Toestelturnen
jongens

Ben je een stoere jongen? Dan is Toestelturnen misschien wel iets voor jou. De jongens
turnen in deze discipline aan zes toestellen:
grond, sprong, paard met bogen, ringen, herenbrug en rek. Kracht, evenwicht en coördinatie
zijn heel belangrijk. Maar je mag ook geen schrik
hebben. Aan het rek voeren de jongens namelijk
spectaculaire vluchtelementen uit!
www.gymfed.be/
disciplines/toestelturnen-jongens

Voor thuis!
Maak een coole Gymbo-racecar!
Dit heb je nodig:
• Een toiletrolletje
• Vier dopjes van een fles
• Stiften
• Een schaar & lijm

Zo ga je te werk:
• Kleur het toiletrolletje met je stiften en plak er de Gymbo-afbeelding op
• Schrijf er een cijfer op, dat is typisch voor raceauto’s
• Knip in het midden een rondje en plooi de helft van het rondje recht,
dit wordt de plaats van de piloot
• Kleef de vier dopjes aan de buitenkant, die vormen de wielen

Wil je graag eens weten hoe het voelt
om net zoals Gymbo te zijn?
Knutsel dan je eigen coole Gymbo-hoed!
Zo ga je te werk:
• Teken dit patroon over op twee dikke groene A4-vellen
• Knip ze uit en zet de stekels recht
• Maak uit een zwart A4-vel een ronde kroon van 5 cm
die mooi rond je hoofd past.
• Plak de twee groene vellen aan elkaar op de zwarte ronde,
zodat het een lange kroon wordt

14

#WEARETTJ

Ken jij de verschillende toestellen? Welk woord kun je vormen?
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Voor in de les!
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Kraak de code met Gymbo!

Maak met behulp van blokken, banken, turntoestellen,
hoepels … een survival
parcours en voer dat om ter
snelst uit. Wie is de snelste
bink van de groep?
Een gymnast gebruikt zijn
volledige lichaam. Duid op
het lichaam van Gymbo aan
welke spierengroep je bij
deze oefeningen gebruikt en
voer ze samen uit in groep.
• Geel - Knipmessen
• Oranje - Pompen
• Groen - Schommelen in vliegertje
• Blauw - Squats

Ken je nog andere toffe
oefeningen met andere
spierengroepen?
Ga met de hele groep in
handstand/kopstand staan
op zoveel mogelijk verschillende toestellen. Laat je trainer
een foto nemen en op de
sociale media plaatsen onder
#morethangymhandstand
oplossing: RINGEN
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oplossing kraak de code: koprol maken heen en terug, lekker zwaaien aan de brug!

Zo word je een echte ster
in Toestelturnen jongens!

Tips

Krachttips van Gymbo

Doorzettingstips van Gymbo

Om aan de verschillende toestellen te kunnen turnen,
is kracht heel belangrijk. Ik oefen hier dan ook heel
vaak thuis op. Mijn gouden krachttips zijn:
• Tijdens het poetsen van je tanden ga je op een
stoeltje tegen de muur zitten. Zo train je je beenspieren tijdens het poetsen en gaat de tijd sneller
voorbij! Goed voor de tanden en de benen J!

Niet alle trainingen gaan steeds even vlot.
Maar mijn motto is altijd: geef niet op, morgen
is een nieuwe dag! Als het even wat lastiger
wordt of je de oefening iets minder leuk vindt,
denk dan aan volgende tips:
• Moedig elkaar aan als het even wat minder gaat:
je zult zien dat je met de steun van je vrienden
altijd dat tikkeltje meer kunt!

• Span je buikspieren aan terwijl je in de klas zit en
houd dat 10 seconden vast. Ontspan hierna opnieuw.
Doe dat enkele keren na elkaar en je zult zien dat
je na een tijdje sterkere buikspieren krijgt!
• Combineer je krachtoefeningen met iets tofs.
Zo kun je bijvoorbeeld tijdens het tv-kijken
telkens een krachtoefening uitvoeren in
de pauze. Want zeg nu zelf, de pauzes
in je favoriete serie zijn toch wel
heel saai?

• Laat je kop niet hangen, er zijn altijd dagen
waarop het minder gaat en je die ene oefening
net iets lastiger vindt. Indien het echt niet
lukt, bespreek het dan met je trainer/
trainster, die zal je hier zeker bij helpen.
•

Sluit je ogen en zie jezelf de oefening
goed uitvoeren, open je ogen en
probeer het opnieuw. Het zal beslist al een
stuk beter gaan!

Lifestyle
Voedingtips
van Dennis Goossens
Niets zo belangrijk voor een sporter als gezonde voeding. Ringenspecialist Dennis Goossens traint zo een 28 uren per week. Wat hij
minstens even belangrijk vindt, is een gezonde en evenwichtige
voeding. Zijn tips voor een gezonde voeding? Check het snel!
Water: zorg dat je zowel overdag als tijdens te training voldoende
drinkt zodat je lichaam in topvorm is! Bij een intensieve training of
warm weer is een isotone drank een goed idee!
Recuperatie: goed getraind? Zorg dan dat je je lichaam voorziet van de nodige bouwstenen om te herstellen. Met een stuk fruit,
wat chocomelk of een yoghurtdrink kom je al een heel eind.
Complete maaltijden: probeer in de mate van het
mogelijke te zorgen dat je maaltijd steeds bestaat uit koolhydraten
(pasta, rijst, aardappelen, brood, granen), eiwitten (vis, vlees, eieren, melk, yoghurt), vetten (olijfolie,
avocado, noten, zaden) en véél groenten!
Ingrediënten: weet je niet goed wat wel of niet gezond is? Voor veel producten geldt deze gouden
regel: hoe minder ingrediënten, hoe gezonder! Denk bijvoorbeeld aan (gedroogd) fruit, granen, honing ...
De keuze is eindeloos!
Vitamine D: voeding haal je ook uit de buitenlucht! Schijnt de zon? Loop dan zeker eens buiten om
je batterijen weer op te laden! #sunisout
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Kleur jij deze tekening van Gymbo en Gymba in?
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