
Rope Skipping is een spectaculaire vorm van 
acrobatisch touwspringen, waarvoor een grote 
dosis snelheid en conditie vereist is! Je kunt deze 
discipline zowel individueel als in groep beoefenen. 
Single Rope, Double Dutch, Chinese Wheel … zijn 
termen die je als skipper bekend in de oren klinken.

www.gymfed.be/disciplines/rope-skipping

 #WEAREROPESKIPPING

Voor thuis!

Maak groen en 
roze glitterslijm 
met Gymba! 

Dit heb je nodig
• Borax (1 theelepel)
• Glitterlijm (125 ml)
• Warm water (235 ml)
• Een kom

Zo ga je te werk!
• Doe het flesje 

glitterlijm in een 
kom.

• Meng een theelepel 
borax in het warme 
water en giet nadien dat mengsel 
over de glitterlijm.  Laat het daarna 
20 seconden rusten.

• Kneed het mengsel nu met je handen 
tot een stevige slijm.

ROPE
SKIPPING

Kleed Gymbo aan voor hij 
aan zijn shownummer begint! 

Voor welke outfit ga jij? Kleur, knip & plak! 
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Welke schaduw is de juiste?

Een klein wedstrijdje! 
Ga met je groep in een grote kring staan, 
zodat je voldoende plaats hebt om te  
bewegen. Iedereen heeft een springtouw 
en het is de bedoeling om zolang mogelijk 
te springen zonder tussensprongen te 
maken. Wie houdt dat het langst vol? 

We testen even
de sprongkracht.

De draaiers tellen tot 
drie en starten dan met 
dubbel te draaien.  
Wie kan het langst in  
de touwen blijven?

Los deze te gekke Gymbo-sudoku op, lukt het in één keer? 

Estafette Rope Skipping,
welke groep is er eerst klaar? 

Volgende opdrachtjes zijn keitof om te proberen. 
• Loop in je touw naar de overkant en terug
• Spring met je benen open - toe - open - toe in je touw naar de 

overkant en terug 
• Spring 10 keer in het touw en loop daarna naar de overkant en 

terug zonder touw
• Spring achterwaarts in je touw naar de overkant en loop snel terug 
• Spring enkel met je rechtervoet in het touw naar de overkant en 

keer terug met je linkervoet in je touw
• Loop met je touw naar de overkant, laat het daar liggen en loop 

terug. Doe dat tot wanneer alle touwen aan de overkant liggen

De ploeg die op het einde als eerste zit, wint!

Voor in de les!
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Lifestyle
Leer de lievelingssprongen van
Janne Dewaele en Pieter-Jan De Backer 
Janne Dewaele en Pieter-Jan De Backer werden dit seizoen beiden Belgisch kampioen Rope Skipping 
individueel. Ontdek hieronder welke twee sprongen zij het allerliefst doen en hoe je ze zelf ook kunt 
aanleren. Veel succes! J 

 Maak 
 de TS TS Cross 
 van Pieter-Jan
Stap 1  Breng beide  
armen achter je rug waarbij
je ene arm boven je andere ligt. 

Stap 2  Wissel beide armen waarbij nu 
je onderste arm boven je andere arm komt te 
liggen. Doe dit je terwijl je handen achter je 
rug blijven. 

Stap 3  Breng beide armen van achter je 
rug terug naast je lichaam en spring verder in 
je touw. 

 Doe de frog
 to split van Janne 
Stap 1   Doe een frog (handstand) en zorg  
dat je touw in een boogje voor je ligt.

Stap 2  Trek het touw onder je door voor je 
voeten de grond weer raken. Hierbij is het dus 
belangrijk dat je een ‘zweeffase’ hebt, waarbij je 
handen en voeten tegelijk van de grond zijn.

Stap 3  Probeer in split (spagaat) te landen 
door je voorste been tussen je handen door te 
steken. Als dat goed lukt, kun je nog proberen om 
uit je split recht te komen en het touw onder je 
door te trekken.

TIP
Zorg dat je  voldoende opge-warmd bent om de split te doen!

TIP
Plaats je handen ver genoeg op je rug en wissel je beide  armen niet te snel!

Zo word je een echte
Rope Skipping-ster!

Conditietips van Gymbo
Rope Skipping is een discipline waar je een 
goede conditie voor nodig hebt! Het motto 

van Gymbo luidt dan ook: oefenen, oefenen 
en nog eens oefenen!

• Niets zo leuk als touwtjespringen op 
muziek. Zet je favoriete hit op en 
spring het liedje volledig uit. Kun je 
het ook twee keer na elkaar?

• Werk samen met je vriend(in)  
aan je conditie – samen touwtje-
springen is zoveel leuker.  
Wie houdt het het langst vol?

• Leer jezelf om geen ‘tussensprong’ 
te maken, ook al vind je het toch 
wel lastig. Dus spring alleen als je 
touw onder je doorgaat. 

Tips

Materiaaltips van Gymba
Om een goede Rope Skipper te worden moet je er 
natuurlijk voor zorgen dat je materiaal piekfijn in 
orde is. Voor Gymba zijn dit alvast haar gouden regels!

• Zorg ervoor dat je touw de juiste lengte heeft. 
Ga op het midden van je touw staan en check 

of de handvaten tot aan je oksels 
komen. Is dat het geval, springen 
maar!

• Zorg ervoor dat je goede sport-
schoenen draagt, heel belangrijk 
om goed te kunnen springen.

• Alvorens je start met springen, check 
dan zeker dat je voldoende plaats hebt, 
zodat je jezelf en je touw niet in de 
knoop werkt!
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GYMGALA 2019

14 en 15 december

Op 14 en 15 december toveren we de Lotto Arena opnieuw om voor het GYMGALA 2019. Wil jij erbij zijn? 
Surf dan naar www.gymgala2019.be/win en maak je kans op één van de 5 duotickets! #gymgala2019




