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SESSIE DOMEIN OMSCHRIJVING Lesgever Omschrijving Aantal plaatsen

M5 TRENDS Initiatie slackline Johan Wuyts Slacklinen is een trendsport waarbij je op een strak 

gespannen band probeert te balanceren. Dit vraagt om 

concentratie, coördinatie en balans. Hierdoor is het zeer 

uitdagend én past het volledig binnen de context van 

Gymnastiek. Ervaar zelf hoe je de basiskneepjes onder de 

knie kan krijgen!

25

M6 TRENDS Mommy-baby workout Eva De Waelle Als (nieuwe) mama is sporten een hele uitdaging, zowel voor 

je eigen lichaam als om praktische redenen. Deze sessie 

geeft meer info over welke oefeningen al dan niet mogelijk 

zijn en laat je ervaren hoe een mommy-baby workout er aan 

toe gaat.

25

M7 TRENDS Initiatie ballet Sofie Goegebuer Maak kennis met klassiek ballet. Leer de basics aan van een 

professional en neem deze skills mee in je trainingen. 

25

M8 TRENDS Bootcamp voor ex-gymnasten Ruben Verlinden Heel wat gymnasten willen na hun turncarrière fit blijven. 

Een bootcamp met tal van uitdagenden gymgerelateerde 

krachtoefeningen is de oplossing. Misschien iets voor in jullie 

clubaanbod? Probeer het zelf in deze actieve doe sessie.

25

T1 DEMO Toelichting Nieuw Addendem - Acro Kim Bruggeman Er zijn een aantal wijzigingen in het programma Demo en 

dan meer specifiek voor de discipline Acro. Het addendum 

met moeilijke delen werd uitgebreid en aangepast. Kim 

Bruggeman lootst je in deze sessie door de belangrijkste 

aspecten en wijst je op de specifieke zaken en 

aandachtspunten.

50

T2 DEMO RITMIEK als onderdeel van een DEMO-oefening Anouchka Aerssens Deze sessie is gericht naar deelnemers en geïnteresseerden 

die graag ritmiek in hun demo-oefening willen verwerken. 

We bespreken de verschillende elementen opgenomen in 

het addendum 'moeilijke delen' en integratie in de oefening.

50

U5 ACRO Tempo - Schroef (idem U6) Tom Boons Opbouw en voorbereidende oefeningen tot schroeven uit 

verschillende beginposities

50

U6 ACRO Tempo - Schroef (idem U5) Tom Boons Opbouw en voorbereidende oefeningen tot schroeven uit 

verschillende beginposities

50

W1 ACRO Specifieke krachttraining voor onderpartners (idem 

W2)

Karen Seminck Een krachttraining gericht naar onderpartners in de 

acrobatische gymnastiek.

50

W2 ACRO Specifieke krachttraining voor onderpartners (idem 

W1)

Karen Seminck Een krachttraining gericht naar onderpartners in de 

acrobatische gymnastiek.

50
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W3 ACRO Balans - Eenvoudige mounts bij duo's (idem W4) Tom Boons Enkele eenvoudige mounts voor duo's uit de doeken gedaan 50

W4 ACRO Balans - Eenvoudige mounts bij duo's (idem W3) Tom Boons Enkele eenvoudige mounts voor duo's uit de doeken gedaan 50

V5 ACRO Hoeksteun & tussenhoeksteun (idem V6) Karen Seminck Voorbereidende oefeningen en remidiëring voor hoeksteun 

& tussenhoeksteun

50

V6 ACRO Hoeksteun & tussenhoeksteun (idem V5) Karen Seminck Voorbereidende oefeningen en remidiëring voor hoeksteun 

& tussenhoeksteun

50

V7 ACRO Tempo - duo's delen tot catch (idem V8) Philippe Van Vynckt Opbouw en remidiëring in tempodelen eindigend in vang op 

de handen bij duo's

50

V8 ACRO Tempo - duo's delen tot catch (idem V7) Philippe Van Vynckt Opbouw en remidiëring in tempodelen eindigend in vang op 

de handen bij duo's

50

X1 ACRO Tempo - Streksalto (idem X2) Laurie Philpott Opbouw voor streksalto vanuit verschillende startposities 50

X2 ACRO Tempo - Streksalto (idem X1) Laurie Philpott Opbouw voor streksalto vanuit verschillende startposities 50

X3 ACRO Lenigheidsoefeningen ifv acro (idem X4) Laurie Philpott Lenigheid vanuit het oogpunt van de acro coach. 50

X4 ACRO Lenigheidsoefeningen ifv acro (idem X3) Laurie Philpott Lenigheid vanuit het oogpunt van de acro coach. 50

W5 RITMIEK Ballet in functie van Ritmiek - beginners Olga Aladinskaya (RUS) Balletles aan de barre voor beginners. In deze sessie wordt 

de nadruk gelegd op de voorbereiding en training van 

evenwichten, pirouettes en sprongen. Deze sessie zal in het 

Engels gegeven worden.

25

W6 RITMIEK Ballet in functie van Ritmiek - gevorderden Olga Aladinskaya (RUS) Balletles aan de barre voor gevorderden. In deze sessie gaan 

we voor het perfectioneren en een correcte uitvoering van 

evenwichten, pirouettes en sprongen Deze sessie zal in het 

Engels gegeven worden.

25

W7-W8 RITMIEK Specifieke opwarming voor Ritmiekgymnasten Olga Aladinskaya (RUS) Een sessie die zich focust op fysieke training. Er komen heel 

wat oefeningen aan bod die kunnen uitgevoerd worden in de 

opwarming en die bijdragen tot het ontwikkelen van kracht, 

lenigheid, sprongvaardigheden en uithouding. Deze sessie zal 

in het Engels gegeven worden.

50


