
Meer info sessies

TRAMPOLINE-TUMBLING

SESSIE DOMEIN OMSCHRIJVING Lesgever Omschrijving Aantal plaatsen

Z5 TU Schroef in de reeks (idem AC3) Luk Goris Zowel voor trainer van A- als B-gymnasten is de schroef een 

belangrijk element. In deze bouwen we de schroef op en 

brengen we die ook in een reeks.

50

Z6 TU De afstoot: basis voor succes (idem AC4) Luk Goris Hoe kan je de snelheid die je opbouwt in een reeks omzetten 

in een einddeel. De essentie van tumbling in één sessie.

50

Z7 TU Dubbel salto, hoe begin ik eraan? Luk Goris Hoe kan je de snelheid die je opbouwt in een reeks omzetten 

in een einddeel. De essentie van tumbling in één sessie.

50

Z8 TU Moeilijke einddelen Luk Goris Deze sessie richt zich naar trainers die werken met A-

gymnasten die richting internationaal niveau evolueren. In 

deze sessie gaan we aan de slag met de full in, full out en de 

dubbel gestrekte salto.

50

AB1 TRA Basistechniek op DMT Simon Flannery (IRL) In deze sessie gaan we naar de fundamentele basics van 

Dubbele Minitrampoline. Van de aanloop over de 

mount/spotter/dismount tot de landing. Simon Flannery is 

Trampolinecoach en binnen Britisch Gymnastics bijkomend 

verantwoordelijke voor DMT, deze sessie wordt dan ook in 

het Engels gegeven.

50

AB2 TRA DMT - schroeven in meervoudige salto's Simon Flannery (IRL) We richten ons in deze sessie op het hogere wedstrijdniveau, 

want we gaan aan e slag met meervoudige salto's en 

combineren die met schroeven. Simon Flannery is 

Trampolinecoach en binnen Britisch Gymnastics bijkomend 

verantwoordelijke voor DMT, deze sessie wordt dan ook in 

het Engels gegeven.

50

AB3 TRA Trampoline: de streksprong, een 'gesloten' sprong Simon Flannery (IRL) De streksprong is in principe geen sprong en anderzijds de 

belangrijkste sprong van het repertoire van een 

trampolinespringer. Simon Flannery is Trampolinecoach en 

binnen Britisch Gymnastics bijkomend verantwoordelijke voor 

DMT, deze sessie wordt dan ook in het Engels gegeven.

50

AB4 TRA Trampoline: afstoot is de basis tot succes Simon Flannery (IRL) Van zodra de gymnast de trampoline verlaat, ligt zijn of haar 

'baan' vast. Het is dus essentieel dat de afstoot of 'take off' 

geoptimaliseerd is. Simon Flannery is Trampolinecoach en 

binnen Britisch Gymnastics bijkomend verantwoordelijke voor 

DMT, deze sessie wordt dan ook in het Engels gegeven.

50
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AA5 TU Handig tempen (idem AA6) Claudia Van Laer & 

Jamie Leach

Temp. Een vaak gebruikt element binnen tumbling. 

Gymnasten struikelen er vaak mee, kunnen onvoldoende 

snelheid opbouwen om moeilijkere elementen achter de 

reeks te krijgen of hebben een "hinderlijke" temp ipv een 

temp die hen vooruit helpt . We proberen tijdens deze sessie 

enkele tips en tricks mee te geven aan de hand van 

opbouwende en uitbreidende oefenstof rond temp. We 

proberen zo te komen tot enkele combinaties om de snelheid 

van de reeks te kunnen opbouwen, controleren, maar vooral 

om de gymnast mee te laten nadenken tot het maken van een 

goede, gecontroleerde temp.

50

AA6 TU Handig tempen (idem AA5) Claudia Van Laer & 

Jamie Leach

Temp. Een vaak gebruikt element binnen tumbling. 

Gymnasten struikelen er vaak mee, kunnen onvoldoende 

snelheid opbouwen om moeilijkere elementen achter de 

reeks te krijgen of hebben een "hinderlijke" temp ipv een 

temp die hen vooruit helpt . We proberen tijdens deze sessie 

enkele tips en tricks mee te geven aan de hand van 

opbouwende en uitbreidende oefenstof rond temp. We 

proberen zo te komen tot enkele combinaties om de snelheid 

van de reeks te kunnen opbouwen, controleren, maar vooral 

om de gymnast mee te laten nadenken tot het maken van een 

goede, gecontroleerde temp.

50

AA7 TU Creative opwarmingen voor tumblers (idem AA8) Ruth Byl Een verscheidenheid aan opstellingen, materialen, 

werkvormen wordt voorgesteld om te gebruiken in de 

aanloop naar de kern van de tumblingtraining. Gymnasten 

"edut(r)ainen" is de boodschap.

50

AA8 TU Creative opwarmingen voor tumblers (idem AA7) Ruth Byl Een verscheidenheid aan opstellingen, materialen, 

werkvormen wordt voorgesteld om te gebruiken in de 

aanloop naar de kern van de tumblingtraining. Gymnasten 

"edut(r)ainen" is de boodschap.

50

AC1 TU Krachtplanning (idem AC2) Claudia Van Laer & 

Jamie Leach

Er zijn verschillende soorten kracht (uithouding, snelheid, 

snelkracht, maximale kracht,...) om op in te zetten tijdens de 

trainingen. Welke periode kan ik best met welke kracht aan 

de slag en wat is de invulling van deze kracht dan? We 

proberen zowel voor jong als voor oud(er) oefenstof aan te 

bieden waarmee trainers doelgericht aan het werk kunnen 

gaan. 

