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1. Waarom een regionale kernwerking Tumbling? 
 
Met dit project willen we clubs en trainers motiveren om samen te trainen - in eigen regio - om op die manier 
het (internationale) niveau van de Tumbling gymnasten te verhogen. Vermits de focus ligt op het regionale 
aspect, vallen verre verplaatsingen en bijhorende tijdsinvestering op deze manier weg. 
Het is ook de ideale kans voor (jonge) trainers om van elkaar te leren en voor de gymnasten een extra 
motivatie om een stapje hoger te zetten. Zij trainen samen met gymnasten van gelijk niveau - wat ze niet 
altijd in eigen club hebben - en krijgen op die manier een extra ‘push’ om hun niveau steeds te blijven 
verhogen.  
 
Op die manier wordt een krachtige leeromgeving gecreëerd die voor trainers én gymnasten voordelen 
oplevert en hen naar een hoger niveau brengt.  
 
We willen hierbij lokale initiatieven ondersteunen waarbij de vraag of nood vanuit de trainers zelf komt en 
geen vaste regio’s of groepen maken. We denken dat de lokale initiatieven een grotere kans op slagen en 
continuering hebben.   
 
 
 

2. Invulling regionale kernwerking Tumbling 
 
De regio’s krijgen de vrijheid om hun regionale kernwerking zelf vorm te geven en aan te passen aan de lokale 
noden, maar om erkenning en financiële ondersteuning te krijgen dient wel aan een aantal voorwaarden 
voldaan te worden: 
 

- Min. 3 clubs die samenwerken 
- Min. 6 trainingen per jaar – moeten aanvullend zijn aan de clubtrainingen, geen vervanging 
- Trainers die deze trainingen begeleiden (eventueel in beurtrol) beschikken over een sporttechnisch 

diploma. Trainers in opleiding zijn steeds welkom om mee te volgen of een ‘assistentierol’ op te 
nemen 

- Gymnasten die uitgenodigd/geselecteerd worden treden aan in het I- of A-niveau. Bijkomende 
verzwarende selectievoorwaarden zijn mogelijk – zonder te discrimineren - maar deze dienen 
duidelijk omschreven te zijn en te worden gecommuniceerd, met het doel te evolueren naar 
internationaal niveau. De leerlijn Tumbling kan een leidraad zijn in geval van selectie. 

- Bij het begin van het seizoen wordt een jaarplanning aan alle betrokkenen bezorgd, samen met 
praktische afspraken over aanwezigheid, communicatie, voorbereiding,… 
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3. Ondersteuning  
 
 
De effectieve meerwaarde van dit project manifesteert zich natuurlijk in eerste instantie in de zaal, waar 
zowel trainers als gymnasten bijleren. Maar als federatie willen we de lokale initiatieven een duwtje in de 
rug geven. 
 
Wil je in aanmerking komen voor ondersteuning, bezorg ons dan een korte schets van jullie initiatief waarin 
de verschillende ‘voorwaarden’ worden aangehaald en gekaderd. 
 
De projecten die aan de voorwaarden voldoen en worden erkend, kunnen rekenen op een bedrag van € 500 
per jaar – jaarlijks opnieuw aan te vragen - om een aantal kosten te dekken (huur zaal,…). Daarnaast wordt 
jullie initiatief in de kijker gezet op de website. In de toekomst kan hier eventueel ook rekening mee 
gehouden worden voor het verzamelen van punten (vb: WAGC-delegatie), maar dat dient later verder 
uitgewerkt te worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


