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1. EVENTWEBSITE 

• Alle info is terug te vinden op de eventwebsite van het Groot BK: www.grootbk.be 

• Post je iets op social media, gebruik dan alvast #grootbk 

 

2. WEDSTRIJDVOLGORDE 

De gedetailleerde wedstrijdvolgordes zijn raadpleegbaar vanaf vrijdag 13 mei op de website van het 

Groot BK. 

 

3.  SPORTER – TRAINER – JURY 

Aanmelden ter plaatse 

• Verplicht aan te melden aan het onthaal Sporter – Trainer – Jury 

• De deuren openen ’s morgens 30 minuten voor de aanvang van de opwarming (zie 

wedstrijdvolgorde per discipline). 

• Wees tijdig aanwezig, wachtrijen aan het onthaal zijn mogelijk. 

• Sporters, hun trainers en juryleden dienen geen online ticket aan te kopen voor de dag waarop 

ze deelnemen/begeleiden/jureren. 

Resultaten 

• Resultaten kunnen geraadpleegd worden via de Gymfed-app en website 

• Resultaten worden eveneens uitgehangen in de publiekszone en aan het 

wedstrijdsecretariaat.  

Catering 

• Voorzie als sporter/trainer jouw eigen drinkfles met water. 

• Aan de toeschouwerscatering bestaat de mogelijkheid om drank en lekkere pasta’s aan te 

kopen. 
• Voor de juryleden wordt catering voorzien in een aparte cateringruimte. Er zal ook een 

vegetarisch alternatief voorzien worden. Afhankelijk van de aanwezigheid wordt het volgende 

voorzien: 

o 1 sessie: koude maaltijd 

o 2 sessies: warme maaltijd 

o 3 sessies: koude maaltijd en warme maaltijd 

 

 

 

 

http://www.grootbk.be/
https://www.gymfed.be/results
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3.1 SPORTERS 

• Selecties 

o Na het Vlaams Kampioenschap van de betreffende discipline, voor Rope Skipping na 

de provinciale voorronde, worden de selecties gecommuniceerd aan de deelnemende 

clubs en sporters.  

▪ Acro Vrijdag 13.05 

▪ Toestelturnen meisjes Vrijdag 13.05 

▪ Toestelturnen jongens Vrijdag 13.05 

▪ Ritmiek Vrijdag 13.05 

▪ Rope Skipping Maandag 14.03  

▪ Tumbling & Trampoline Vrijdag 13.05 

o De geselecteerde sporters/teams worden automatisch ingeschreven in het 

Ledenbeheer door de Gymfed-coördinator.  

• Wild cards 

o Wild cards kunnen aangevraagd worden via het online wild card formulier. 

o Deadlines 

▪ Acro Maandag 9.05 

▪ Toestelturnen meisjes Maandag 9.05 

▪ Toestelturnen jongens Maandag 2.05 

▪ Ritmiek Maandag 25.04 

▪ Rope Skipping Niet van toepassing 

▪ Tumbling & Trampoline Maandag 2.05 

• Afwezigheid 

o Geselecteerde sporters/teams die niet kunnen deelnemen vragen we om dit ASAP te 

laten weten aan de betreffende Gymfed-coördinator. Op deze manier kunnen we de 

reservesporter / het reserveteam de kans geven om deel te nemen. 

• Reservesporter 

o Maximum twee reserves (één van elke vleugel) kunnen aangeduid worden voor het 

BK. Indien één vleugel geen reservesporters heeft, kan de andere vleugel er twee 

hebben. 

o Reservesporters moeten aan de selectieprocedure voldoen. 

• Nationaliteit 

o Tijdens het Groot BK moeten alle sporters een identiteitsbewijs kunnen voorleggen 

om hun leeftijd en nationaliteit te kunnen verifiëren. 

o Sporters die de Belgische nationaliteit niet bezitten kunnen buiten competitie aan het 

BK deelnemen. Ze worden niet opgenomen in het officieel klassement en kunnen de 

Belgische titel niet behalen. 

 

https://www.gymfed.be/aanvraagwildcard
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o Indien op het Belgisch Kampioenschap voorrondes en finales worden georganiseerd, 

kan een deelnemer die de Belgische nationaliteit niet heeft, deelnemen aan de finale, 

indien hij/zij aan de specifieke voorwaarden (zie technisch reglement discipline) 

voldoet volgens het open klassement. In dat geval, kan een extra deelnemer (Belg) 

worden toegevoegd aan de finale. 

o Niet-Belgen zullen worden opgenomen in een open klassement en indien zij de top 

drie behalen, zal een extra prijsuitreiking van dit open klassement plaatsvinden. 

