
Voor thuis!

Knutsel je eigen
Gymba-prinsessenkroon! 

Dit heb je nodig:
• Een wc-rolletje 
• Glitters, stiften of  

gekleurde plakband
• Schaar & lijm
• Elastiek 

Toestelturnen 
meisjes

Toestelturnen is heel populair bij meisjes. 
Je turnt er aan vier toestellen: sprong, damesbrug, 

balk en grond. Je leert er springen over 
en turnen op toestellen. Kracht, 

lenigheid en vormspanning zijn 
heel belangrijk om een goede 

turnster te worden. 
Ook evenwicht is natuurlijk belangrijk om 

goed te kunnen turnen op de balk. Wist je trouwens 
dat die maar 10 cm breed is? 

www.gymfed.be/disciplines/toestelturnen-meisjes

#WEARETTM

Wil je graag 
extra oefenen
op je handstand? 

Volg dan deze vijf 
stappen en je wordt  
zo een echte pro! 

1  Plaats je handen in een 
driehoek, zet je hoofd 
ervoor en maak een 
kopstand tegen de muur

2  Plaats je handen in een 
driehoek, zet je hoofd 
ervoor en maak een 
kopstand zonder te 
steunen tegen de muur

3  Klauter naar boven en 
maak een handstand 
met je buik tegen de 
muur

4  Zwaai goed op een maak 
een handstand met 
je rug tegen de muur. 
Vraag aan mama of 
papa om je benen vast 
te houden

5  Zwaai goed op en maak 
een mooie handstand 
zonder hulp

Zo ga je te werk:
• Versier het wc-rolletje in lagen met stiften, 

glitters of gekleurde plakband
• Kleur deze tekening van Gymba in en kleef 

de figuur erop
• Knip langs één kant kleine driehoekjes  

uit het wc-rolletje om de puntjes  
van je kroon te maken

• Maak aan twee zijden een klein gaatje  
onderaan en steek je elastiek erdoor 
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Voor in de les!

Kleur jij deze mooie tekening volgens het patroon?
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Oplossing: Spel1: 50 / Spel 2: 5

Kun jij uitrekenen hoeveel 
elke Gymbo waard is? 

Dan ben jij de rekenkampioen! 

1 GROEN

2 BLAUW

3 ROOD

4 GEEL

5 ROZE

6 ORANJE

7 BRUIN

Doe per twee een oefening 
op de balk en toon ze aan 
de trainer. Wie uit jouw groep 
heeft de meest originele  
oefening bedacht?

Ga met je volledige 
groep op de balk staan 
en voer vervolgens  
opdrachten uit die de 
trainer jullie geeft. 
Ga bijvoorbeeld op  
alfabet staan, van jong 
naar oud, van klein  
naar groot …

Ga met de volledige groep in 
schelphouding liggen en maak 
met gesloten benen volgende 
vijf woorden in de lucht:
• Gymnastiek

• Turnen

• Toestel

• Gymbo

• Nina Derwael
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Lifestyle

Zo word je een echte 
Toestelturn-ster!

Evenwichttips van Gymba
Toestelturnen, superleuk maar toch ook 
wel een beetje moeilijk! Zeker het turnen 

op de smalle bank. Wist je trouwens 
dat die maar 10 cm breed is? Wij 

trainen vaak op evenwicht door 
volgende oefeningetjes:

• Voer je oefeningen uit op een 
fitnessbal. Hierdoor werk je niet alleen 
aan je evenwicht, ook je houding zal 
hierdoor verbeteren! Je kunt ook tijdens 
het studeren op een fitnessbal zitten!

• Ga op één been staan en tel tot 30. Blijf 
op hetzelfde been staan, maar nu met je 
ogen gesloten. Val je om, dan is er nog 
wel wat werk aan de winkel! 

• Train op je evenwicht ook buiten de turn-
les, bijvoorbeeld op de stoeprand van de 
straat. Kun je hier mooi overlopen zonder 
te vallen? Probeer dat wel enkel 
waar er geen auto’s zijn!

Tips

Expressietips van Gymba
Tijdens je grondoefening en balkoefening is het 

heel belangrijk om de juiste 
expressie te tonen, dat is veel 
leuker om te doen en mooier 
om naar te kijken. Je kunt 

hier niet enkel in de les, maar 
ook thuis op oefenen!

• Ga voor de spiegel staan en oefen 
verschillende gevoelsuitdrukkingen: 
boos, blij, verdrietig, bang, 
enthousiast … #smile

• Denk aan momenten in je leven waarop 
je je heel blij of net heel triestig voelde 
en probeer die emoties over te brengen 
met je gezicht.

• Als je lacht, is het belangrijk dat je niet 
enkel met je mond, maar ook met je 
ogen lacht. Probeer echt plezier te 

hebben tijdens je oefening, ook 
al voel je toch wel wat stress.

Kleur jij
mij in?

 MUZIEK:  Ik kan me 
enorm opladen door naar 
mijn lievelingsmuziek te 
luisteren. Zo is Masterpiece 
van Jessie J mijn all time 
go-to liedje. Die tekst pept 
me enorm op en ik krijg er 
bakken energie van!

De wedstrijdrituelen 
van Nina Derwael 
Nina Derwael, we kennen haar intussen allemaal. Wat is haar geheim  
om zo sterk te presteren op wedstrijd? Hoe bereidt ze zich optimaal  
voor en wat zijn haar wedstrijdrituelen? Check het hier!

 BEAUTY:  De rust vind 
ik dan weer tijdens het klaar-
maken voor de wedstrijd. 
Mijn haar in een strakke dot 
steken, mijn nagels lakken … 
Goud is trouwens mijn lieve-
lingskleurtje, en ja dat is een 
beetje mentaal! 

 MIND:  De avond voor de wed-
strijd overloop ik mijn oefeningen 
enkele keren in mijn hoofd. Zo voel ik 
me op het moment van de wedstrijd 
goed voorbereid.  
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