
Meer info sessies

RECREA

SESSIE DOMEIN OMSCHRIJVING Lesgever Omschrijving Aantal plaatsen

O1 RECREA Multi SkillZ for Gym: Hoe integreer je doelgericht 

spelvormen in je les zonder dat het zomaar spelen wordt? 

(idem O2)

Kim De Raedt Kinderen hebben de behoefte om te spelen. In de 

turnzaal willen we niet zomaar spelen, maar 

doelgericht spelen waarbij er ook effectief geleerd 

wordt. Ervaar het zelf zodat je met voorbeelden van 

Multi SkillZ for Gym naar je club kan terugkeren!

50

O2 RECREA Multi SkillZ for Gym: Hoe integreer je doelgericht 

spelvormen in je les zonder dat het zomaar spelen wordt? 

(idem O1)

Kim De Raedt Kinderen hebben de behoefte om te spelen. In de 

turnzaal willen we niet zomaar spelen, maar 

doelgericht spelen waarbij er ook effectief geleerd 

wordt. Ervaar het zelf zodat je met voorbeelden van 

Multi SkillZ for Gym naar je club kan terugkeren!

50

O3 RECREA Recrea Acro : Basisdelen voor bovenpartners (idem O4) Sara Peeters Een goede brede scholing voor een bovenpartner is 

van groot belang. In deze sessie komen alle basics 

aan bod. 

50

O4 RECREA Recrea Acro : Basisdelen voor bovenpartners (idem O3) Sara Peeters Een goede brede scholing voor een bovenpartner is 

van groot belang. In deze sessie komen alle basics 

aan bod. 

50

N5 RECREA Recrea TRA: Hoge actieve leertijd in een les (dubbele) 

minitrampoline (idem N6)

Annelies Ghyselinck Een lange rij gymnasten die staan aan te schuiven 

voor de aanloop van een minitrampoline? No go! In 

deze sessie leer je hoe je een grote groep 

gymnasten gelijktijdig aan het werk kan zetten in 

een gevarieerde les met verschillende trampolines.

50

N6 RECREA Recrea TRA: Hoge actieve leertijd in een les (dubbele) 

minitrampoline (idem N5)

Annelies Ghyselinck Een lange rij gymnasten die staan aan te schuiven 

voor de aanloop van een minitrampoline? No go! In 

deze sessie leer je hoe je een grote groep 

gymnasten gelijktijdig aan het werk kan zetten in 

een gevarieerde les met verschillende trampolines.

50

N7 RECREA Recrea TRA: Memoriseren van een oefening op de 

trampoline voor jonge gymnasten - Hoe pak ik het aan? 

(idem N8)

Laura Lietaert  Hoe leer je een jonge gymnast een trampoline 

oefening van 10  opeenvolgende sprongen aan? 

Geen makkelijke opdracht als lesgever toch? 

Ontdek heel wat tips en tricks  in deze sessie.

50

N8 RECREA Recrea TRA: Memoriseren van een oefening op de 

trampoline voor jonge gymnasten - Hoe pak ik het aan? 

(idem N7)

Laura Lietaert  Hoe leer je een jonge gymnast een trampoline 

oefening van 10  opeenvolgende sprongen aan? 

Geen makkelijke opdracht als lesgever toch? 

Ontdek heel wat tips en tricks  in deze sessie.

50
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P1 RECREA Recrea toestelturnen: Opbouw sprong half in - half uit 

(idem P2)

Dagmar Vercauteren Het toestel sprong komt in deze sessie aanbod. Van 

Overslag tot half-in half uit, van aanloop tot 

landing. 

50

P2 RECREA Recrea toestelturnen: Opbouw sprong half in - half uit 

(idem P1)

Dagmar Vercauteren Het toestel sprong komt in deze sessie aanbod. Van 

Overslag tot half-in half uit, van aanloop tot 

landing. 

