
  
 
 
 

 

1 Wat is een Gymtopia happening? 
Een gymtopia happening is een tof toonmoment voor alle 7-8 jarigen in jouw club, gebaseerd op het 
programma van Gymtopia.  Aan de hand van een stempelkaart kan elk kind in 9 verschillende postjes 
tonen want hij kan.  

Ook clubs die nog niet met het Gymtopia programma gewerkt hebben kunnen dit organiseren met een 
minimum aan voorbereiding. Level 1 is haalbaar voor iedereen zonder veel oefenen. Een ideale eerste 
kennismaking.  

 

2 Praktisch: HOE aanpakken? 
2.1 VOORBEREIDING HAPPENING  

 
✓ Download en bekijk het Gymtopia programma  
✓ Bepaal welke oefeningen en levels haalbaar zijn voor jouw sporters 
✓ Vraag HIER gratis jouw stempelkaarten aan 
✓ Bepaal een datum voor het toonmoment in jouw club 
✓ Communiceer deze data en praktische info naar de ouders 
✓ Oefen in tussentijd de verschillende oefeningen en maak kennis met 

het Gymtopia programma.  
 

 

 

 

Vraag gratis aan en deze 
komen jouw richting uit! 

http://www.gymtopia.be/programma
https://www.gymfed.be/formulier/605cb34ac4201
https://gymfed.wetransfer.com/downloads/72f25a9b8351a3ed23b9e8c7c696508520201208125035/46af15


  
 
 
 

 

2.2 VERLOOP HAPPENING 

 

✓ Stel de verschillende postjes op. Hieronder vind je het nodige materiaal voor de oefeningen 
van level 1.  Heb je niet al het materiaal in jouw club? Geen probleem, maak keuzes en/of 
wees creatief.  

Flamingo 
 

Balk of omgekeerde bank 

Kat 
 

Bal, klein matje en touw 

Kikker 
 

Trampoline of een mini-trampoline recht geplaatst 

Sprinkhaan 
 

Springplank en matje 

Zeehond 
 

Herenbrug of 2 plinten of 2 gymblokken naast elkaar 

Stokstaartje  Acrosteuntjes of 2 plinten of 2 gymblokken naast elkaar 

Aap 
 

Rekstok + blok of plintdeel 

Kangoeroe 
 

(spring)touw 

Leeuw  
 

Hoepel, lintmeter, stok 

 
 

✓ Start de happening het Gymbo-opwarmlied 
✓ Geef aan elk kind zijn/haar stempelkaart 
✓ Verdeel jouw sporters in groepjes per post 
✓ De beoordeling gebeurt heel laagdrempelig, met 

stempels op de stempelkaart. Dit kan gebeuren door 
bijvoorbeeld een trainer:  

o 1 stempel = geprobeerd, met nog enkele grote fouten 
o 2 stempels = uitgevoerd, met nog enkele kleine fouten 
o 3 stempels = heel goed uitgevoerd 

✓ Tip: Leg per postje de verschillende kijkwijzers klaar.  
De kijkwijzers kan je terugvinden door hieronder op het diertje te klikken: 

              AAP – ZEEHOND – SPRINKHAAN – KAT – FLAMINGO – LEEUW – KANGOEROE – KIKKER - STOKSTAART 

✓ Achtergrondmuziek nodig? Op Spotify kan je een op maat gemaakte 
playlist ‘Gymtopia’ gebruiken gericht naar 7-8 jarigen.  Klik hier voor de 
rechtstreekse link. 

 

 

 

Bekijk hier het Gymfed 
opwarmlied! 

https://www.youtube.com/watch?v=nedn-4Mmp0g
http://www.gymtopia.be/programma/aap-hangen-en-zwaaien
http://www.gymtopia.be/programma/zeeleeuw-steunen
http://www.gymtopia.be/programma/sprinkhaan-springen
http://www.gymtopia.be/programma/kat-basiselementen
http://www.gymtopia.be/programma/flamingo-evenwicht
http://www.gymtopia.be/programma/leeuw-fysiek
http://www.gymtopia.be/programma/kangoeroe-springen-met-touw
http://www.gymtopia.be/programma/kikker-springen
http://www.gymtopia.be/programma/stokstaartje-steunen
https://open.spotify.com/playlist/3Gh33IBOGGBv3aplXVn9vC?si=aC1H0GjOTUyUY7YZpZ8l0w
https://www.youtube.com/watch?v=nedn-4Mmp0g


  
 
 
 

 

 

 

✓ Gloriemoment 
Voorzie een gloriemoment voor elke sporter waar elk kind kan schitteren. 
o Voorzie geen 1-2-3 podium maar 1 groot geheel waar iedereen nummer 1 is. 
o Voorzie een beloning dat voor elk kind hetzelfde is.  
 

 

✓ Supporters 
o Het Gymtopia-logo en de bijhorende illustraties zijn algemene communicatietools die 

kunnen helpen om de clubcommunicatie vorm te geven. Via de website kan het 
communicatiemateriaal gedownload worden. 

o Bezorg de ouders achteraf beeldmateriaal: een filmpje van het opwarmlied, 
sfeerbeelden, foto’s van het gloriemoment… 

o Post enkele foto's op jullie website en social media en vergeet ons niet te taggen met 
@weraregym  

o Indien mogelijk kan de club streaming voorzien, zodat ouders live kunnen volgen. 
 

 

2.3 VRAGEN? 

Neem gerust contact op: ruthfranceus@gymfed.be – 09 243 12 07 

Om een beeld te vormen kan je hier de sfeerbeelden terugvinden van de Gymtopia Try-Out. 

http://www.gymtopia.be/downloads
mailto:hermienmispelaere@gymfed.be
https://www.flickr.com/photos/gymfed/albums/72157716261997123

