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More than  
Gym Doeboek
Voor het vijfde jaar op rij trekken Gymbo & Gymba in dit More than 
Gym Doeboek met alle 6- tot 12-jarige leden op tocht doorheen de 
wondere wereld van Turnen, Rope Skipping, Freerunning en Dans. 
Het Doeboek zit boordevol toffe spelletjes, challenges,  
knutselopdrachten, lekkere en gezonde gerechen, tips in verschil-
lende disciplines, kleurprenten, ... en nog veel meer. Ga jij mee  
op ontdekking? Veel plezier tijdens je Doeboek-avontuur. 
Het Gymfed-team
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DIT DOEBOEK 
IS VAN...
Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leeftijd:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mijn sportclub: . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mijn trainer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mijn favoriete discipline: . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

wie is Gymfed?
Wij bij Gymfed zijn heel blij dat ook jij deel uitmaakt van onze federatie!  
Want door het lidmaatschap bij je sportclub ben je automatisch ook  
aangesloten en verzekerd bij ons, de Gymnastiek federatie Vlaanderen vzw. 

f t i y

Wie zijn we? Gymfed is de derde grootste sportfederatie van Vlaanderen  
en coördineert de werking van je favoriete sport op recreatief-, competitief-  
en topsportniveau. Samen met je club doen we er alles aan om je een  
gymtastisch sportseizoen te bezorgen! Wil je meer weten over  
ons aanbod? Neem dan zeker een kijkje op onze website  
www.gymfed.be. Vergeet je persoonlijk profiel niet aan  
te maken via ‘Mijn Gymfed’. Zo ontvang je een  
gepersonaliseerde nieuwsbrief, heb je toegang  
tot je lidkaart, je attest voor de mutualiteit  
(indien de club dat ter beschikking stelt)  
en nog zoveel meer! 

Gymfed-sportmodel
De sportieve carrière van elke sporter kent verschillende fases.  
Elke fase heeft specifieke noden, wensen en ontwikkelingskenmerken.  
Om elke sporter een unieke, kwalitatieve en persoonlijke sportervaring te bieden, richtte Gymfed  
een eigen sportmodel op waarbij zowel de sporter als het fysieke en mentale welzijn centraal staan.

Jouw kind sport nu in de fase Basisvorming. Kinderen proeven er van de verschillende aspecten van  
gymnastiek en leren er de basisbewegingen aan. Als er al ambities en mogelijkheden zijn om deel te  
nemen aan wedstrijden, stroomde je kind misschien al door naar de fase Gerichte training. Met het  
Gymfed-sportmodel wil Gymfed mensen aanzetten tot een leven lang sporten op een correcte, aangename 
en gezonde manier. Wil je meer te weten komen? Neem dan zeker een kijkje op www.gymfedsportmodel.be 
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We dagen jullie uit met allerlei challenges! 
Kun jij ze allemaal afvinken voor het einde 
van het seizoen? Bedenk nog een paar  
challenges voor jezelf en je vrienden! 

Challenges
Dit seizoen ga ik elke uitdaging aan!

 ⃝ Ik heb deelgenomen aan een recreatoernooi,  
wedstrijd of Gymtopia-happening.

 ⃝ Ik heb thuis verder geoefend op elementen  
die ik moeilijk vond.

 ⃝ Ik heb Gymbo & Gymba ontmoet en een foto  
met hen genomen.

 ⃝ Deze oefening wil ik onder de knie hebben  
tegen het einde van het seizoen:  ..................
 .......................................................................

 ⃝ Ik heb mijn trainer bedankt voor alles wat  
hij/zij doet voor ons.

 ⃝ Ik ben altijd op tijd gekomen voor mijn training.

 ⃝ Ik heb mijn medegymnasten, -skippers, of  
-dansers aangemoedigd op training. 

 ⃝ Deze spagaat wil ik plat kunnen:  ..................
 ......................................................................

 ⃝   ......................................................................
 ......................................................................

Turn of spring je naam! Heb je een lange naam? Dan 
zul je veel moeten turnen of springen. Elke letter staat 
voor een oefening. Kies jouw niveau, kijk waar de letters van 
jouw naam staan en turn of spring elke letter van je naam van 
links naar rechts. Film de oefeningen die jouw naam spellen 
en maak er een leuk Instagram- Facebook- of TikTok-story/
verhaal van. Vergeet ons zeker niet te taggen en gebruik  
de hashtag  #morethangymdoeboek.

Altijd al gedroomd van te schitteren in een 
zelfontworpen turnpak? Dit is je kans! Ontwerp hier 
je eigen turnpak en wie  weet loop jij op de volgende training 
wel te stralen in je eigen ontwerp. Alles kan en mag. Stuur je 
ontwerp naar Gymbo & Gymba, Zuiderlaan 13, 9000 Gent en 
misschien turn jij binnenkort wel in je zelf ontworpen Agiva 
turnpakje. Inspiratie nodig? Check www.agiva.be

Gymnasten en dansers 
Niveau 1 
A, G, M, S, Y: Rad 
B, H, N, T, Z: Kopstand 
C, I, O, U: Koprol 
D, J, P, V: Streksprong 
E, K, Q, W: Spagaat 
F, L, R, X: Hurksprong
 
Niveau 2 
A, G, M, S Y: Rad op 1 hand 
B, H, N, T, Z: Handenstand 
C, I, O, U: Waagstand 
D, J, P, V: Brug 
E, K, Q, W: Koprol achterwaarts 
F, L, R, X: Kaarsstand

Skippers
Niveau 1 
A, G, M, S, Y: 3 keer springen 
B, H, N, T, Z: Knie opheffen 
C, I, O, U: Open-toe  
D, J, P, V: Voor-achter 
E, K, Q, W: Vissertje 
F, L, R, X: Kruis
 
Niveau 2 
A, G, M, S Y: Toad 
B, H, N, T, Z: Side swing kruis 
C, I, O, U: Crougar 
D, J, P, V: Volledige draai 
E, K, Q, W: Dubbel 
F, L, R, X: Can Can 

Vind jij alle Gymbo’s en Gymba’s terug  
in het doeboek? 
Gymbo & Gymba hebben zich meerdere  
malen verstopt in het doeboek. Hoeveel keer  
vind jij elk van deze figuurtjes terug?
Psst, er staat ook eentje op deze pagina die 
niét in het doeboek staat, weet jij welke?  
Omcirkel de binnengeslopen Gymbo!

Oplossing: 1: 0 keer – 2: 4 keer – 3: 4 keer – 4: 5 keer – 5: 1 keer – 6: 2 keer – 7: 4 keer – 8: 4 keer – 9: 7 keer
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De jongens in de discipline Toestelturnen turnen aan maar liefst 
6 toestellen: brug met gelijke leggers, rek, sprong, ringen, paard 
met bogen en grond. De gymnasten kregen elk 1 of 2 elementen per 
toestel om te oefenen, maar de letters staan helemaal door elkaar. Vul de 
vakjes aan met de letters in de juiste volgorde en vind het verborgen woord.
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De ritmiekmeisjes staan mooi opgelijnd met 
hun tuigen, maar er ontbreekt eentje op het 
einde. Vind jij wat erna komt in de logische 
volgorde? Omcirkel in elke rij welke erna 
moet komen. 

Toestelturnen Jongens: kreitsen, brug, salto, vouwhang, reuzenzwaai, hoeksteun, handstand. Verborgen woord: Kuavita

Oplossing - Ritmiek: 1: lint 2: hoepel 3: hoepel 4: hoepel Acro: Het steuntje wordt gebruikt in de discipline Acro, de pegasus in de discipline Toestelturnen. 

Wist je dat deze gymnast zijn eigen  
element heeft in de FIG-code? Kei cool!

Oh nee, Nina is de weg kwijt. Breng jij haar  
veilig terug naar de topsporthal? Je mag enkel 
over de plaatjes lopen die iets met de discipline 
Toestelturnen te maken hebben. 

SPELLETJESHOEK
Los samen met Gymbo en Gymba alle spelletjes op. 
Ga jij de uitdaging aan? Veel succes! 

SPORTHAL

1 2 3 4 5 6 7

Check hier
Noah’s element! 

Verbind de punten en ontdek 
op welke toestellen Gymbo 
aan het turnen is. Weet jij in 
welke disciplines deze 
toestellen voorkomen? Kleur 
het toestel uit de discipline 
Acro mooi in!