50

S1 RECREA Gerichte feedback als motivator voor recreatieve 

gymnasten (idem S2)

Stanny Verbeurgt Feedback kan je geven door 

materiaalaanpassingen, door heel concreet een 

helpersfunctie toe te passen of mondeling. Gerichte 

feedback die je gymnasten écht vooruit helpt in hun 

leerproces, is een enorm belangrijke motivator. In 

deze sessie bekijken we hoe je dit in de praktijk 

toepast. (idem P4)

50

S2 RECREA Gerichte feedback als motivator voor recreatieve 

gymnasten (idem S1)

Stanny Verbeurgt Feedback kan je geven door 

materiaalaanpassingen, door heel concreet een 

helpersfunctie toe te passen of mondeling. Gerichte 

feedback die je gymnasten écht vooruit helpt in hun 

leerproces, is een enorm belangrijke motivator. In 

deze sessie bekijken we hoe je dit in de praktijk 

toepast. (idem P3)

50

P5 RECREA De basis van helperstechnieken & hoe je jouw gymnasten 

elkaar leert helpen (idem P6)

Sander Raeymaekers Er zijn 4 basis helperstechnieken: Klemmen, dragen, 

grijpen en duwen. Met deze technieken kan je bij 

heel wat verschillende elementen op een veilige 

manier helpen. Hoe leer je jouw gymnasten stap 

voor stap om elkaar te helpen? Al doende kom je 

het tijdens deze sessie te weten. (idem P6)

50

P6 RECREA De basis van helperstechnieken & hoe je jouw gymnasten 

elkaar leert helpen (idem P5)

Sander Raeymaekers Er zijn 4 basis helperstechnieken: Klemmen, dragen, 

grijpen en duwen. Met deze technieken kan je bij 

heel wat verschillende elementen op een veilige 

manier helpen. Hoe leer je jouw gymnasten stap 

voor stap om elkaar te helpen? Al doende kom je 

het tijdens deze sessie te weten. (idem P5)

50

P7 RECREA Partneroefeningen en teamwork integreren in je les 

(idem P8)

Sylvie Vermeirsch Turnen is een individuele sport,  toch kunnen er 

heel wat oefeningen in teamverband geîntregreerd 

worden. Ontdek tal van leuke partneroefeningen en 

werkvormen in teamverband die jouw groep 

gymnasten zal vormen tot een hechter team.

50
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P8 RECREA Partneroefeningen en teamwork integreren in je les 

(idem P7)

Sylvie Vermeirsch Turnen is een individuele sport,  toch kunnen er 

heel wat oefeningen in teamverband geîntregreerd 

worden. Ontdek tal van leuke partneroefeningen en 

werkvormen in teamverband die jouw groep 

gymnasten zal vormen tot een hechter team.

50

Q1 RECREA Voorbeeldles handstand en variaties (idem Q2) Nathalie van den Beemt Nathalie Van den Beemt, de bedenker en 

ontwikkelaar van Kleuren Turnen, laat je tijdens een 

voorbeeldles rond handenstand (en variaties) 

creatieve oefeningen en efficiente 

organisatievormen ervaren volgens de principes 

van Kleuren Turnen, die je kan toepassen in élke 

turnzaal.

30

Q2 RECREA Voorbeeldles handstand en variaties (idem Q1) Nathalie van den Beemt Nathalie Van den Beemt, de bedenker en 

ontwikkelaar van Kleuren Turnen, laat je tijdens een 

voorbeeldles rond handenstand (en variaties) 

creatieve oefeningen en efficiente 

organisatievormen ervaren volgens de principes 

van Kleuren Turnen, die je kan toepassen in élke 

turnzaal.