 

3.2 TRAINERS 

• Online inschrijven trainers – Deadline zondag 15 mei 

o Schrijf hier in! (enkel via deze weg, niet via het Ledenbeheer!) 

o Elke ingeschreven trainer ontvangt ter plaatse, na het aanmelden op naam een 

toegangsbewijs en heeft toegang tot de wedstrijden op die dag.  

o ! Wie niet is ingeschreven kan enkel mits betaling van een online ticket binnen. 

• Online wedstrijdvolgorde 

o Ter plaatse zijn er geen papieren wedstrijdvolgordes beschikbaar. De 

wedstrijdvolgorde kan je makkelijk via je gsm raadplegen: klik hier 

• Wedstrijdbladen/muziek 

o Via het ledenbeheer, net zoals voor de andere Gymfed-wedstrijden 

▪ Zijn er geen aanpassingen tov de vorige wedstrijd, dan hoeft dit niet opnieuw 

opgeladen te worden. 

o Deadlines 

▪ Acro 

• Muziek en wedstrijdbladen  Zondag 22 mei 

▪ Ritmiek, Toestelturnen meisjes en Rope skipping  

• Muziek     Zondag 22 mei 

▪ Tumbling en Trampoline 

• TU A 15-16j, TU A Seniores en TRA: De wedstrijdbladen dienen een 

half uur voor aanvang van de wedstrijd afgegeven te worden op het 

wedstrijdsecretariaat. 

o Denk eraan reservemuziek op USB mee te brengen. 

 

  

https://www.gymfed.be/BK-aanmelden-coaches
https://www.grootbk.be/ik-ben-deelnemer
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3.3 JURY 

• De juryleden geven zich op via het Ledenbeheer, net zoals voor de andere Gymfed-

wedstrijden. 

o Deadlines 

▪ Acro Woensdag 11.05 

▪ Toestelturnen meisjes Zondag 15.05 

▪ Toestelturnen jongens Woensdag 11.05  

▪ Ritmiek Zondag 8.05 

▪ Rope Skipping Zondag 15.05  

▪ Tumbling & Trampoline Zondag 15.05 

• Juryleden zijn verplicht en tijdig aanwezig op de geplande juryvergadering. 

• Alle juryleden dienen in juryuniform te zijn. 

 

 

4. WEDSTRIJDVERLOOP PER DISCIPLINE 

4.1 TOESTELTURNEN MEISJES 

Opwarming in opwarmhal (Topgymnastiekhal) 

A - niveau 

- 20’ algemene opwarming 

- 15’ toestelopwarming 

B - niveau 

- 10’ algemene opwarming 

- 12’ toestelopwarming 

Opgelet!  Per set mag slechts 1 balk en 1 brugopstelling gebruikt worden 

 

Touch warm-up in competitiehal (Topsporthal) 

-      Indien 1 sprong: 2 opwarmbeurten 

- Indien 2 sprongen: max. 3 opwarmbeurten 

- 30” per gymnast balk  

- 50” per gymnast op brug 

- 30” x aantal gymnasten aan grond  

 

Voorstelling gymnasten 

- Voorstelling van de gymnasten aan de juryleden voor de touch opwarming! Gymnasten 

verzamelen voor het jurypanel, stellen zich voor aan de jury en starten hun opwarming gevolgd 

door de wedstrijd. 
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Verloop wedstrijd 

- Alle gymnasten blijven in de voorziene wachtzone indien ze niet aan een toestel aantreden. De 

gymnasten lopen tussendoor niet naar de tribune en/of tussen de toestellen. 

- Toestemming om de zaal te verlaten wordt aan de juryvoorzitter van het toestel gevraagd waar er 

wordt geturnd. 

- Er wordt gezamenlijk doorgeschoven nadat alle gymnasten hun toestel hebben geturnd. Na de vier 

toestellen wordt er gezamenlijk afgetreden. 

- Op zaterdag aan vloer wordt afwisselend geturnd door TTj en TTm.  

- Aanvragen om de toestelhoogte aan te passen dienen ingediend te worden tegen deadline 

juryopgave  (15.05). 

 

Kledij  

- Kledij gymnasten  – Cluboutfit, geen nationale outfit 

- Opgelet! Kledij volgens FIG reglement – eventueel shortje dient in zelfde kleur als turnpak te zijn. 

