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1 SKIP-IN-UW-KOT-BATTLE 

“Skip-in-uw-kot-battle” is een online Rope Skipping-battle van Gymfed waarbij deelnemers online 

battles springen tegen elkaar. De battle wordt opgedeeld in recreatieve en competitieve skippers 

waarbij in verschillende leeftijdscategorieën 2 proeven worden uitgevoerd. We gaan van start op 

maandag 13 april, de winnaars  zullen bekend zijn op zondag 19 april! Deelnemen is mogelijk voor alle 

Gymfed-leden geboren in 2012 of vroeger en is volledig gratis! 

 

2 INSCHRIJVEN 

Om te kunnen deelnemen dien je eerst de smartphone App “Houseparty” te downloaden op je GSM. 

Dit is een app waarbij je met verschillende personen tegelijk een videochat kan houden. 

 

1. Download de App “Houseparty”.  

• IOS   

• Android 

2. Registreer en maak een gebruikersnaam aan. Om te registeren vraagt men te verbinden met 

facebook. Wil je dit niet, dan kan je dit skippen (rechtsboven). 

3. De gebruikersnaam heb je nodig bij jouw inschrijving!  

 

Vervolgens kan je je online inschrijven via volgende link: www.gymfed.be/skipinuwkot 

Opgelet, de inschrijvingsdeadline is vrijdag 10 april. Nadien worden geen skippers meer toegelaten. 

 

 

Handleiding Houseparty App: 

1. Vrienden toevoegen  
• De app werkt natuurlijk alleen als je vrienden toevoegt om naar te bellen.  
• Je voegt vrienden toe door linksboven op het emoji-icoontje te tikken.  
• Tik vervolgens op ‘add friends’  
• Hier kan je kiezen of je wil zoeken via Facebook, Snapchat of op de gebruikersnaam 
van iemand.  
• Als je er toestemming voor geeft, kun je ook mensen vinden via je contactenlijst. Wil 
je je profiel delen met iemand via een ander kanaal? Dan kan je een link naar je profiel 
kopiëren en deze versturen.  
• Als je eenmaal vrienden hebt toegevoegd zul je een notificatie krijgen wanneer deze 
de app hebben geopend, of -zoals deze app het noemt- ‘in the house’ zijn. Je kunt er dan 
voor kiezen om direct te videobellen.  
• Zorg dat je bij instellingen notificaties (meldingen) toestaat. Anders is de kans groot 
dat je een oproep van een jurylid mist!  

 
 

 
  

  

https://apps.apple.com/us/app/houseparty-group-video-chat/id1065781769
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herzick.houseparty&hl=nl
http://www.gymfed.be/skipinuwkot
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2. Een groepsgesprek aanmaken (= taak van het jurylid) 
• In het hoofdscherm is de camera net als bij Snapchat direct aan. Om een groep te 
maken tik je in het hoofdscherm rechtsboven op het plusje. Hier zie je nogmaals je 
vriendenlijst. Je maakt als het ware een digitale kamer aan voor een groepsgesprek.  
• Selecteer de 2 skippers met wie je graag wil videobellen. Om vervolgens te bellen tik 
je op ‘invite to the room’. Je voegt ze dus als het ware toe aan je digitaal gesprek. Wil je 
meerdere mensen toevoegen, tik dan (ook tijdens het bellen) weer op het plusje om 
andere mensen te selecteren.  

  
3. Aansluiten bij een bestaand gesprek  

• Zodra je de app hebt geopend krijgen je vrienden nu een notificatie dat je 
‘in the house’ bent. Zijn twee vrienden al met elkaar aan het bellen? Dan sluit je bij het 
gesprek aan door op ‘join’ te tikken.  
• Let dus op: als jij met iemand belt kan een vriend of vriendin zomaar aansluiten. Ben 
je al met 2 skippers en 1 jurylid in gesprek, zorg er dan voor dat niemand zomaar het 
gesprek binnenkomt. Tik dan onderin op het hangslotje om de ‘kamer’ te sluiten. Ook als 
je zelf niet in een videogesprek bent kan een vriend of vriendin ineens een gesprek starten. 
Sluit dus de kamer als je niet ineens ongevraagd in een videogesprek wil belanden.  

 

3 REGLEMENT 

1. “Skip-in-uw-kot-battle” is een online toernooivorm met rechtstreekse uitschakeling. Alle 
deelnemers krijgen via lottrekking een willekeurige tegenstander toegewezen in een 
toernooisysteem. Dit zal voor proef 1 en 2 een andere tegenstander zijn. 

2. Elke skipper dient 2 proeven uit te voeren in single rope: 
▪ Proef 1: zo snel mogelijk 20x criss cross uitvoeren (spring voorwaarts met de armen 

gekruist over het touw, om bij de volgende sprong met de armen geopend over het 
touw te springen. Met de armen gekruist blijven springen mag dus niet!) 

▪ Proef 2: zo snel mogelijk 20x double under uitvoeren (hierbij dient het touw 2 
voorwaartse rotaties te maken tijdens dezelfde sprong. Het aantal sprongen waarbij 
er double under gedraaid wordt, worden geteld. 