Tachina Peeters flikt zo over alle 
obstakels heen. Help je haar met  
het oplossen van de tumblingsprong-
puzzel? In de tumblingsprong zit een 
woord verstopt. Begin bij de dik-
gedrukte letter. Het pijltje in het 
midden geeft de richting aan waarin je 
moet beginnen springen. Sla telkens 
2 letters over en schrijf de derde letter 
op in het invulvakje. Als je weer bij de 
dikgedrukte letter beland, is je woord 
klaar. Een beetje hulp: Je begint bij de 
dikgedrukte letter S, je springt dan 
twee letters naar links, dus schrijf je de 
letter ‘N’ op. Ga zo het hele rondje af. 

Rope skipping is een spectaculaire vorm van acrobatisch 
touwspringen vol snelle en moeilijke sprongen. Soms 
wordt er zelfs geturnd in de touwen. Vind jij de 
verborgen spreuken in de volgende rebussen?

Woehoe, dansfeestje! Duid alle dansfiguurtjes aan die 2 keer 
voorkomen. Vind jij wat overblijft? Tip: Dit mag zeker niet 
ontbreken tijdens het dansen.

Help, Gymbo ziet enkel schaduwen! Help jij hem om 
alle jongens in de discipline Toestelturnen terug te 
vinden? Verbind de schaduwen met het juiste plaatje.

L S E
EI

N H

↓

D
Dit is een must in Tumbling om salto’s, 
schroeven en fliks te kunnen uitvoeren 
op de 25 meter lange verende baan.

Rope Skipping: 1. Rope skipping is super cool 2. Zelfs salto’s in touw zijn mogelijk

 ⃝

 ⃝

 ⃝

 ⃝

 ⃝

 ⃝

 ⃝

 ⃝

 ⃝

 ⃝

 ⃝

 ⃝ •

Dans & demo: muziek Oplossing - Tumbling: snelheid
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Je klimt op de schouders van je partner, maakt 
menselijke piramides en vliegt door de lucht 
op de meest spectaculaire manieren. Hoe goed 
ken jij de discipline Acro? Vul de juiste woorden 
in en ontdek welk woord verborgen zit. 

Rope skipping is een sport voor degene  
die een intensieve uitdaging willen.  
Na je training zal je wel wat stijf zijn,  
daarom is stretchen enorm belangrijk. 
Weet jij welke spiergroepen je stretcht  
bij elke oefening? Omcirkel de oefeningen 
die het boven lichaam stretchen in het 
blauw, en degene die de benen stretchen 
in het groen. Probeer ze eens uit op je  
volgende training.

Gymbo en Gymba amuseren zich rot. Vind 
jij de verstopte voorwerpen in de turnzaal? 

Horizontaal: 
2. Een Acro oefening wordt uitgevoerd op …
4. Elk team bestaat uit een … en onderpartner(s). 
6. In Acro sta je op elkaar en maak je als het ware 

menselijke … 
8. Er kunnen 3 soorten oefeningen onderscheiden 

worden: balans-oefening, tempo-oefening en 
…-oefening.

9. Bij … wordt de bovenpartner in de lucht  
geworpen waarbij een salto of schroeven  
gemaakt kunnen worden. 

10. Wanneer het team bestaat uit 1 jongen en 
1 meisje wordt dit een … paar genoemd.

Verticaal:
1. Een team met enkel heren bestaat uit twee of … 

gymnasten.
3. Een balanselement moet … seconden worden 

aangehouden. 
5. Acro is een afkorting voor … gymnastiek.
7. Vooraleer een balanselement op de onder-

partner wordt geoefend, oefenen de boven-
partners de elementen op een …

Oplossing - 1 = vier, 2 = muziek, 3 = drie, 4 = bovenpartner, 5 = acrobatische, 6 = piramides, 7 = steuntje, 8 = combinatie, 9 = tempo,  10 = gemengd. Verborgen woord = acrobatiek 

1

2

4 5

3

76

8

9

10

a b c d e f g h i j

a

d

g

e

b

i

f

h

c

j

Oplossing:
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Ontdek samen met Gymba welk soort gymnast jij bent.

Droom jij ook nog over die gouden Olympische 
medaille van Nina Derwael? Teken jouw eigen 
Olympische medaille en kleur hem mooi in.
Weet jij nog aan welk toestel Nina goud won?

Gymbo en Gymba zijn volop bezig met hun  
Freerunning parkour. Ze doen allerlei swings 
en flips over en onder alle obstakels, wauw!  
Vind jij de 7 verschillen?

er 100% voor gaan, 
nieuwe dingen leren en 
vooruitgang maken.

plezier hebben en 
lachen met mijn 

teamgenoten.

mijn beste maatje, ik haal vaak 
grapjes uit met mijn trainer.

mijn voorbeeld, alles wat  
mijn trainer zegt is juist. 

Een ochtendtraining...

doe ik stiekem  
10 oefeningen minder.

doe ik alles mee en onthoud ik 
de oefeningen om thuis verder 
mijn conditie te trainen.

niets voor mij, ik slaap liever lang uit. super tof! Ik zet met plezier mijn wekker.

Mijn trainer is...

Liever lui dan moe?

Turnen, daar word  ik zo moe 
van! Je vindt het wel fijn om 
te turnen zolang het maar 
niet te lastig wordt. Na de 
training plof je neer in de 

zetel, chillen is toch zo fijn! 

Turnen is fun fun fun!

Voor jou is turnen het leukste om te 
doen! Je kijkt er iedere keer naar uit om 
samen met je teamgenoten veel plezier 

en fun te maken in de gymzaal. Jouw 
trainer is je beste vriend en mag zich af 
en toe verwachten aan een goeie grap! 

Train hard or go home!

Je bent een gedreven gymnast die er 
steeds voor de volle 100% invliegt. 

Je beseft maar al te goed dat je enkel   
door hard te trainen beter kan worden. 
Hoe zwaarder de training, hoe meer 

voldoening je hebt! 

Tijdens de krachttraining... Het belangrijkste voor mij op training is....

Spannend, Gymbo arriveert bij zijn eerste 
Gymtopia Happening. Hij ziet 9 diertjes 
verspreid over de zaal en bij elk diertje 
moet hij een bepaalde beweging uitvoeren. 
Help jij hem alle diertjes en bewegingen 
terug te vinden in het rooster? 

zeehond, stokstaartje, steunen, kangoeroe, 
touwspringen, kat, basiselementen, kikker, 
springen, leeuw, fysiek, flamingo, evenwicht, 
sprinkhaan, landen, aap, hangen, zwaaien

...................................................................................................

Oplossing: Damesbrug

Meer info over Gymtopia, het sporttechnisch 
gymprogramma van Gymfed, 
vind je op www.gymtopia.be
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De linten zijn in de war geraakt…  
Help jij de gymnaste het juiste 
lint terug te vinden? Omcirkel 
de letter achter het juiste lint! 

Oh nee, de foto van het Gymgala is door 
mekaar geschud. Kan jij de stukjes terug 
in de juiste volgorde zetten?

De meisjes in het Toestelturnen turnen  
op 4 verschillende toestellen, namelijk balk, 
brug met ongelijke leggers, sprong en grond. 
Deze training krijgen ze de opdracht om aan 
elk toestel 1 succesvolle oefening te brengen. 
Gooi met de dobbelsteen en kleur het vakje 
boven de persoon waar het aantal ogen bij 
staat dat je net gooide. Welke topsporter 
kan als eerste haar training afronden?

Kun jij het rooster verder 
aanvullen? Zorg ervoor dat 
er nergens meer dan twee 
trampolines of appels naast, 
boven of onder elkaar staan.

Ben jij ooit al naar het Gymgala geweest? Door Corona 
hebben we er jammer genoeg enkele jaren op moeten 
wachten, maar dit jaar is het eindelijk terug zover!  
Op 17 en 18 december gaat het grote spektakel  
opnieuw door in de Lotto Arena te Antwerpen, een 
spetterende show met nationale en internationale 
topgymnasten, special acts, skippers en dansers.  
Vind alle info op www.gymfed.be

1 2 3 4 5 6

 Nina Jutta Maellyse Lisa Noémie Fien

Oplossing: A

a
B

D

E

C

Oplossing: 5 – 3 – 6 – 1 – 4 – 2
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Tumbling is een sport voor echte durvers. Hoe goed ken jij deze discipline al? Begin bij vraag 1, 
kies het goede antwoord en kijk daarna hoe je verder gaat. De letters die voor de goede  
antwoorden staan vul je steeds in de vakjes onderaan in. Kan jij het juiste woord lezen op het einde?