- Kledijvoorschriften trainers: trainingspak en sportschoenen – geen nationale outfit. 

 

5.2 TOESTELTURNEN JONGENS 

Opwarming in opwarmhal (Topgymnastiekhal) 

A - niveau 

- 20’ algemene opwarming 

- 10’ toestelopwarming (60’) 

B -niveau 

- 10’ algemene opwarming 

- 10’ toestelopwarming (60’) 

 

Touch warm-up in competitiehal (Topsporthal) 

- 30” per gymnast  

 

Voorstelling gymnasten 

- Voorstelling van de gymnasten aan de juryleden voor de touch opwarming! Gymnasten 

verzamelen voor het jurypanel, stellen zich voor aan de jury en starten hun opwarming gevolgd 

door de wedstrijd. 

 

Verloop wedstrijd 

- Alle gymnasten blijven in de voorziene wachtzone indien ze niet aan een toestel aantreden. De 

gymnasten lopen tussendoor niet naar de tribune en/of tussen de toestellen. 

- Toestemming om de zaal te verlaten wordt aan de juryvoorzitter van het toestel gevraagd waar er 

wordt geturnd. 

mailto:hermienmispelaere@gymfed.be
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- Er wordt gezamenlijk doorgeschoven nadat alle gymnasten hun toestel hebben geturnd. Nadat er 

aan alle toestellen is geturnd, wordt er gezamenlijk afgetreden. 

- Aan vloer wordt op zaterdag afwisselend geturnd door TTj en TTm.  

 

Kledij  

- Kledij gymnasten  – Cluboutfit, geen nationale outfit 

- Kledijvoorschriften trainers: trainingspak en sportschoenen – geen nationale outfit. 

 

5.3 ACRO 

Lengtemeting 

De lengtemeting vindt plaats in de EHBO ruimte rechts aan de inkom deelnemers.  

 

Opwarming in opwarmhal (Topgymnastiekhal) 

De opwarming vindt plaats in de Topgymnastiekhal op de verende vloer. Deze is identiek aan de 

wedstrijdvloer. 

 

Wedstrijd 

- De wedstrijd vindt plaats in de Topsporthal en wordt afwisselend geturnd met toestelturnen 

meisjes of rope skipping tijdens de sessies waarop de twee disciplines doorgaan. 

- De gymnasten zijn zelf verantwoordelijk om tijdig aanwezig te zijn voor het turnen van hun 

wedstrijdoefening. 

- Na de wedstrijdoefening nemen de gymnasten en maximum 2 trainers plaats in de kiss & cry   

- Denk eraan om reservemuziek op USB mee te brengen. 

 

5.4 ROPE SKIPPING 

Opwarming 

- De opwarming vindt plaats in de sporthal (1ste verdieping). Op donderdag wordt de opwarmruimte 

gedeeld met de discipline Ritmiek en op zondag met de discipline DMT. Op beide wedstrijddagen 

zal de mogelijkheid bestaan om op te warmen op een vloer identiek aan de wedstrijdvloer. Op 

zaterdag is de volledige opwarmruimte voorbehouden voor RS. De opwarmvloer is hier identiek 

aan de wedstrijdvloer. 

- Er mag geen gebruik gemaakt worden van muziek in de opwarmruimte 

 

Wedstrijd 

- Voor de 16+j categorie vindt de wedstrijd plaats in de Topsporthal. Hier wordt afgewisseld met 

Toestelturnen Meisjes (donderdag) en Acro (zondag). 

- Voor de categorie 12-15j vindt de wedstrijd en opwarming plaats in de sporthal op de 1e 

verdieping. 
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- De skippers zijn zelf verantwoordelijk om tijdig aanwezig te zijn voor de verschillende proeven. 

- Na de freestyle-oefening nemen de skippers en maximum 1 trainer plaats in de kiss & cry.   

 

Kledij 

- Kledij skippers: Cluboutfit, geen nationale outfit  

o Het is niet toegestaan juwelen te dragen.  

o Iedereen dient tijdens de competitie sportschoenen te dragen 

o Tijdens een team- of groepscompetitie dient de publiciteit bij skippers van hetzelfde team, 

dezelfde groep of club identiek te zijn. 

- Kledijvoorschriften trainers: trainingspak en sportschoenen – geen nationale outfit. 