3. Er zijn in totaal 7 ronden: 

Dag Ronde Proef 

Ma 13/4 Ronde 1 Proef 1 

Di 14/4 Ronde 1 Proef 2 

Wo 15/4 Ronde 2 Proef 1 en 2 

Do 16/4 Ronde 3 Proef 1 en 2 

Vr 17/4 Ronde 4 Proef 1 en 2 

Za 18/4 Ronde 5 Proef 1 en 2 

Zo 19/4 Ronde 6 (halve finale) en Ronde 7 (finale) Proef 1 en 2 

 
4. Op het wedstrijdschema staat bij elke battle een uur geregistreerd. Het jurylid zal beide 

skippers op dat uur uitnodigen voor een gesprek. Zorg dat je tijdig online bent met touw, in 
sportoutfit, en reeds goed opgewarmd. Ben je niet tijdig aanwezig, dan kan het jurylid 
beslissen om jouw tegenstander aan te duiden als winnaar. Let op, het is mogelijk dat er kleine 
vertragingen oplopen. Heb je na 30min nog steeds geen uitnodiging gehad, contacteer dan 
onze helpdesk (zie onderaan document). 
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5. Een jurylid bepaalt wie de winnaar wordt van de online battle. Bij een ex aequo in tijd, dienen 
beide skippers de proef te herhalen. De winnaar gaat door naar de volgende ronde, de 
verliezer is uitgeschakeld voor deze proef. Het is dus mogelijk dat een skipper voor proef 1 in 
de eerste ronde is uitgeschakeld, maar voor proef 2 wel doorgaat naar de volgende ronde.  

6. In de leeftijdscategorieën die niet volzet zijn (128 deelnemers max) is het mogelijk dat je geen 
tegenstander hebt in de eerste ronde(n). Dan ben je automatisch geselecteerd voor de 
volgende ronde!  

7. Per categorie zijn er 2 winnaars (1 per proef). Deze skippers zullen overladen worden met 
eeuwige roem!  

 
4 IK WIL DEELNEMEN! 

1. Download de App “Houseparty”.  

2. Schrijf je uiterlijk vrijdag 10 april in via www.gymfed.be/skipinuwkot. 

3. Check je mailbox op zondagavond 12 april. Je ontvangt een email met daarin alle nodige info 

over de battle. Alle info komt ook op de activiteitenpagina van de skip-in-uw-kot-battle. 

4. Het jurylid nodigt via de App “Houseparty” op zijn/haar smartphone jou en jouw tegenstander 

uit. Zorg dat jouw camera en microfoon aan staan en dat je dus de instructies van het jurylid 

goed kan horen. Als beide skippers en het jurylid te zien zijn, ‘sluit’ je de kamer af door op het 

hangslotje te drukken. Zo kan niemand anders jullie komen storen tijdens de battle.  

5. De eerste skipper komt aan de beurt en voert de proef zo snel mogelijk uit. Daarna komt de 2e 

skipper aan de beurt. Men mag onderling kiezen wie van start gaat. Indien men geen beslissing 

kan nemen, beslist het jurylid wie zal beginnen.  

6. Het jurylid neemt de tijdscore van beide deelnemers op en laat op het einde van de battle 

weten wie er gewonnen heeft. Neem een toffe foto (screenshot) voor op jouw social media 

en gebruik de hashtag #skipinuwkot. TIP: via de houseparty app kan de skipper die op dat 

moment niet aan het springen is ook een korte video opnemen (facemail). Deze kan je dan 

doorsturen naar elkaar in de kamer of nadien delen via social media met de hashtag 

#skipinuwkot. Let wel dat hiervoor ‘Save Your Facemails’ dient aangevinkt te staan (tik 

linksboven het emoji-icoontje aan, tik vervolgens linksboven op het instellingen-icoontje, 

activeer ‘save your facemails’) anders kan je de video na het gesprek niet meer terugvinden. 

7. Indien je de battle gewonnen hebt, zal je die avond per email gecontacteerd worden omtrent 

je volgende ronde.  

 

5 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN -EN TIPS 

1. Zorg steeds dat je goed bent opgewarmd bij aanvang van een battle. Zo vermijd je blessures! 

2. Vraag aan een van je ouders, broers of zussen om te filmen. Zo ben je ook steeds zeker dat je 

goed in beeld bent voor het jurylid. 

3. Zorg voor voldoende ruimte rond je heen en boven jou zodat je zelf of jouw touw niets raakt 

tijdens het springen. Buiten op het terras is ideaal, maar uiteraard kan het ook binnen of in de 

garage als je voldoende ruimte kan maken. Zorg wel dat je op de gekozen locatie een goede 

wifi of 4G verbinding hebt. 

http://www.gymfed.be/skipinuwkot
https://www.gymfed.be/calendar/event/2004
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6 HELPDESK 

Heb je geen uitnodiging ontvangen van jouw jurylid?  
Lukt het niet om een filmpje of foto te maken?  
Lukt het aanmelden niet? 
 
Neem contact met onze helpdesk: ropeskipping@gymfed.be 
of via “Houseparty” gebruikersnamen:   

- simonmahy79 (Simon) 
- evavdmb (Eva) 
- HermienMisp (Hermien) 

 
 
Veel succes en skipplezier!  
(En blijf in uw kot!) 
 
 

 

mailto:ropeskipping@gymfed.be