Help, Gymbo is de code vergeten 
om de turnzaal binnen te raken! 
Help jij hem de code te kraken? 

De gymnasten staan klaar om te vertrekken 
naar de training met hun turnzak, maar in 
elke zak zit iets dat ze niet nodig hebben 
op training. Vind jij samen met Gymba wat 
niet past in elke turnzak? Omcirkel bij elke 
zak het ongepaste voorwerp. 

Oplossing: Chips, iPad, schaar, snoepjeOplossing: Ringen – paard met bogen – springplank

1 toestel is goed en staat op de goede plaats

Geen enkele van de toestellen zijn correct

1 toestel is goed,  
maar staat op de verkeerde plaats

2 toestellen zijn goed,  
maar staan op de verkeerde plaats

Hoe lang is een tumblingbaan? 

S  25 meter

T  20 meter

Dit is één van de belangrijkste 
vaardigheden die je nodig hebt 
voor Tumbling: 

E  Lenigheid

A  Explosiviteit

Afgelopen zomer vonden  
de World Games plaats in: 

K  Baku, Azerbeidjzan 

L  Birmingham, USA

Een tumblingreeks sluit je 
af met een: 

T  Eindsalto

B  Streksprong

Het kernelement  
van een tumblingreeks is: 

P  Overslag

O  Flik

Oplossing: Salto

10



De dansers zijn klaar om op te treden, 
maar ze vinden het podium niet.  
Breng jij ze naar het podium zodat ze  
kunnen starten? Verzamel onderweg alles 
wat ze nodig hebben voor hun wedstrijd.

Help jij Gymbo met het oplossen 
van de trampolinesudoku? 
In elke blok en in elke rij komen 
de vier kleuren slechts één keer 
voor. Geef alle trampolines  
de juiste kleur. 

Oh nee! Een trainster meldde bij de politie dat 6 Gymbo’s haar turnmateriaal gestolen hebben.  
Alle verdachten zijn ondertussen aangekomen op het politiekantoor. Ben jij een goeie speurneus 
en vind je de daders? Lees de aanwijzingen en omcirkel de stoute Gymbo’s.

 Gymbo 1 is klaar om te zwemmen in zijn zwemtenue met witte en blauwe strepen.

 Gymbo 2 is onderweg naar de turnles met een grote groene doos vol speelgoed.

 Gymbo 3 doet een salto in zijn rope skippingtouw.

 Gymbo 4 speelt met twee grote blauwe ballen.

 Gymbo 5 heeft de slappe lach en draagt een roze broek.

 Gymbo 6 heeft zijn gele radio bij de hand en is volop aan het dansen.
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ELKE KLEUTER IN ACTIE !

ELKE KLEUTER IN ACTIE !

kleurplaat

Kidies is het kleuterprogramma van Gymfed boordevol inspiratie  
voor een gevarieerde en gestructureerde aanpak in de lessen kleuterturnen.  
Samen streven we ernaar om kinderen op een toffe en kwaliteitsvolle manier  
te laten bewegen, waarbij ze op ontdekking kunnen gaan, openbloeien,  
zelfvertrouwen ontwikkelen, plezier beleven en leren.
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in de keuken

Dit heb je nodig voor 12 muffins:

• 3 bananen
• 150 g amandelmeel
• 3 eieren
• 2 el honing
• 1,5 tl bakpoeder
• 1 tl kaneel
• 2 appels

Dit heb je nodig:

• 2 of 3 sneetjes brood (kies voor  
brood van een paar dagen oud)

• 1 ei
• 10 ml amandelmelk
• ½ tl kaneel 
• ½ banaan 
• Handje aardbeien
• Handje blauwe bessen
• Agavesiroop
• Klontje boter 

Zo ga je te werk:

• Verwarm de oven voor op 170 °C.
• Doe alle ingrediënten behalve de appels met een snufje zout 

in een grote kom. Meng alles met een mixer of 
keukenmachine tot een glad beslag. 

• Snijd de appels in kleine stukjes en roer ze door het beslag. 
• Vet je muffinvormpjes in met wat olie of boter en verdeel 

het mengsel over de vormpjes.
• Zet de muffins 40 minuten in de oven. Wordt de bovenkant 

wat te bruin? Leg er wat aluminiumfolie overheen.
• De muffins zijn klaar als je erin prikt met een satéprikker en 

er geen deeg meer aan kleeft. Haal ze uit de oven, laat ze 
even afkoelen en genieten maar!  

Zo ga je te werk:

• Verwarm het klontje boter in een pan op een matig vuur. 
Snijd de appelen in plakjes.

• Breek het ei in een diep bord en klop het op met de 
amandelmelk en kaneel. Dop de sneetjes brood met beide 
kanten in het mengsel en bak ze goudbruin. 

• Snijd het fruit en serveer samen met de wentelteefjes.  
Werk eventueel af met wat agavesiroop.  
Smakelijk!

het perfecte ontbijt

Gezonde muffins

Wentelteefjes

Zet je koksmuts snel op en duik de keuken in met mama of papa.  
Welke lekkere en gezonde creaties ga jij op tafel toveren vandaag? Smullen maar!
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Dit heb je nodig:

• 1 komkommer
• Smeerkaas
• Satéprikkers

Zo ga je te werk:

• Was de komkommer goed en  
snijd er met een rasp linten van.

• Smeer een dunne laag smeerkaas  
op een komkommerlint. 

• Rol de komkommer op en  
plaats een satéprikker.

Tip: doe bovenop de smeerkaas  
         een dun sneetje zalm!

Komkommerrolletjes

Dit heb je nodig  
voor 15 koekjes:

• 60 g pindakaas
• 2 tl kokosolie
• 100 g pure chocolade
• 30 g kokosrasp 
• 60 g gepofte rijst

Zo ga je te werk:

• Verwarm de pindakaas met de kokosolie in een pannetje  
op een laag vuur. Let erop dat de pindakaas niet verbrandt. 
Eens de pindakaas lopend is, is het klaar.

• Hak de chocolade in kleine stukjes en voeg die in kleine 
beetjes bij de warme pindakaas. Roer de chocolade  
door de pindakaas tot alles gesmolten is.

• Voeg de kokosrasp en gepofte rijst toe en meng goed  
door elkaar tot alles bedekt is met de chocolade.

• Schep bergjes gepofte rijst op wat bakpapier en bestrooi 
eventueel nog met wat kokosrasp. Zet ze op een koele plek 
tot ze volledig hard zijn. Jummie!

Lekker tussendoortje

Gepofte rijstkoekjes met chocolade
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Dit heb je nodig:

• 1 mango
• Een handvol ijsblokjes
• Melk

Zo ga je te werk:

• Houd de mango rechtop en snijd links en rechts vlak naast de 
pit verticaal naar beneden. Nu heb je twee helften en het 
middenstuk met de pit. Haal het vruchtvlees van de mango 
uit elk van de helften en snijd het in kleine stukjes. Hiervoor 
vraag je best hulp aan mama of papa.

• Doe de mango, ijsblokjes en wat melk in een blender en mix 
tot een lekkere shake. Als je het wat dunner wilt, kun je altijd 
extra melk toevoegen.

gezonde smoothies

Mangoshake

Dit heb je nodig:

• 2 kiwi’s, geschild
• 1 appel, geschild
• 1 banaan, gepeld
• 200 ml melk
• 200 g yoghurt
• 1 el honing

Zo ga je te werk:

• Snijd al het fruit in stukjes.
• Mix het fruit, de melk en de yoghurt in een blender.
• Voeg de honing toe en mix verder tot je  

een gladde massa hebt. 
• Serveer de heerlijke vitaminesmoothie in glazen  

met een plakje kiwi en een mooi papieren rietje.

Vitaminesmoothie
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Dit heb je nodig:

• 5 eieren
• 300 ml zonnebloemolie
• 250 g basterdsuiker  

(wit of lichtbruin)
• 2 tl vanille-extract 
• 300 g zelfrijzende bloem
• Snufje zout
• 2 tl kaneel
• 400 g geraspte wortelen
• 125 g walnoten

Topping:

• 400 g roomkaas
• 100 g boter op  

kamertemperatuur
• 150 g poedersuiker

Zo ga je te werk:

• Verwarm de oven voor op 180 °C. 
• Klop de eieren, zonnebloemolie, basterdsuiker en vanille-extract op met 

een mixer. 
• Zeef de zelfrijzende bloem erbij en voeg zout en kaneel toe. Schep alles 

door elkaar met een houten lepel.
• Hak de walnoten in kleinere stukjes en schep ze samen met de geraspte 

wortels door het beslag.  
• Leg wat bakpapier op de bodem van een taart- of cakevorm en vet de 

randen goed in. Bestuif het bakpapier lichtjes met zelfrijzende bloem.  
Nu kun je het beslag in de vorm gieten. 

