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INLOGGEN



• Surf naar www.gymfed.be

• Klik op ‘Mijn Gymfed’ om in te loggen

http://www.gymfed.be/


• Heb je een paswoord via het online inschrijven/van het ledenbeheer? 
Vul je e-mailadres en wachtwoord in.

• Nog geen paswoord? Klik op ‘wachtwoord aanvragen/vergeten’.



• Geef je e-mailadres in, je ontvangt in je mailbox een link waarmee je 
verder kan inloggen.

• LET OP: dit dient het e-mailadres te zijn waarmee je in het ledenbheer 
zit, check dit bij je club.



COACH@HOME



Coach@home
• Ben je trainer? Alle ingelogde trainers 

kunnen via “Coach@home” profiteren van 
deze online inspiratietool.

• Omdat een beeld meer zegt dan 1000 
woorden, laten we jullie via korte filmpjes 
kennis maken met oefenstof. Kwaliteit, 
creativiteit en inspiratie en innovatie zijn de 
sleutelwoorden. Neem een kijkje bij de 
verschillende disciplines en thema’s of zoek 
via de zoekrobot. Trainer recreatie of 
competitie, er is voor elk wat wils!





Coach@home
• Staat er een slotje bij een bepaalde video? 

Dan wil dat zeggen dat die content enkel 
voor clubs is met een clubabonnement. 

• Wil je veel meer oefenstof en inspiratie –
die bovendien maandelijks wordt 
aangevuld – vraag je club een 
clubabonnement. Voor een heel 
democratische prijs krijgen dan alle 
trainers van de club toegang tot dit nieuwe 
platform.

• Het abonnement kan je aanvragen via de 
clubpagina in het ledenbeheer.



FAVORIETEN
• Kom je een interessante oefening tegen die 

je graag wilt bewaren om ‘s avonds aan je 
sporters te tonen? Dan kan je die 
aanduiden als favoriet

• Open de desbetreffende video en klik 
rechtsboven op het sterretje, wanneer dit 
blauw kleurt is hij gemarkeerd als favoriet

• De video komt nu op het eerste scherm te 
staan onder de categorie ‘favorieten’

• Wil je deze video niet langer onder je 
favorieten bewaren? Klik dan het blauw 
sterretje uit



#wearegym