30

Q3 RECREA Voorbeeldles rad en variaties (idem Q4) Nathalie van den Beemt Nathalie Van den Beemt, de bedenker en 

ontwikkelaar van Kleuren Turnen, laat je tijdens een 

voorbeeldles rond rad, rondat (en variaties) 

creatieve oefeningen en efficiente 

organisatievormen ervaren volgens de principes 

van Kleuren Turnen, die je kan toepassen in élke 

turnzaal.

30

Q4 RECREA Voorbeeldles rad en variaties (idem Q3) Nathalie van den Beemt Nathalie Van den Beemt, de bedenker en 

ontwikkelaar van Kleuren Turnen, laat je tijdens een 

voorbeeldles rond rad, rondat (en variaties) 

creatieve oefeningen en efficiente 

organisatievormen ervaren volgens de principes 

van Kleuren Turnen, die je kan toepassen in élke 

turnzaal.

30
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Q5 RECREA Gymstars: Methodische opbouw, fysieke voorbereiding 

en helperstechnieken voor (loop)kip (idem Q6)

Cindy Van den Abbeele Tijdens deze sessie wordt van a tot z het element 

(loop)kip behandeld: Welke voorbereidende 

oefeningen kan je uitvoeren? Welke fysieke 

basisvaardigheden zijn essentieel? Hoe kan je best 

helpen bij dit element? En op welke manier kan je 

variëren?

50

Q6 RECREA Gymstars: Methodische opbouw, fysieke voorbereiding 

en helperstechnieken voor (loop)kip (idem Q5)

Cindy Van den Abbeele Tijdens deze sessie wordt van a tot z het element 

(loop)kip behandeld: Welke voorbereidende 

oefeningen kan je uitvoeren? Welke fysieke 

basisvaardigheden zijn essentieel? Hoe kan je best 

helpen bij dit element? En op welke manier kan je 

variëren?

50

Q7 RECREA Recrea TT: Methodische opbouw losse buikdraai, 

zolendraai en wippertje tot hang (idem Q8)

Cindy Van den Abbeele Een technische sessie rond de moeilijkere 

elementen aan damesbrug uit het recrea 

programma toestelturnen. Zowel de methodische 

opbouw als de technische aandachtspunten van elk 

deel worden uiteengezet.

50

Q8 RECREA Recrea TT: Methodische opbouw losse buikdraai, 

zolendraai en wippertje tot hang (idem Q7)

Cindy Van den Abbeele Een technische sessie rond de moeilijkere 

elementen aan damesbrug uit het recrea 

programma toestelturnen. Zowel de methodische 

opbouw als de technische aandachtspunten van elk 

deel worden uiteengezet.

50

R1 RECREA Globale opbouw rondat flik (idem R2) Renaat De Fleurquin Rondat flik is een beweging die heel wat gymnastne 

vroeg of laat onder de knie hebben. De opbouw van 

A tot Z wordt in deze sessie meegegeven.

50

R2 RECREA Globale opbouw rondat flik (idem R1) Renaat De Fleurquin Rondat flik is een beweging die heel wat gymnastne 

vroeg of laat onder de knie hebben. De opbouw van 

A tot Z wordt in deze sessie meegegeven.

50

R3 RECREA Optimaliseren techniek rondat flik (idem R4) Renaat De Fleurquin Een rondat flik technisch optimaliseren is geen 

makkelijke klus als lesgever. We overlopen in deze 

sessie de meest voorkomende fouten en 

verbeterpunten.

50

R4 RECREA Optimaliseren techniek rondat flik (idem R3) Renaat De Fleurquin Een rondat flik technisch optimaliseren is geen 

makkelijke klus als lesgever. We overlopen in deze 

sessie de meest voorkomende fouten en 

verbeterpunten.

50
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O5 RECREA Gymstars: Helperstechnieken sprong en salto rug- en 

voorwaarts (idem O6)

Valerie Baestaens Tijdens deze sessie leer je helperstechnieken 

kennen vanuit een beschrijving en een 

demonstratie. Eveneens worden de voor- en 

nadelen besproken van verschillende technieken én 

is er ruimte om zelf te oefenen. Elementen die aan 

bod komen: Ophurken/wendsprong op de plint, 

springen tot handenstand en overslag over de plint, 

salto voor- en rugwaarts uit de minitrampoline.