• Bak de worteltaart in de oven voor 60 minuten en laat wat afkoelen.
• Terwijl de taart in de oven zit, kan je de topping maken! Mix de roomkaas 

en boter samen met het poedersuiker door elkaar tot een egale en romige 
frosting.

• Eens de worteltaart klaar is, snijd je hem horizontaal doormidden. Smeer 
ongeveer de helft van je topping op de onderste helft van de taart en leg 
de bovenste helft er terug op. Besmeer nu de bovenzijde van je taart met 
de rest van je topping. Ziezo, jouw worteltaart is klaar!

Worteltaart

het perfecte toetje

Dit heb je nodig voor 4 appelflapjes:

• 4 vierkante plakjes bladerdeeg
• 1 appel
• 1 el bruine suiker
• Gemalen kaneel
• 1 ei
• 4 tl suiker

Zo ga je te werk:

• Verwam de oven voor op 200 °C. 
• Neem een stuk bakpapier en leg het op een bakplaat.
• Snijd de appel in kleine stukjes. Doe ze in een kommetje 

en strooi er de bruine suiker en een beetje gemalen 
kaneel over. Roer goed door elkaar, zodat de suiker en 
kaneel mooi verdeeld is over alle stukjes.

• Schep op elk plakje bladerdeeg wat appelvulling. Hierna 
vouw je het stukje bladerdeeg toe, zodat je een driehoekje 
krijgt. De zijkantjes kun je een beetje naar binnen vouwen.

• Breek het ei in een kommetje en klop het op met een vork 
of klopper. 

• Neem een borsteltje en strijk het ei over de flapjes. Strooi 
hierna wat suiker op de flapjes tot het vastkleeft aan het 
eimengsel.

• Neem een stuk bakpapier en leg er de flapjes op.  
Zet ze ongeveer 15 minuten in de oven tot ze mooi 
goudbruin zijn.

• Nog even laten afkoelen en smullen maar!

Appelflapjes
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STREKSPRONG

KOPSTAND

HALVE DRAAI

ROL 
VOORWAARTS

HANDSTAND

KAARSSTANDGA 3 STAPPEN
NAAR RECHTS

GA 2 STAPPEN
NAAR BOVEN

GA 2 STAPPEN
NAAR LINKS

GA 1 STAP
NAAR LINKS

GA NAAR DE
BLAUWE STER

DOE 5 SIT-UPS
DRAAI 10 KEER

ROND JE AS

5 KEER 
POMPEN

GOOI NOG
EEN KEER

GA NAAR DE
RODE STER

GA TERUG
NAAR START

START

gezelschapsspel

Spelregels: 
Klaar voor de ultieme 
Gymstars race? Welke 
richting je uitgaat, mag je  
volledig zelf kiezen.  
Het doel is om minstens  
1 keer op elke ster te 
belanden. Heb je ze 
allemaal? Tijd voor een 
sprintje naar het midden!  
De eerste die het midden 
bereikt met alle sterren 
heeft gewonnen.

Dit heb je nodig: 
• Dobbelsteen
• 1 pion per speler
• Pen en papier waarmee  

je kan noteren welke 
sterren je al hebt. 

Wie wordt gymstars kampioen?  
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Dit is er eentje om samen met heel je groep te doen 
op training. De jongste gymnast stelt een oefening 
voor en heel de groep voert ze uit. Daarna mag 
de volgende gymnast ook een oefening kiezen. 
OPGELET: de nieuwe oefening moet starten met  
de eindletter van de vorige oefening. Doe dit  
tot iedereen aan de beurt geweest is. 

Sta met je 2 voeten verticaal achter elkaar, 
hiel tegen teen. Je medespeler doet hetzelfde 
en staat vlak voor je (kijk elkaar aan) zodat 
jullie tenen elkaar raken. Je roept samen 
banana split en doet dan beide één van 
de gebaren van blad steen schaar. Degene 
die wint mag zijn voorste voet achter de 
achterste voet zetten, opnieuw hiel tegen 
teen. De verliezer moet zijn voorste voet 
naar voren schuiven tot tegen de voet van 
de tegenstander. Net verloren en nu win je? 
Dan zet je je voorste voet (die al naar voren 
geschoven is) achter jouw achterste voet. 
Nu moet de verliezen helemaal naar voren 
schuiven tot tegen jouw voet. Zo ga je verder 
tot iemand niet meer kan bewegen en omvalt.

Volg jij ons al op Tik Tok 
@wearegym? 

Maak een coole Tik Tok op training en gebruik #wearegym 
en de hashtag van je discipline. Misschien is je Tik Tok wel  
zo tof dat je wordt opgemerkt door 1 van onze topsporters?

Maak een Tik Tok

Oefeningenketting

Banana split

Challenges

1. 15 sit-ups
2. 7x opdrukken
3. 10x hurk-streksprong
4. 15 squats
5. Planken – wie houdt het langst vol?
6. Schelphouding – wie houdt het langst vol?

Vandaag is het tijd om te dobbelen. Gooi elk 
om de beurt met de dobbelsteen en voer de 
oefening uit die bij het nummertje hoort.  
Speel om het spannend te houden met 2 tegen 
elkaar en laat de rest beslissen wie de oefening 
het langste/snelste/beste uitgevoerd heeft.

Haal er een vriendje of vriendinnetje, broer, zus, 
mama of papa bij. De ene sluit zijn ogen en duidt 
zo een letter aan in de tabel vol letters. De andere 
heeft 10 seconden de tijd om een item te vinden 
dat begint met deze letter en jij mee neemt naar 
je training. Draai daarna de rollen om. De eerste 
die niks meer kan vinden, verliest de uitdaging. 
Voorwerpen herhalen is helaas niet toegestaan. 
Wees creatief.

Wie heeft de beste conditie?

Ik ga naar training en neem mee... 
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Schrijf allemaal allerlei turnoefeningen op kleine 
papiertjes en stop ze in een pot. Elk om beurt mag 
iemand een papiertje trekken. Geef het aan je trainer, zij 
beslist hoeveel keer jullie de oefening moeten uitvoeren. 
Zoek een plekje in de zaal en zet je schrap. Eens het 
startschot gegeven is, heb je 7 seconden om de challenge 
uit te voeren. Gelukt? Dan krijg je een punt. De persoon 
die op het einde de meesten punten heeft, wint. 

7 seconden turnchallenge

Speel de handstandbingo op zoveel mogelijk 
plaatsen. Lukt het jou om overal een handstand 
te maken? Neem een foto, duid het aan in de 
tabel en deel het met je medegymnasten. Wie 
kan als eerste een handstad op alle plekken 
maken? Tag ons in 1 van je foto’s en gebruik de 
hashtag #morethangymdoeboek

Handstand bingo

op het 
strand

in je tuin of 
op je terras

op de 
speelplaats

op het 
voetpad

in de turnzaal  
of sporthal

in een park 
of speeltuin

in de 
sneeuw

A M V U S L
T J E D W Z
R O F N K T
H B C G I X



TOESTELTURNEN Tips

van Noah Kuavita

TipsTOESTELTURNEN

van 
Lisa VaelenVliegen aan de damesbrug, turnen op de balk of 

acrobatische reeksen aan de grond? Toestelturnen 
is de populairste gymdiscipline bij meisjes. Het is 
een individuele sport waar aan vier toestellen geturnd 
wordt: de damesbrug, balk, grond en sprong. Je leert 
er rollen, op je handen staan, over toestellen springen 
en je ontwikkelt kracht, lenigheid, vormspanning en 
coördinatie.

• Probeer niet alleen steeds nieuwe elementen aan te 
leren, maar probeer ook de elementen die je al 
beheerst perfect uit te voeren. Het is verleidelijk om 
meteen een volgend, nieuw element te willen 
proberen eens je het element waar je al even op 
oefent onder 
de knie hebt. 
Willen bijleren, 
is goed, maar 
het is eveneens 
belangrijk om 
de details te 
trainen van de 
elementen die 
je al beheerst. 