 

Touwen: 

- De lengte van een touw is vrij te bepalen, maar het aantal is wel gelimiteerd. Voor single rope mag 

slechts één touw per skipper gebruikt worden. Voor double dutch is slechts één set double dutch 

touwen per double dutch proef toegestaan. 

 

5.5 RITMIEK 

Opwarming 

- Iedereen behalve A 13-15 jaar en A Seniores 

o De opwarming vindt plaats in de sporthal op het 1e verdiep en dit op de opwarmvloer.  

o De opwarming op de wedstrijdvloer is mogelijk vanaf het beëindigen van de wedstrijd van 

vorige sessie. 

- A 13-15 jaar en A Seniores 

o De opwarming vindt plaats op de wedstrijdvloer (Topsporthal) en de opwarmvloer 

(Sporthal 1e verdiep). 

o Tijdens de wedstrijd zelf is er enkel opwarming mogelijk op de opwarmvloer (Sporthal 1e 

verdiep). 

 

Voorstelling gymnasten 

Er is geen voorstelling voor de start van de wedstrijd, na de opwarming start de 1e gymnast in 

wedstrijd.  

 

Wedstrijd 

- De wedstrijden vinden plaats in de sporthal op het 1e verdiep. 

- Voor de A seniores en A 13-15 jaar vindt de wedstrijd plaats in de Topsporthal. Hier wordt 

afwisselend geturnd met Toestelturnen Meisjes. 

- Zowel de opwarming als wedstrijd wordt geturnd op een ritmiektapijt. 

- De gymnasten zijn zelf verantwoordelijk om tijdig aanwezig te zijn voor het turnen van hun 

wedstrijdoefening. 
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5.6 TUMBLING 

Opwarming in competitiehal (Topsporthal) 

De opwarming vindt plaats in de Topsporthal op het wedstrijdmateriaal. 

Er wordt een algemene stretchzone voorzien in de Topgymnastiekhal. 

- TU B: 20 min opwarming 

- TU A: 30 min opwarming  

- TU A finales: 20 min opwarming  

 

Voorstelling gymnasten 

Voorstelling van de gymnasten aan de juryleden voor de opwarming! Gymnasten verzamelen voor de 

opwarming in oproepkamer, stellen zich voor aan de jury en starten hun opwarming gevolgd door de 

wedstrijd. 

 

Verloop wedstrijd 

- Alle gymnasten blijven in de voorziene wachtzone tot het blok gedaan is. Na het blok kunnen 

gymnasten gezamenlijk afmarcheren. 

 

Kledij  

- Kledijvoorschriften gymnasten – geen nationale outfit 

o Het dragen van juwelen of uurwerken is niet toegelaten tijdens de wedstrijd. Ringen 

zonder edelsteentjes mogen gedragen worden wanneer ze ingetapet zijn. 

o Ondergoed mag niet zichtbaar zijn – uitzondering: sportbeha in effen kleur in rugopening 

van het turnpak 

o Meisjes:  

• Turnpak of ééndelig ‘unitard’ met of zonder mouwen (moet nauw aansluitend zijn); 

• Turnshort of lange broek mag gedragen worden (moet nauw aansluitend zijn); 

• Gelijk welk ander kledingstuk dat niet nauw aansluitend is, is verboden. 

• Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan het hoofd of gezicht af te dekken. 

• Witte turnpantoffels en/of witte sokken zijn toegelaten, maar niet verplicht 

o Jongens:  

• Mouwloos turnpak of turnpak met korte mouwen; 

• Turnshort: losse short waarvan de lengte van de broekspijpen niet lager komt dan de 

helft van het bovenbeen. 

• Witte turnpantoffels en/of witte sokken zijn toegelaten, maar niet verplicht  

o Bandages, tapes, … vertonen bij voorkeur geen al te groot contract met de huidskleur. Is 

dit niet verkrijgbaar, dan zijn andere kleuren ook toegelaten. 

- Trainers: trainingspak of short met T-shirt, en sportschoenen – geen nationale outfit. 

 



 
 

 

INFODOCUMENT 
Update 20-5-22 

 

5.7 TRAMPOLINE (SYNCHROON) 

Opwarming in competitiehal  (Topsporthal) 

De opwarming vindt plaats in de Topsporthal op het wedstrijdmateriaal. Er wordt een algemene 

stretchzone voorzien in de Topgymnastiekhal. 

