereld goed van pas. Tracht
niet te koppig te zijn en wees solidair
met je teamgenoten. Als team sta je
sterker dan alleen. Teamwork makes
dreams come true.

Een boogschutter is eerlijk en recht
door zee. Als sporter weet je dus
waar je naar toe wilt en daar ga je
voor. Je bent optimistisch en gelooft
erin dat alles goed komt – dat is een
sterke eigenschap. Soms ben je een
verstrooide professor, tracht dus
steeds je focus te behouden. Focus
on your goal, go for it!

STEENBOK

WATERMAN

VISSEN

Een steenbok heeft als drijfveer
succesvol te zijn. Bovendien ben je
gestructureerd en gedisciplineerd,
en geef je niet snel op. Tracht niet te
veel in zwart-wit te denken en neem
je hobby niet te serieus. Probeer te
ontspannen en geniet van je talent
en kunnen.

Je droomt van een succesvolle turncarrière. Je gaat dan ook voluit om die
droom waar te maken. Je bent intelligent en pikt de feedback van je coach
goed op. Anderzijds maak je ook graag
plezier, waardoor je soms je concentratie verliest op training. Tracht hierin
een goed evenwicht te vinden en het
komt allemaal goed.

Vissen kunnen zich goed focussen
en trainen liefst van al in hun eentje
om de top te bereiken. Tracht de
feedback van je coach niet als kritiek
te zien, maar als tips om van jou een
betere gymnast te maken. Laat je kop
niet te snel hangen en blijf positief.
Hey you, don’t give up, OK?
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