Krachtelementen in de ringen, vliegen over  
het rek en spectaculaire salto’s tijdens de 
grondoefening. In de discipline Toestelturnen 
jongens leer je als gymnast turnen op zes 
toestellen: grond, paard met bogen, ringen, 
sprong, herenbrug en het rek. Je leert springen, 
steunen en hangen en je hebt niet alleen durf, 
maar ook voldoende kracht nodig.

• Zorg dat je eerst de basis goed onder de knie hebt voor 
je moeilijkere oefeningen wil aanleren. Eén van zo’n 
basisoefeningen is radslag. Oefen deze op een lijn  
of tussen twee matten om er nog beter in te worden. 
Lukt dit al? Maak dan wat variaties door  te starten 
vanuit kniezit of zelfs twee radslagen na elkaar te doen. 

• Nieuwe oefeningen aanleren is niet simpel. Luister  
goed naar je trainer en start met de verschillende 
stapjes te oefenen in plaats van de volledige oefening 
meteen te willen uitvoeren. Geduld brengt je het verst.

Doe extra je best  
bij lenigheids- en 

conditietraining. Probeer 
alle oefeningen écht goed 
uit te voeren, ook al is het 

moeilijk. Het zal ervoor 
zorgen dat het turnen op 

de toestellen  
beter lukt. 

Conditietip

Vraag je trainer  
om wat extra uitdagingen. Kun 
je verder op je handen lopen 
dan de laatste keer dat je het 

probeerde? Wie kan het langst  
de hoeksteun houden? Zonder 

dat je het beseft, word je 
telkens beter en beter in die 

bepaalde oefening.

FUN
tip

•  Geef niet zomaar op als iets niet onmiddellijk lukt. 
Iedereen heeft wel eens een mindere dag of een 
oefening die net wat meer tijd vergt om aan te leren. 
Hou het hoofd koel en doe het stapje voor stapje.  
Dit zal je des te meer voldoening geven eens het wel 
lukt. De aanhouder wint!

Haal er enkele vriendjes 
bij en bedenk samen een aantal 
conditieoefeningen. Één iemand 

is de leider en staat stil,  
de rest begint te lopen.  

Wanneer de leider in de handen 
klapt, doet iedereen zo snel 

mogelijk de afgesproken 
conditieoefening. De eerste die 

terug kan lopen, heeft gewonnen. 
Doe dit een paar keer  

en wissel dan van leider!

Conditietip

Maak je eigen memoryspel met  
turn-oefeningen. Bedenk  

10 verschillende oefeningen en schrijf 
elke oefening op 2 kaartjes. Haal je 

vriendjes erbij en elk om beurt mag je 
2 kaartjes omdraaien en de 

oefeningen uitvoeren. Zijn het twee 
dezelfde? Super, dan mag je ze 

bijhouden! Zijn het verschillende? 
Dan draai je ze terug om.  
De winnaar is degene met  

het meeste kaartjes.

FUN
tip

tips & tricks
Tips
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dans

Houd jij ook van dansen? Er is voor 
ieder wat wils met een grote keuze 
aan verschillende dansstijlen: stoere 
hiphop moves, elegante moderne dans, 
 opzwepende jazz dance … Kies je favoriete 
stijl en dans er op los!

• Ga roddelen op een positieve manier.  
Ga in groepjes van 3 staan. Per groepje is 
er telkens 1 danser die de choreografie 
doet met dansers van de andere groepjes 
(in totaal wordt er dus 3 keer gedanst 
met 1/3 van de groep). Nadat de eerste 
danser gedanst heeft, gaat hij/zij met de rug naar de twee andere 
groepsleden zitten. Deze twee hebben de opdracht om positief te 
roddelen tegen elkaar over de danser die net danste (complimenten, 
wat de danser goed deed …). Zo leer je focussen op wat al goed is en 
hoe je positief met elkaar kan communiceren. 

• Vraag aan je trainer om een dansje aan te leren dat enkel bestaat uit 
voetenwerk van ongeveer 2 keer 8 tellen. Ga nu in kleine groepjes 
gaan staan en breid de pasjes uit naar het boven lichaam: wat doen 
de armen, het hoofd, de romp, de heupen? Je beslist alles zelf! Hoe? 
De lesgever leert de dansers een stukje dans dat enkel uit voeten- 
werk bestaat. De armen, bovenlichaam en het hoofd doen niets.  
Zo leer je samenwerken en zelf choreografie te bedenken.

Tips
van Kelly & Vicky  

Van Bellingen

Salto’s, schroeven en fliks zijn de kernelementen 
in de discipline Tumbling. In deze discipline 
voer je spectaculaire turnoefeningen uit op 
de 25 meter lange verende baan. Een goede 
beheersing, vormspanning en explosiviteit 
zijn belangrijke eigenschappen voor 
deze sporters. Zowel jongens als meisjes 
beoefenen deze individuele discipline.

• Doorbreek vaste structuren in reeksen 
door elementen af te wisselen. Oefen 
bijvoorbeeld zowel op salto na een flik als 
na een temp. Zo leer je om elk element 
op verschillende plaatsen in je reeks te 
verwerken. 

• Spring ook eens een tumblingreeks uit 
opsprong of met een hele korte aanloop. 
Zo zal je beter worden in het springen van 
lange reeksen en word je minder afhankelijk 
van je aanloop.

tumbling Tips

van Tachina  
Peeters

Themalessen! 
Verkleed jezelf in thema 

wanneer er een fijne 
periode of feestdag 

aankomt zoals kerst of 
carnaval en dans de 

volledige les op muziek 
rond het thema,  

keitof! 

FUN
tip

Maak verschillende postjes  
op met aan elk postje een 
specifieke opdracht rond 

kracht, uithoudingsvermogen 
en dans. Verdeel in kleine 

groepjes en doe samen in je 
groepje elk postje enkele 
minuten. Hierna schuift 
iedereen door naar het 

volgende postje.

Conditietip

Probeer ‘standbeeldstil’ 
 te staan na een sprong vanaf 

een blok of verhoog. Verander 
de ondergrond zoals zachte of 

minder zachte matten voor een 
extra uitdaging. Wie de meeste 

bloklandingen op rij kan 
maken, heeft gewonnen en 

hoeft vandaag geen 
krachttraining  

te doen.

FUN
tip

Botsen vraagt een sterk 
lichaam. Doe niet enkel 

vormspanningsoefeningen, 
maar ook kaatsoefeningen.  

Dit kan je doen op 
verschillende ondergronden 

en materialen om sterker 
te worden. 

Conditietip
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Ritmiek

acro Tips

Tips

Je klimt op de schouders van je partner en vliegt door 
de lucht terwijl je een salto maakt, dat is Acro.  
Acro is één van de jongste gymnastiekdisciplines en 
ontzettend populair bij meisjes en jongens. Je staat op 
elkaar, maakt menselijke piramides en gooit salto’s op 
de meest spectaculaire manieren. Alles wordt 
samengevoegd tot één choreografie en uitgevoerd  
op muziek. 

• Handstand is een basiselement doorheen je hele 
Acrocarrière. We geven je enkele tips om hierop  
te oefenen.

• Oefen je handstand voor het eerst op je partner, 
werk dan van makkelijk naar moeilijk en van laag 
naar hoog. Je start bijvoorbeeld met een handstand 
op de knie van je onderpartner terwijl die je 
vasthoudt. Werk zo naar een handstand op de 
handen met je partner in ruglig op de grond.

• Lukt dit allemaal goed, dan kan je onderpartner 
misschien al eens in kniezit zitten terwijl jij vanop 
haar/zijn schouders naar lage handstand springt. 
Uiteraard bekijk je altijd samen met je trainer of je 
klaar bent voor een stapje moeilijker zodat hij/zij 
even kan bijstaan en je nog meer tips kan bezorgen.

In de discipline Ritmiek turn je op muziek en werk 
je met vijf verschillende tuigen: touw, hoepel, 
bal, knotsen en lint. De jongste gymnasten 
brengen een oefening op muziek, maar 
zonder tuigen. De turnster heeft een goede 
coördinatie nodig om de tuigen te werpen 
en te vangen. De oefeningen worden 
gecombineerd met evenwichtselementen, 
draaien en pivots. Ook ballet maakt een 
belangrijk deel  
uit van de opleiding van deze turnster.

