
ACRO #WEAREACRO

www.gymfed.be/disciplines/acro

Voor thuis!

naam  

leeftijd  

e-mail  

club  

Stuur jouw ontwerp naar 
Gymbo & Gymba, Zuiderlaan 13, 
9000 Gent en wie weet win jij  
wel een nieuw Agiva turnpakje!

Maak je eigen Gymbo wasknijper!
Wat heb je nodig?
• Karton of hard papier
• Kleurpotloden
• Schaar
• Lijm

• Houten wasknijper

Hoe ga je te werk?
• Kleur Gymbo mooi in en knip hem uit
• Plak hem op hard papier of karton

• Plak hem vervolgens op de wasknijper

copyright: GymnastiekFederatie Vlaanderen - www.GymFed.be

Gymbo wasknijper
Benodigdheden:  Werkwijze
- karton of hard papier  Kleur, knip en plak Gymbo op 
- kleurpotloden   een wasknijper
- schaar
- lijm
- houten wasspeld

copyright: GymnastiekFederatie Vlaanderen - www.GymFed.be

Gymbo wasknijper
Benodigdheden:  Werkwijze
- karton of hard papier  Kleur, knip en plak Gymbo op 
- kleurpotloden   een wasknijper
- schaar
- lijm
- houten wasspeld

Hou jij van felle kleuren of glitters op je outfit?
Ontwerp dan hier je eigen turnpak en wie weet win jij wel je zelfontworpen exemplaar!

Hou jij van turnen, acrobatie en dans? Dan is acrobatische 
gymnastiek zeker iets voor jou. Je vormt een team met 1, 2 
of 3 andere gymnasten en staat op elkaar, maakt menselijke 
piramides en gooit salto’s op de meest spectaculaire manier! 
Alle elementen worden samengevoegd in een leuke choreo-
grafie. Acro is fantastisch om naar te kijken en vooral heel leuk 
om te doen!
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Speel de ‘Handstand carrousel’ 
met je volledige groep. Wie kan het 
langst in handstand blijven staan? 

• Maak een buitenkring en een binnen-
kring.De buitenkring gaat in hand-
stand staan en in de binnenkring 
neemt elke deelnemer de benen van 
zijn partner vast, zodat die stabiel staat.

• Wanneer de trainer in de handen klapt, 
schuift de binnenkring door en pakt elke 
deelnemer de benen van zijn buur vast. 

• Wie het langst in handstand blijft staan, 
wint! 

 

• Schrijf de naam van al jullie groeps leden op een apart 
papiertje.

• Leg de papiertjes op een rij van boven naar onderen.

• De bedoeling is om helemaal bovenaan  
de ladder te geraken door de leden van  
je groep uit te dagen.

• Je mag maximum twee vriendjes onder  
en twee vriendjes boven je uitdagen.

• Vraag aan je trainer om toffe oefeningen  
te verzinnen en in een grote pot te steken.

• Wie de oefening wint, mag de kaartjes  
wisselen en komt hoger op de ladder  
te staan.

Wie is de grootste kampioen van jouw groep?
Zoek het uit met de ‘Laddercompetitie’. 

Welke twee Gymbo’s zijn gelijk? 

Maak een 
originele piramide 

met je volledige groep  
en laat je trainer  

je prestatie posten  
op sociale media onder 

#morethangympiramide

Janne

Julie

Yuna

Elaja

Yordi

Niels

Marie

Fien

Emiel

Simon

Voor in de les!

 Zoek de 10 verschillen
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Topslife

Check hun accounts en kom alles te weten!  
#weareacro

Lifestyle

Topsportgymnasten Charlotte Van Royen en Bo Hollebosch  
turnen beiden in het Topsportcentrum in Gent. Naast  

hun sterke prestaties op nationale en internationale 
wedstrijden zijn het ook friends for life! #bff

Via hun Instagram- en YouTube-account geven ze  
hun volgers een kijk in hun leven als topsporter.  

Hoe ziet een trainingsdag eruit? Hoe bereiden  
ze zich voor op een wedstrijd? 

Wat doen ze in hun vrije tijd? 

Zo word je een 
echte acro-ster! 

Danstips van Gymba
Wat we extra leuk vinden aan Acro zijn de 
dansjes. Dansen op muziek is echt ons ding! 
Naast onze trainingen oefenen we thuis ook 
op onze choreografie. Onze gouden tips 
voor een mooie choreo zijn:

• Werk goed aan je gezichtsuitdrukking. Moet je 
lachen of eerder boos kijken tijdens je dans?  
Vraag het aan je trainer en oefen het thuis voor  
de spiegel! 

• Zorg ervoor dat je het ritme van de muziek  
volledig beet hebt. Het is heel 
belangrijk om de muziek goed  
te kennen voor je start met de 
choreografie.

• Oefen de choreografie thuis  
en film jezelf. Herbekijk 
daarna de video en werk 
aan de puntjes die je 
zelf minder goed vond.

Tips

Teamwork-tips van Gymbo
Om samen goed te presteren op de mat is het 
natuurlijk ook belangrijk dat jullie een goed 
team vormen, want teamwork makes the dream 
work. Met deze tips vormen Gymba en ik een 
super duo!

• Ken goed het verschil tussen turnen en plezier. 
Naast de turnles is er tijd voor giechelen en 
uitstapjes, tijdens de les is het belangrijk om je 
goed te concentreren. Natuurlijk is hier ook wel 
plaats voor een klein mopje J!

• Spreek ook eens samen af buiten de 
turnles. Organiseer éénmaal per jaar een 
uitstap met de volledige groep. Bezoek 
een pretpark, ga naar zee, doe een 
boswandeling … Een goede teamspirit  
zal de sfeer en jullie resultaten zeker goed 
doen.

• Geef elkaar af en toe een 
complimentje wanneer je partner 
iets nieuws kan of mooi uitvoert.

@tops.life

Tops life channel
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Charlotte Van Royen, Talia De Troyer 
en Britt Vanderdonckt 
Goud combined - European Games 2019
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