
Maak een
schattige Gymba-pompon 
met karton en touw. 

Dit heb je nodig
• Karton
• Schaar
• Wol of touw 

Zo ga je te werk:
• Knip twee cirkels uit een stuk 

karton en maak in beide een 
gaatje in het midden.

• Maak een gleufje in beide 
cirkels. 

• Wikkel het wol of touw rond 
de kartonnen cirkels. Zorg dat 
er voldoende wol of touw 
rond is, zodat de pompon 
mooi vol is.

• Knip de wol of het touw aan 
de buitenkant los.

• Neem een stukje wol en strik 
het stevig vast tussen de 
twee kartonnen cirkels. 
Verwijder daarna het karton.

• Knip de pompon wat bij en 
versier met voetjes of een 
hoofdje van Gymba.

TUMBLING
Tumbling is een aaneenschakeling van 

spectaculaire turnoefeningen. 
Op de 25 meter lange, verende baan wisselen 
salto’s, fliks en schroeven elkaar af. Op het einde 
van elke reeks wordt steeds een verbluffende 
eindsprong uitgevoerd. Wil je je grenzen verleg-
gen en houd je van sensatie? Dan is Tumbling 
misschien wel iets voor jou!

www.gymfed.be/disciplines/tumbling

#WEARETUMBLING

Voor thuis!

Knutsel deze kerstbal van Gymbo & Gymba 
en versier dit jaar de kerstboom thuis extra mooi! 

#WEARETUMBLING
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Kun jij volgende quotes verbinden met de correcte emoticons? 

• Wauw, ik ben echt te moe voor die moeilijke oefening.

• Yes, vandaag leer ik eindelijk salto!

• Nee, nee, nee, ik ben echt veel te bang om mijn oefening zonder matje uit te voeren.

• Ik zal eens laten zien dat ik dat wel kan!

• Wat een toffe training was dat weer vandaag. Ik heb zoveel bijgeleerd!

• Ik hoop dat ik snel een mooie handstand kan maken.

Oplossing

CHALLENGE Winnaar

Wie kan het meest pompen in 20 seconden?

Wie kan het langst op één been blijven staan?

Wie kan het hoogst springen?

Wie loopt het snelst drie toertjes rond de tafel?

…

…

Family Challenge! 
Verzamel iedereen uit je familie en daag elkaar uit voor deze toffe 
opdrachten! Vul jij het scorebord aan?

Voor in de les!

Stick it challenge! 
Spring met de volledige 
groep van een hoog toe-
stel en maak een blok-
landing. Wie de meeste 
bloklandingen op rij kan 
maken, heeft gewonnen 
en hoeft vandaag geen 
krachttraining te doen!

Wie is de handstand-
kampioen en kan het 
langst op zijn handen 
blijven staan? Doe de 
test aan het einde van 
de training!

Maak samen met je 
groep een afsluitkreet 
die jullie aan elk einde 
van de les samen uit-
voeren. Bv.: allemaal in 
een cirkel gaan staan en 
met jullie handen naar 
het midden wijzen,  
vervolgens roepen: 
gooooooooooo I-
niveau*ping*!!!!

•

•

•

•

•

•
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Lifestyle

Tips voor een tof kapsel
van Tachina Peeters
Wil je graag een origineel kapsel om mee uit te pakken 
tijdens je volgende wedstrijd of training? Tumblingster 
Tachina Peeters geeft je drie toffe ideetjes om mee  
te schitteren op je volgende wedstrijd of training. 

Zo word je een echte tumbling-ster!
Landingtips van Gymba
Wat heeeeel belangrijk is in de disci-
pline tumbling is om na je tumblingreeks 
zo’n perfect mogelijke landing uit te voeren. 
Hoe minder stapjes je zet na je reeks, hoe beter 
je oefening. Je kunt hier extra op oefenen door:

• Je landing uit te proberen op een minder vaste ondergrond. 
Zo kun je bijvoorbeeld op een trampoline, op een airtrack, 
op een matje ... een element uitvoeren en proberen om in 
je landing zo weinig mogelijk pasjes te zetten.

• Probeer te landen op één been. Zo kun je na een 
streksprong op de trampoline proberen om op één been 
te landen zonder te vallen of te verstappen. Natuurlijk niet 
na een salto of moeilijke sprong, want dat is een beetje 
gevaarlijk!

• Probeer vanaf een verhoging, bijvoorbeeld een plint, 
een strek- of hurksprong uit te voeren en op de mat te 
landen. Je kunt dit zelfs met twee doen. Wie zet het 
minste aantal stapjes?

TipsSnelheidtips  
van Gymbo
Om een mooie reeks te 
springen, is het belangrijk 

om een goede snelheid op te bouwen. 
Dat gaat natuurlijk niet vanzelf, mijn tips 
hiervoor zijn:

• Train af en toe met je vriend(in) op je 
snelheid. Start samen aan het begin van 
de mat en probeer als snelste de overkant 
van de mat te halen. Doe die oefening 
voorwaarts, rugwaarts, startend van op  
je buik …

• Ga per twee staan en houd je vriend(in) 
vast rond zijn of haar middel. Probeer zo 
snel mogelijk voorwaarts te lopen, terwijl 
de andere persoon je blijft tegenhouden. 

• Rek en strek. Door je spieren dagelijks te 
prikkelen, word je flexibeler en sneller.

Visgraat-
vlecht
• Maak een 

hoge strakke 
staart

• Verdeel je 
staart in vier 
delen 

• Leg het eerste stuk 
over het derde 
stuk en daarna het 
vierde stuk over 
het tweede stuk 

• Herhaal tot je 
vlecht volledig af is

Indianen-
vlechtjes 
• Verdeel je haar 

in twee mooie 
delen en maak 
de ene kant 
met een 
elastiekje vast zodat het 
niet in de weg hangt

• Vlecht vervolgens het haar 
vanaf je voorhoofd naar 
achteren en maak het vast

• Doe dat ook met de 
andere kant van je haar

• Werk af met glitterlak 

Hoofdvlecht 
met staart
• Vlecht het 

bovenste 
stuk van je 
haar in

• Steek het 
overige haar samen 
met het einde van je 
vlecht in een staart

• Maak met een krultang 
lichte golfjes in je staart

• Krul een stukje haar 
rond je elastiekje zodat 
dit niet meer zichtbaar is

Tachina’s favoriet!
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