• Zet je favoriete (hedendaagse) muziek op  
en probeer wat nieuwe danspassen uit. 
Zo wordt het voor jou steeds natuurlijker 
om je lichaam op een bepaalde manier te bewegen op muziek. 
Misschien wordt dit wel de start van je eigen choreo?

• Is er geen training, neem dan je tuigen bij de hand en oefen gerust thuis, 
in de tuin, een parkje of het strand. Jij hebt je eigen materiaal steeds bij 
de hand. Zorg wel dat je voldoende opwarmt.

van Alessia  
Verstappen 

van Mirte Vercauteren, 

Sofie Jaeken en 

Lauren Verbrugghe

Voor een tophandstand  
moet je een zeer goede 
vormspanning hebben.  

Veel oefenen op core stability 
is hier de boodschap!  

Ga met je schouders en je 
voeten op een verhoogje liggen  

en hou je stijf als een plank 
voor 20 tot 30 seconden. 

Je kunt dit in ruglig en  
buiklig of zelfs  
op je zij doen.  

Conditietip

Probeer eens een 
handstand te doen op een 
andere ondergrond, lukt 

het je om in de grote 
trampoline minstens  

3 seconden stil  
te staan?

FUN
tip

Geef je tuigen een 
eigen touch. Ga aan de 

slag met gekleurde 
plakband of 

glitterstiften en maak 
er iets moois van.

FUN
tip

Lenigheid oefen je niet 
alleen tijdens training, 

maar ook thuis. Dit kan je 
doen tijdens het huiswerk 

maken, tv-kijken, 
spelletjes spelen … 

Lenigheidstip
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Trampoline

rope skipping

Hoogte en sensatie? Dat is trampolinespringen!  
Op de trampoline springen de gymnasten soms tot  
8 meter hoog en combineren ze salto’s en schroeven. 
Hoe hoger je springt, hoe langer je in de lucht zweeft 
en hoe meer salto’s je kunt maken. De trampoline-
springer kan evenwicht, ritme, tempo- en ruimte-
gevoel uitstekend combineren.

• Handstand is een streksprong op z’n kop. Goede 
handstanden zorgen voor goede streksprongen  
en een prima begin van elke sprong. Vergeet dus  
zeker niet om hierop te trainen tijdens je training  
of thuis.

• Een tuintrampoline is super! Maar, zorg dat je enkel 
sprongen uitvoert die je ook op training veilig en 
zonder hulp kunt uitvoeren. Vraag aan je trainer 
wat je thuis op trampoline verder kan oefenen  
op een veilige manier.

Rope Skipping is een spectaculaire vorm van 
acrobatisch touwspringen dat onder andere een  
grote hoeveelheid coördinatie, snelheid, 
uithouding, ritmegevoel en acrobatie vereist. Er zijn 
verschillende onderdelen waarin telkens oneindig 
veel tricks en combinaties mogelijk zijn, uitdaging 
ten top!

• Lukt een moeilijke trick niet meteen, probeer die 
dan uit te voeren zonder je touw, maar beeld je 
wel in dat je je touw vasthebt. Je zal de 
coördinatie van de trick sneller oppikken zonder 
dat je steeds in de knoop raakt. Als je daarna 
dezelfde beweging mét touw uitvoert, is de kans 
groot dat de trick wel zal lukken.

• Speedtouwen dien je steeds mooi op te rollen na 
de training. Anders riskeer je dat er vervelende 
knikjes in de kabel komen die het springen 
bemoeilijken. Goed zorg dragen voor je materiaal 
zal je prestaties dus ten goede komen.

Tips

van Simon  
Debacker

Tips

van Jelle  
Van Heesbeke

Maak een reeks  
met onbestaande 

sprongen: salto met 
benen open, klappen in 

handen tijdens 
hurksprong, gekke 

houding aannemen in 
standsprong,…

FUN
tip

Rope Skipping hoeft niet altijd 
te gaan om moeilijke tricks. 
Probeer met een sprintouw 
eens je favoriete dansmoves 

uit te voeren en je zal merken 
dat het er heel spectaculair zal 

uitzien. Op Tik Tok kun je 
tegenwoordig heel veel toffe 

dansjes vinden met 
springtouwen.

FUN
tip

Maak er een spelletje van. 
Eentje bij, wie is het langst  
in de lucht tijdens 10 strek-

sprongen, landingsspelletje uit 
de dubbele mini,…  

Wees creatief en daag je 
medegymnasten uit,  

zo werk je op een leuke manier 
aan je conditie!

Conditietip

Intervaltraining is een goede 
manier om aan je conditie te 

werken. In plaats van  
10 minuten rustig te springen, 
kun je beter 5x 1min intensief 

(sneller) springen, met 
daartussen telkens een minuut 
rust. Je zal er sneller resultaat 

mee halen.

Conditietip
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freerunning
Je hebt het vast wel gezien op straat: mensen die in 
publieke ruimte allerlei sprongen, swings, flips, 
klimtechnieken … gebruiken om verschillende 
obstakels te overwinnen. Freerunning of Parkour is 
een discipline waar je je lichaam gebruikt om 
obstakels te overwinnen en zelfopgelegde uitdaging 
te halen. Er zijn vaak tal van manieren om dit te doen 
of stijlen die je daarbij kan hanteren.

• Oefen op bounces op een muur of rand. Dit zorgt 
er niet alleen voor dat je meer sprongen kunt 
opbouwen en een alternatief hebt voor als je de 
rand niet bereikt, het kan nieuwe combinaties 
toegankelijk maken door middel van bijvoorbeeld 
splatbacks.  

• Streef naar het min of meer gelijk zijn van je 
fysieke capaciteiten (kracht, snelheid, …), 
je technische controle (clean uitvoeren van de  skill, 
accuraatheid, ukemi, …) en je mentale capaciteiten 
(durf/angst, zelfvertrouwen, inschattingsvermogen, 
creativiteit, …).

van Simon  
Debacker

Tips

algemene tips 

Van instructeur
Niels Van Santen

Een beetje stress? Kom tot rust met  
een ademhalingsoefening
Hoe? Zit of sta met een rechte rug in een 
gemakkelijke houding. Teken met je vinger voor  
je een vierkant in de lucht, begin in een hoek 
onderaan. Gaat je vinger omhoog langs de zijde? 
Adem dan in via de neus. Teken je de tweede zijde 
horizontaal? Hou de adem dan vast. Bij de derde 
zijde naar beneden adem je uit door de neus. 
Tijdens het tekenen van de laatste zijde hou je 
opnieuw de adem vast. Zorg dat elke ademfase  
een 5 tot 8 tellen duurt. Herhaal dit gedurende een 
2-tal minuten en je bent weer helemaal ontspannen.

Train je conditie met deze uitdaging
Hoe? Daag je trainingsmaatje, broer, zus, mama, 
opa, … uit voor een korte krachtige challenge. Wat is 
de bedoeling? Hou zo lang mogelijk een ballon in de 
lucht door er telkens met één hand op de slaan. 
Tussen 2 contacten met de ballon door moet je 
telkens via pomphouding op je buik gaan liggen en 
je weer opduwen via pomphouding tot stand. Wie 
kan het meest aantal keer met succes op de ballon 
slaan én tussentijds tot buiklig komen en  
weer recht? 

Vormspanning oefenen kan overal
Hoe? Sta je te wachten op de bus? Zit je lang stil 
tijdens het studeren? Val je in bed moeilijk in slaap? 
Dan kan je vormspanning trainen al staand, zittend 
of liggend op verschillende manieren. Plaats je 
voeten en knieën tegen elkaar en duw ze dan ook 
actief tegen elkaar alsof er een briefje van 100 euro 
tussen zit dat er niet mag uitgetrokken worden. 
Klem je armen met hetzelfde principe tegen je 
lichaam. Span je buik aan alsof je klaar bent om  
een stoot in je buik op te vangen en probeer 
ondertussen rustig verder in- en uit te ademen.  
Hou de verschillende oefeningen telkens minstens 
15 seconden aan.

Tips

van  
Gymbo

Speel een spel tijdens je 
training. Een leuke manier om 
nieuwe uitdagingen te vinden  

of andere bewegingen te 
proberen is via een spel met je 
vrienden. Game of Stick, Add 
On en Tag zijn voorbeelden 
van simpele spellen om je 

Parkour training wat inspiratie 
te geven.

FUN
tip

Zet een timer tussen  
30 seconden en 1 minuut.  