- TRA B + A: 

o Tot 14 jaar 2’30 per gymnast per trampoline 

o Vanaf 15 jaar 3’00 per gymnast per trampoline 

- TRS: 40 min opwarming 

- TRA A finales: 10 tot 15 min opwarming (afhankelijk van blokindeling) 

 

Voorstelling gymnasten 

Voorstelling van de gymnasten aan de juryleden voor de opwarming! Gymnasten verzamelen voor de 

opwarming in oproepkamer, stellen zich voor aan de jury en starten hun opwarming gevolgd door de 

wedstrijd. 

 

Verloop wedstrijd 

- Alle gymnasten blijven in de voorzien wachtzone tot het blok gedaan is. Na het blok kunnen 

gymnasten gezamenlijk afmarcheren. 

 

Kledij  

- Kledijvoorschriften gymnasten – geen nationale outfit 

o Het dragen van juwelen of uurwerken is niet toegelaten tijdens de wedstrijd. Ringen 

zonder edelsteentjes mogen gedragen worden wanneer ze ingetapet zijn. 

o Ondergoed mag niet zichtbaar zijn – uitzondering: sportbeha in effen kleur in rugopening 

van het turnpak 

o Meisjes:  

• Turnpak of ééndelig ‘unitard’ met of zonder mouwen (moet nauw aansluitend zijn); 

• Turnshort of lange broek mag gedragen worden (moet nauw aansluitend zijn); 

• Gelijk welk ander kledingstuk dat niet nauw aansluitend is, is verboden. 

• Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan het hoofd of gezicht af te dekken. 

• Witte turnpantoffels en/of witte sokken zijn toegelaten, maar niet verplicht 

o Jongens:  

• Mouwloos turnpak of turnpak met korte mouwen; 

• Turnshort: losse short waarvan de lengte van de broekspijpen niet lager komt dan de 

helft van het bovenbeen. 

• Witte turnpantoffels en/of witte sokken zijn toegelaten, maar niet verplicht  

o Bandages, tapes, … vertonen bij voorkeur geen al te groot contract met de huidskleur. Is 

dit niet verkrijgbaar, dan zijn andere kleuren ook toegelaten. 
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- Trainers: trainingspak of short met T-shirt, en sportschoenen – geen nationale outfit. 

 

5.8 DUBBELE MINITRAMPOLINE 

Opwarming in competitiehal (Topsporthal) 

De opwarming vindt plaats in de Topsporthal op het wedstrijdmateriaal. Er wordt een algemene 

stretchzone voorzien in de Topgymnastiekhal. 

- DMT B: 15 min opwarming  

- DMT A: 15 min opwarming – wedstrijd reeks 1 & 2 / 15 min opwarming – wedstrijd reeks 3 & 4  

 

Voorstelling gymnasten 

Voorstelling van de gymnasten aan de juryleden voor de opwarming! Gymnasten verzamelen voor de 

opwarming in oproepkamer, stellen zich voor aan de jury en starten hun opwarming gevolgd door de 

wedstrijd.  

 

Verloop wedstrijd 

- Alle gymnasten blijven in de voorzien wachtzone tot het blok gedaan is. Na het blok kunnen 

gymnasten gezamenlijk afmarcheren. 

 

Kledij  

- Kledijvoorschriften gymnasten – geen nationale outfit 

o Het dragen van juwelen of uurwerken is niet toegelaten tijdens de wedstrijd. Ringen 

zonder edelsteentjes mogen gedragen worden wanneer ze ingetapet zijn. 

o Ondergoed mag niet zichtbaar zijn – uitzondering: sportbeha in effen kleur in rugopening 

van het turnpak 

o Meisjes:  

• Turnpak of ééndelig ‘unitard’ met of zonder mouwen (moet nauw aansluitend zijn); 

• Turnshort of lange broek mag gedragen worden (moet nauw aansluitend zijn); 

• Gelijk welk ander kledingstuk dat niet nauw aansluitend is, is verboden. 

• Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan het hoofd of gezicht af te dekken. 

• Witte turnpantoffels en/of witte sokken zijn toegelaten, maar niet verplicht 

o Jongens:  

• Mouwloos turnpak of turnpak met korte mouwen; 

• Turnshort: losse short waarvan de lengte van de broekspijpen niet lager komt dan de 

helft van het bovenbeen. 

• Witte turnpantoffels en/of witte sokken zijn toegelaten, maar niet verplicht  

o Bandages, tapes, … vertonen bij voorkeur geen al te groot contract met de huidskleur. Is 

dit niet verkrijgbaar, dan zijn andere kleuren ook toegelaten. 