50
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AC2 TU Krachtplanning (idem AC1) Claudia Van Laer & 

Jamie Leach

Er zijn verschillende soorten kracht (uithouding, snelheid, 

snelkracht, maximale kracht,...) om op in te zetten tijdens de 

trainingen. Welke periode kan ik best met welke kracht aan 

de slag en wat is de invulling van deze kracht dan? We 

proberen zowel voor jong als voor oud(er) oefenstof aan te 

bieden waarmee trainers doelgericht aan het werk kunnen 

gaan. 

50

AC3 TU Schroef in de reeks (idem Z5) Luk Goris Zowel voor trainer van A- als B-gymnasten is de schroef een 

belangrijk element. In deze bouwen we de schroef op en 

brengen we die ook in een reeks.

50

AC4 TU De afstoot: basis voor succes (idem Z6) Luk Goris Hoe kan je de snelheid die je opbouwt in een reeks omzetten 

in een einddeel. De essentie van tumbling in één sessie.

50

AD1 TU Voorbereiden op het I-niveau (idem AD2) Eva Lehoucq De sessie is gericht op beginnende coaches die jonge 

gymnasten willen klaarstomen voor het I-niveau. We gaan van 

start met handstandscholing, gevolgd door zowel voor- als 

achterwaarts rollen. Daarna gaan we dieper in op uitvalspas 

en opsprong. Tot slot komen de voorbereidende oefeningen 

voor flik, rondat, salto voor, overslag en streksalto aan bod. 

Dit alles wordt geïllustreerd door middel van concrete 

oefeningen.

50

AD2 TU Voorbereiden op het I-niveau (idem AD1) Eva Lehoucq De sessie is gericht op beginnende coaches die jonge 

gymnasten willen klaarstomen voor het I-niveau. We gaan van 

start met handstandscholing, gevolgd door zowel voor- als 

achterwaarts rollen. Daarna gaan we dieper in op uitvalspas 

en opsprong. Tot slot komen de voorbereidende oefeningen 

voor flik, rondat, salto voor, overslag en streksalto aan bod. 

Dit alles wordt geïllustreerd door middel van concrete 

oefeningen.

50
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AD3 TU Aan de slag met gymnasten I-niveau (idem AD4) Claudia Van Laer Ondertussen is er al redelijk veel voorbereidende en 

uitbreidende oefenstof gekend voor rondat, overslag, flik en 

salto. Allemaal oefeningen die voorkomen binnen het I-

niveau. In deze sessie wordt er verder aan de slag gegaan met 

deze oefenstof en wordt er ingezoomd op de accenten die er 

verwacht worden in elk van deze oefeningen. Hoe kunnen we 

de jonge gymnasten toch sterk laten staan op de wedstrijden, 

met in acht genomen deze een grondige voorbereiding te 

geven op het A-niveau of C-niveau.

50

AD4 TU Aan de slag met gymnasten I-niveau (idem AD3) Claudia Van Laer Ondertussen is er al redelijk veel voorbereidende en 

uitbreidende oefenstof gekend voor rondat, overslag, flik en 

salto. Allemaal oefeningen die voorkomen binnen het I-

niveau. In deze sessie wordt er verder aan de slag gegaan met 

deze oefenstof en wordt er ingezoomd op de accenten die er 

verwacht worden in elk van deze oefeningen. Hoe kunnen we 

de jonge gymnasten toch sterk laten staan op de wedstrijden, 

met in acht genomen deze een grondige voorbereiding te 

geven op het A-niveau of C-niveau.

50

Y5 TRA Trampoline: spelen met schroeven Simon Flannery (IRL) Aan de hand van oefen- en speelvormen worden rotaties rond 

de lengte-as en de ruimteperceptie verbeterd. Simon Flannery 

is Trampolinecoach en binnen Britisch Gymnastics bijkomend 

verantwoordelijke voor DMT, deze sessie wordt dan ook in 

het Engels gegeven.

50

Y6 TRA Trampoline: meervoudige salto's met schroeven Simon Flannery (IRL) Deze sessie richt zich naar trainers die werken met 

competitiegymnasten met ambitie. We gaan aan de slag met 

meervoudige salto's en  schroeven om zo te evolueren naar 

het internationale niveau. Simon Flannery is Trampolinecoach 

en binnen Britisch Gymnastics bijkomend verantwoordelijke 

voor DMT, deze sessie wordt dan ook in het Engels gegeven.

50
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Y7 TRA Verbeteren van enkelvoudige salto's Joeri De Jonghe Salto's kunnen springen is het doel van elke 

trampolinespringer. Maar de ambitie mag gerust wat hoger 

liggen : goeie salto's springen is wat we willen. Dit levert een 

hogere uitvoeringsscore op en die telt vooralsnog dubbel in 

de puntentelling. We bekijken hoe we alle aspecten van de 

salto kunnen verbeteren : de take-off, het aannemen van de 

houding, het openen uit de salto's en de landing. We nemen 

ook telkens een zijsprongetje naar het juryreglement zodat 

we weten waar we nog punten kunnen sprokkelen.

50

Y8 TRA I-niveau: aanleren grondoefening en meer uitdagende 

bewegingen op de trampoline

Joeri De Jonghe We bekijken de grondoefening stap voor stap en geven tips 

over de aanleerstappen van elk element. We besteden 

aandacht aan de correcte uitvoering en staan ook even stil bij 

hoe de jury naar de oefening kijkt. Op de trampoline focussen 

we op de halve draai tot buik en de rugval, twee elementen 

die al eens voor problemen durven zorgen.

50