In die tijd stop je niet met te 
bewegen. Doe dit een aantal keer 

na elkaar met een korte pauze 
tussen. Ben je in een groepje, dan 
kun je elkaar afwisselen. Op die 

manier oefen je niet alleen je 
uithouding, maar ontdek je tijdens 

het improviseren waarschijnlijk 
ook leuke ideeën  
voor de rest van  

je sessie.

Conditietip

25



KLeurplaat

7

7

7

7

1
1

1

1

1

1
1

11

1

2
2

2

2

2

2

2
2

2 2

2
2

2

2

2

22

2

2

22
2 3

3

33

3

3

3

4

4

4 4 4

4
4

4 4
4

4

5 5

5

5
5

5

5

5

5
6

6

6
6

6
6

6
6

Gymbo en Gymba zijn onderweg naar de sporthal.  
Kleur de tekening met de kleuren uit de legende en  

hang hem boven je bed. Veel kleurplezier!

1: Roze   2: Groen   3: Geel   4: Rood   5: Blauw   6: Huidskleur  7: Bruin  
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KNUTSELHOEK
Het is knutseltijd! Klaar om je creativiteit uit de kast te halen?  
Haal snel het nodige gerief in huis en maak je klaar voor een namiddag  
vol knutselplezier. Met welke toffe opdracht ga jij aan de slag? 

Zo ga je te werk:
• Knip een stuk touw af, vouw het dubbel en kleef 

het op de tafel met de lus naar beneden. Knip 
nog een stuk af en leg het onder het dubbel 
gevouwen touw, tot bijna tegen de plakband. 

• Neem het uiteinde van het onderste touw aan 
de linkerkant en leg het bovenop het dubbel 
gevouwen touw. Dit creëert een lus. 

• Neem nu het uiteinde van het touw aan de 
rechterkant en leg het onder het dubbel 
gevouwen touw. Zorg ervoor dat je het 
uiteinde door de lus haalt die je zonet 
gemaakt hebt met het tweede touw. Trek nu 
aan de beide uiteinden en je eerste knoop is klaar. 

• Herhaal met hetzelfde touwtje stap 1 t.e.m. 3. 
 Zorg dat je telkens afwisselt aan welke kant je de eerste lus maakt. 

Doe dit een 5-tal keer. 
• Trek de houten kraal door het bovenste gevouwen deel van het touw 

en maak een knoopje zodat de kraal niet loskomt. 
• Maak aan alle uiteinden knoopjes voor de armen en benen en teken 

een gezichtje op de kraal. Te lang? Knip het stuk dat te veel is af. 

Knutsel samen met Belgisch kampioene Laurena jouw eigen geluks-
poppetje en neem deze mee naar een moeilijke training of wedstrijd.

Dit heb je nodig:
• Gekleurd touw  

(bij voorkeur  
macramé)

• Houten kraal 
• Plakband
• Schaar
• Balpen
• Stukje  

ijzerdraad

Gymbo wil net zoals Nina Derwael zweven aan de brug.  
Maak jij zijn dromen waar? 

Zo ga je te werk:
• Knip een lang stuk van het touw. Dit wordt de slinger 

waaraan de brug zal hangen. 
• Knip een korter stuk touw af van 15 tot 20 cm. 
• Knip het rietje tot 7cm en schuif het over het korte stuk 

touw tot in het midden. 
• Bind beide uiteinden van het korte touw samen met het 

rietje vast aan het langere touw. 
• Knip Gymbo uit langs de randjes. 
• Plak Gymbo’s hand vast aan het rietje. 
• Kies een mooi plaatsje om deze slinger op te hangen. 

Dit heb je nodig:
• Touw
• Rietje
• Plakband
• Schaar

Knip een stukje 
ijzerdraad af en steek 

deze aan beide 
uiteinden door het 

knoopje aan de handen 
van het popje. Zorg 

ervoor dat het touw 
net onder de voeten  

van het popje  
uitkomt.

tip

1 2 3

4
5

Als je wilt dat 
het sterker is, 
kan je Gymbo 
altijd eerst 

op karton 
kleven.

tip
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Zin in een uitdaging?  
Knutsel samen met  
Europees kampioene  
Tumbling Tachina  
jouw eigen prachtige  
gouden trofee.

Topsporter Luka daagt je uit om de gekste turnpositie te bedenken. Wat ga jij 
je mannetje laten doen? Laat je creativiteit de vrije loop, alles kan en mag.

Dit heb je nodig:
• Chenille draad/

pijpenragers
• Kralen
• Schaar

Dit heb je nodig:
• Lege plastiek fles
• Schaar
• Mes 
• Superlijm of  

lijmpistool
• Nietjesmachine
• Verf

Zo ga je te werk:
• Knip 2 gelijke stukken chenille draad van 20cm. Dit kan in dezelfde  

kleur of 2 verschillende kleuren, aan jou de keuze.
• Knip 1 kleiner stuk chenille draad van 10cm. 
• Verstrengel de 2 grote stukken in het midden in elkaar.  

Van het ene stuk maak je 2 benen en van het andere stuk  
de buik en armen. 

• Neem daarna het kleine stuk en maak er een hoofdje van.  
Zorg dat je nog 2 uiteinden vrij hebt die je kan verstrengelen  
met de armen. 

• Schuif de kralen over de chenille draad. Zorg ervoor dat ze  
op de plaats van de knieën, enkels, ellebogen en polsen zitten. 

• Kies nu zelf de gekste turnpositie die 
 je je maar kan bedenken.

Zo ga je te werk:
• Snijd de onderkant van de fles af op ongeveer 3 tot 4 cm 

dikte. Dit wordt de onderkant van de trofee. 
• Knip met je schaar vanaf de onderkant verticaal naar boven 

tot het midden van je fles en knip ook dit deel eraf.
• De onderkant van de fles leg je met de opening naar 

beneden. Doe nu lijm op het midden van dit onderste deel. 
Draai het dopje van het bovenste deel en lijm de fles vast 
aan het onderste deel waar je zonet lijm op deed, met de 
open dop naar beneden.

• Neem het middelste deel terug en rol deze een beetje op. 
Knip er een stukje van ongeveer 1cm af. Nu krijg je 1 lange 
strook van 1 cm dikte. Knip dit nog eens doormidden zodat 
je 2 stukjes hebt. Dit worden de oren van de trofee. Niet 
deze vast met de nietjesmachine aan de zijkanten van je 
trofee zodat ze een mooi boogje vormen. 

• Ziezo, je trofee is klaar! Nu kan je hem versieren hoe je zelf wilt.

wil je dat je 
mannetje echt 
blijft staan? 

Plak hem op een 
stukje karton.

tip

 Verf je 
trofee 

volledig in 
het goud.

tip
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Droom jij om net zoals Simon Debacker een Belgisch record 
Trampoline te verbreken? Maak alvast jouw eigen trampoline-
net en hang deze boven je bed als dromenvanger.

Dit heb je nodig:
• Wol
• Stuk karton
• Balpen
• Schaar
• Lat

Dit heb je nodig:
• Haarlak
• Rekker
• Speldjes

Zo ga je te werk:
• Trek op je karton 10 verticale lijnen met 1 cm afstand 

tussen. Aan de boven- en onderkant trek je een 
horizontale lijn op 1,5 cm van de rand van het karton. 

• Knip aan de boven- en onderkant op elke verticale lijn 
in het karton tot je tegen de horizontale lijn zit.  

• Maak een knoopje in het wol en steek het stukje met 
de knoop aan de achterkant door het eerste, 
bovenste knipje. Trek het stukje wol helemaal door 
tot je opnieuw door het knipje aan de onderkant kan. 
Nu trek je het draadje opzij en ga je langs achteren 
door het tweede knipje aan de onderkant. Deze trek je 
opnieuw omhoog tot je door het bovenste, tweede knipje 
kan. Zo ga je verder tot het einde. 

• Pak een kleurtje wol en start met weven. Eens je aan het 
einde bent van één rijtje keer je gewoon terug. 

• Op het einde knip je de onderste en bovenste lusjes door en 
maak je er knoopjes in zodat de draad niet kan loskomen. De losse  
eindjes aan de zijkant kan je gewoon in het werkje wegsteken.  
Haal het kartonnetje weg en jouw trampolinenet is volledig klaar.