50

O6 RECREA Gymstars: Helperstechnieken sprong en salto rug- en 

voorwaarts (idem O5)

Valerie Baestaens Tijdens deze sessie leer je helperstechnieken 

kennen vanuit een beschrijving en een 

demonstratie. Eveneens worden de voor- en 

nadelen besproken van verschillende technieken én 

is er ruimte om zelf te oefenen. Elementen die aan 

bod komen: Ophurken/wendsprong op de plint, 

springen tot handenstand en overslag over de plint, 

salto voor- en rugwaarts uit de minitrampoline.

50

O7 RECREA Gymstars: Helperstechnieken bij elementen aan de 

herenbrug en rekstok 

Sander Raeymaekers Tijdens deze sessie leer je helperstechnieken van 

verschillende elementen aan de herenbrug en de 

rekstok kennen vanuit een beschrijving en een 

demonstratie. Eveneens worden de voor- en 

nadelen besproken van verschillende technieken én 

is er ruimte om zelf te oefenen.

50

O8 RECREA Gymstars: Helperstechnieken bij elementen op grond Sander Raeymaekers Tijdens deze sessie leer je helperstechnieken van 

verschillende elementen op grond kennen vanuit 

een beschrijving en een demonstratie. Eveneens 

worden de voor- en nadelen besproken van 

verschillende technieken én is er ruimte om zelf te 

oefenen.

50

P3 RECREA Escape Room en De Mol in een gymnastiekjasje (idem P4) Ruth Byl Tijdens deze sessie ervaar je zelf actief in de praktijk 

hoe je de spannende spelletjes 'Escape Room' en 

'De Mol' in jouw turnzaal kan spelen met je 

gymnasten. Gagarandeerd succes én beleving in je 

les.

50
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P4 RECREA Escape Room en De Mol in een gymnastiekjasje (idem P3) Ruth Byl Tijdens deze sessie ervaar je zelf actief in de praktijk 

hoe je de spannende spelletjes 'Escape Room' en 

'De Mol' in jouw turnzaal kan spelen met je 

gymnasten. Gagarandeerd succes én beleving in je 

les.

50

S3 RECREA Blessures vermijden bij recreanten door hen veilig en juist 

te leren springen en landen (idem S4)

Julie Huylebroeck Blessures aan de voeten komen geregeld voor door 

ongecontroleerde landingen. Daarnaast treden ook 

soms blessures aan de polsen en ellebogen op door 

het plaatsen van de handen bij een val na een 

slechte landig. Daarom is het belangrijk om ook bij 

recreanten blessurepreventief aan de slag te gaan 

met gerichte oefeningen voor een correcte 

landingstechniek. Tijdens deze sessie wordt de 

correcte landingstechniek besproken en ervaar je 

zelf in de praktijk welke oefeningen jouw 

gymnasten kunnen uitvoeren om dit onder de knie 

te krijgen.

50

S4 RECREA Blessures vermijden bij recreanten door hen veilig en juist 

te leren springen en landen (idem S3)

Julie Huylebroeck Blessures aan de voeten komen geregeld voor door 

ongecontroleerde landingen. Daarnaast treden ook 

soms blessures aan de polsen en ellebogen op door 

het plaatsen van de handen bij een val na een 

slechte landig. Daarom is het belangrijk om ook bij 

recreanten blessurepreventief aan de slag te gaan 

met gerichte oefeningen voor een correcte 

landingstechniek. Tijdens deze sessie wordt de 

correcte landingstechniek besproken en ervaar je 

zelf in de praktijk welke oefeningen jouw 

gymnasten kunnen uitvoeren om dit onder de knie 

te krijgen.

50