- Trainers: trainingspak of short met T-shirt, en sportschoenen – geen nationale outfit. 
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5. PRIJSUITREIKING 

• Alle deelnemende sporters verzamelen aan het voorziene verzamelpunt per club in 

clubtraining (volgorde speelt geen rol). De niet-medaillewinnaars doen voorafgaand aan de 

prijsuitreiking een ereronde voor het publiek en de sporters ontvangen hierbij een aandenken. 

• Alle medaillewinnaars verzamelen aan het voorziene verzamelpunt in clubtraining en worden 

apart gehouden om deel te nemen aan de prijsuitreiking.  

 

Voor alle disciplines gaat de prijsuitreiking door in de Topsporthal (ook voor de wedstrijden die 

doorgaan in de sporthal op de 1ste verdieping). 

 

Mogen we vragen aan alle medaillewinnaars om 10 minuten voor aanvang van de prijsuitreiking te 

verzamelen aan de ingang van de competitiehal in clubtraining (zie zaalplan).  
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6. LOCATIES 

6.1 GRONDPLAN - GELIJKVLOERS 
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6.2 GRONDPLAN – 1E VERDIEP 
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6.3 OPWARMING EN WEDSTRIJD PER DISCIPLINE 

 OPWARMING WEDSTRIJD 

Toestelturnen meisjes Topgymnastiekhal Topsporthal 

Toestelturnen jongens Topgymnastiekhal Topsporthal 

Trampoline Topsporthal Topsporthal 

Trampoline Synchroon Topsporthal Topsporthal 

Dubbele minitrampoline – A niveau Topsporthal Topsporthal 

Dubbele minitrampoline – B niveau Sporthal+1 Sporthal +1 

Tumbling Topsporthal Topsporthal 

Ritmiek Sporthal +1 Sporthal+1 

Ritmiek (enkel A 13-15j en A Seniores) Topsporthal en Sporthal +1 Topsporthal 

Acro Topgymnastiekhal Topsporthal 

Rope skipping – A 12-15 j Sporthal+1 Sporthal+1 

Rope skipping – A 16+j Sporthal+1 Topsporthal 

 

7. ZAALPLAN 

 

SPORTHAL 

- Donderdag → Ritmiek: elke categorie behalve A 13-15 jaar, A seniores, A 13-15 Groep en A 

seniores Groep 

- Zaterdag → Rope Skipping: A 12-15 jaar 

- Zondag → Dubbele minitrampoline: B-niveau 

 

TOPSPORTHAL 

- Competitiehal voor alle deelnemers aan het Belgisch Kampioenschap Toestelturnen jongens 

en meisjes, Dubbele minitrampoline (enkel A-niveau), Trampoline, Trampoline synchroon, 

Tumbling, Acro, Ritmiek (enkel A seniores, A 13-15 jaar en Groep A seniores) en Rope Skipping 

(enkel A 16-18 jaar en A 19+ jaar). 

- De wachtzones voor de sporters zijn aan de zijkant van het wedstrijdplateau. Enkel de sporters 

die aan de beurt zijn, komen op het wedstrijdplateau.  

- De wedstrijden gaan tegelijkertijd door, houd dus rekening met muziek van andere disciplines 

(= Toestelturnen meisjes/Ritmiek). 

- Tijdens sessie 1 op donderdag worden 2 sets Toestelturnen meisjes voorzien. 

 

 

 



 
 

 

INFODOCUMENT 
Update 20-5-22 

 

8. CONTACT  

Heb je vragen dan horen we dit graag. Wil je ons contacteren tijdens de organisatie zelf, bel dan naar 

de betreffende coördinator via onderstaande telefoonnummer. 

 

Coördinator per discipline 

Acro & Toestelturnen jongens 

Jean Herrel 

jeanherrel@gymfed.be 

09/243 12 06 

 

Toestelturnen meisjes 

Hermien Mispelaere 

hermienmispelaere@gymfed.be 

09 243 12 24  

 

Ritmiek 

Leen Foré 

leenfore@gymfed.be 

09/243 12 05 

 

Rope Skipping 

Eva Vandemeulebroecke 

evavandemeulebroecke@gymfed.be 

09/243 12 19 

 

Tumbling - Trampoline 

Eline Verbeeck 

elineverbeeck@gymfed.be 

09/243 12 12 

 

 

Sportieve organisatie 

Eva Vandemeulebroecke 

evavandemeulebroecke@gymfed.be 

09/243 12 19 
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