Zo ga je te werk:
• Begin met je haar goed te kammen en maak een hoge staart. 
• Spuit voldoende haarlak op en onder de staart. 
• Twist het haar strak. 
• Maak een dot van de getwiste staart en gebruik haarelastiekjes 

en speldjes om losse stukken vast te maken. Breng opnieuw 
wat haarlak aan op de dot zodat hij zeker goed blijft zitten. 

• Je bent nu helemaal klaar om te shinen!

Wil je een echt 
trampolinenet? 

Knoop de onderste 
en bovenste 

draadjes rond een 
tak. Zo kan je de 

takjes vasthouden 
en iets opleggen 
dat zo in de lucht 

kan vliegen.

tip

Wil jij ook zo’n perfecte dot als Helena?  
Volg de stappen en straal in de turnzaal.

Maak  
van je 

staart een 
vlecht in 

plaats van 
te twisten.

tip
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Maak jouw eigen kleurrijke ritmiekballen. 
Zo kan je ook thuis je favoriete sport beoefenen. 

Wil jij stiekem ook een prinses zijn? Leef je uit en maak  
je eigen prinsesjes van wc-rolletjes. Versier er je kamer mee  
zodat je een échte prinsessenkamer krijgt, wauw! 

Dit heb je nodig:
• Rijst
• Kousen
• Oude t-shirts en 

leggings 
• Naald en draad 

(optioneel)
• Schaar 

Dit heb je nodig:
• Rolletje wc-papier
• Verf
• Kwast
• Tule netten of crepe 

papier
• Schaar
• Lijm
• Gekleurd papier

Zo ga je te werk:
• Knip het onderste deel van de kous af en  

vul deze met rijst. Zorg dat je nog genoeg  
plaats hebt om de kous dicht te naaien. 

• Vraag aan mama of papa om de kous met rijst dicht te naaien. Niet zo’n 
naaitalent? Neem een stukje touw en leg een heel stevige knoop rond het 
uiteinde van de kous of knoop de kous gewoon dicht.

• Knip strookjes stof uit oude stoffen van ongeveer 2 cm breed. 
• Wikkel deze strookjes strak rond de ballen, zo worden ze normaal vanzelf 

rond en stevig. Steek het uiteinde van de strookjes telkens onder een ander 
strookje. Doe dit tot je bal groot genoeg is en zet het laatste stukje vast.

Zo ga je te werk:
• Verf het bovenste deel van je wc-rolletje in een huidskleur. 
• Kies een kleur voor je jurk en verf de rest in dit kleur. Maak 2 boogjes 

bovenaan zodat het echt op een jurkje lijkt. 
• Kies een kleur voor het haar en schilder het tofste kapsel dat je je maar 

kan bedenken. Vlechtjes, recht haar of een froufrou? Het kan allemaal. 
• Teken een gezichtje dat toont hoe tof je dans en demo vindt. Is jouw 

prinses ook stralend aan het lachend? 
• Doe lijm rond het midden van je prinses en doe er de tule of 

crepe papier rond. Maak plooitjes in de tule terwijl je dit doet, 
hierdoor wordt de rok voller. 

Knip een dun 
strookje uit je 

gekleurd papier en 
kleef deze vast 

aan de bovenkant 
van de tule om  
de randjes te 

verbergen.

tip
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Jingle bell, jingle bell, kerst komt eraan! Een echte kerstboom in je huis is 
leuk natuurlijk, maar wist je dat je ook je eigen kerstboompjes kunt maken 
om de turnzaal mee te versieren? 

Joepie, het is Pasen! Dan kan een eierdopje toch echt 
niet ontbreken? Haal je knutselgerief erbij en maak  
je eigen prachtige eierdopje. 

Dit heb je nodig:
• 3 ijsstokjes
• Verf
• Dik geel en bruin papier
• Touw
• Lijm (bij voorkeur 

superlijm)
• Schaar
• Decoratie naar keuze: 

chenille draad, 
pomponnetjes, glitters, 
…

Dit heb je nodig:
• Schaar
• Groene verf of groen 

papier
• Wit papier
• Lijm
• Wc-rol
• Zwarte  

stift 

Zo ga je te werk:
• Verf je ijsstokjes in je lievelingskleur. Teken een ster  

op het gele papier en een vierkantje op het bruine papier 
en knip deze uit.

• Neem 1 ijsstokje en doe op beide uiteinden wat lijm. Leg 
het stokje horizontaal op tafel met de lijm naar boven. 

• Neem de andere 2 stokjes en kleef telkens 1 uiteinde vast 
aan het horizontale stokje. Zorg dat de 2 ijsstokjes schuin 
naar boven gericht zijn en elkaar bovenaan raken. 

• Knip een stukje van het touw en maak een lusje.  
De onderkant van de lus lijm je vast tussen de 2 ijsstokjes  
die bovenaan samenkomen. 

• Lijm de ster bovenaan de kerstboom vast en het vierkantje  
onderaan de kerstboom. 

• Versier je kerstboom nu volledig  
zoals je zelf wilt.

Zo ga je te werk:
• Snijd 2 cm van het wc-rolletje. 
• Verf het wc-rolletje volledig in het groen.  

Wil je liever niet verven? Dan kan je het rolletje  
ook bedekken met groen papier. 

• Teken met zwarte stift 2 oogjes op het witte papier. 
Knip deze uit en plak ze op de voorkant van het wc-rolletje. 

• Teken het haarkroontje van Gymbo na op groen papier en knip het uit. 
Kleef deze met de voorkant volledig vast rond de achterkant van het 
rolletje. Zorg dat je haarkroontje zeker hoog genoeg komt zodat het 
zichtbaar is.

Draai een chenille 
draad rond je 

kerstboom zoals 
een slinger of 
kleef het vol  

met kleine 
pomponnetjes.

tip
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Verjaardagskalender
Hang deze kalender op in je turnzaal 

en laat iedereen z’n verjaardag invullen.

Zo vergeet je nooit wanneer iemand jarig is! 
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• Schud de dominostenen door elkaar. 
• Twee spelers? Dan krijgt elk 7 dominostenen. Zijn jullie met 3 of 4 spelers? Dan krijgt elk er 5.  

De rest van de dominostenen leg je ondersteboven op een stapel. 
• Speler 1 plaatst een dominosteen op het speeloppervlak. Het spel mag NIET starten met een 

dubbele dominosteen (dus, een dominosteen met hetzelfde plaatje twee keer). 
• Speler 2 moet een dominosteen toevoegen door het plaatje met een van de open uiteinden 

te matchen. Spelers mogen maar één dominosteen per beurt neerleggen. 
• Als een speler geen dominostenen heeft die overeenkomen met een open uiteinde, moeten ze 

een andere dominosteen van de stapel nemen. Kun je deze nieuwe dominosteen spelen, dan 
moet je hem leggen. Als de nieuwe dominosteen echter niet kan worden gespeeld, is de beurt 
van de speler voorbij en is de volgende aan de beurt. 

• Als een speler een dubbele dominosteen heeft, moet je hem dwars neerleggen, zodat er aan de 
vier kanten bijgelegd kan worden. Nadat een dubbele dominosteen is neergelegd, mag de speler 
nog een keer. Het spel is afgelopen van zodra een speler al zijn dominostenen heeft neergelegd. 

DOMINO MET GYMBO & GYMBA

Knip de domino’s uit met 

een schaar en zet je schrap

voor een leuk potje plezier! 
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Het Athletic Skills Model (ASM)
daagt mensen uit om veelzijdig
te bewegen. Dat verbetert de
fitheid, vitaliteit en gezondheid.
De Schijf van 10! vormt
daarin de basis met 10
grondvormen van bewegen.

ASM inspireert en motiveert,
en is inmiddels in steeds meer
accommodaties te vinden.
Samen met Janssen-Fritsen zijn
nieuwe producten ontwikkeld,
zodat iedereen met ASM aan
de slag kan gaan!

Ontdek ASM op:
www.janssen-fritsen.be/
athleticskillsmodel

Het Athletic Skills Model (ASM)
daagt mensen uit om veelzijdig
te bewegen. Dat verbetert de
fitheid, vitaliteit en gezondheid.
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daarin de basis met 10
grondvormen van bewegen.

ASM inspireert en motiveert,
en is inmiddels in steeds meer
accommodaties te vinden.
Samen met Janssen-Fritsen zijn
nieuwe producten ontwikkeld,
zodat iedereen met ASM aan
de slag kan gaan!

Ontdek ASM op:
www.janssen-fritsen.be/
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