
Meer info sessies

COACHING-MEDISCH

SESSIE DOMEIN OMSCHRIJVING Lesgever Omschrijving Aantal plaatsen

D1 MEDISCH Hamstringsblessure bij gymnasten – 

ontstaansmechanisme, preventie en 

revalidatieprogramma (idem D2)

Freke Peeters Blessures van de hamstringsaanhechting komt in gymnastiek 

vrij frequent voor en is een hardnekkige en vaak langdurige 

blessure. Hoe kunnen we deze blessure bij onze gymnasten 

vermijden en wat na een dergelijke blessure. Wat kan je 

preventief doen en hoe start je terug je trainingen op na de 

blessure? 

30

D2 MEDISCH Hamstringsblessure bij gymnasten – 

ontstaansmechanisme, preventie en 

revalidatieprogramma (idem D1)

Freke Peeters Blessures van de hamstringsaanhechting komt in gymnastiek 

vrij frequent voor en is een hardnekkige en vaak langdurige 

blessure. Hoe kunnen we deze blessure bij onze gymnasten 

vermijden en wat na een dergelijke blessure. Wat kan je 

preventief doen en hoe start je terug je trainingen op na de 

blessure? 

30

H3 COACHING GetFit2Gym - Blessurepreventie (idem D4) Justine Brodelet Sportprestaties op hoog niveau zonder sportletsel? Het kan, op 

voorwaarde dat we ons lichaam goed voorbereiden. Via de tien 

blessurepreventiestrategieën leer je in deze sessie als trainer 

om blessures zoveel mogelijk te vermijden.
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H4 COACHING GetFit2Gym - Blessurepreventie (idem D3) Justine Brodelet Sportprestaties op hoog niveau zonder sportletsel? Het kan, op 

voorwaarde dat we ons lichaam goed voorbereiden. Via de tien 

blessurepreventiestrategieën leer je in deze sessie als trainer 

om blessures zoveel mogelijk te vermijden.
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D5 MEDISCH Diabetes en gymnastiek Liesbeth Van Huffel Dr Liesbeth Van Huffel is endocrinologe in het OLV ziekenhuis 

van Aalst. Ze behaalde haar ManaMa Endocrinologie aan het 

UZ Gent in 2015. Naast algemene endocrinologie heeft ze een 

speciale interesse in diabetestechnologie bij zowel type 1 als 

type 2 diabetes. Ze is betrokken bij het DiaT1op project, 

waarbij mensen met type 1 diabetes theoretisch en praktisch 

ondersteund worden bij het sporten. 
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D6 MEDISCH Preventie van overbelastingsletsels (pols, elleboog, 

rug, knieën,…)

Servaas Breyne Servaas Breyne, kinesist binnen de Topsportwerking van de 

GymnastiekFederatie, zal jullie vanuit zijn praktijkervaring 

meenemen in de wereld van preventie van 

overbelastingsletsels. Welke letsels zien we vaak optreden en 

hoe kunnen we ze vermijden?
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D7 MEDISCH Eenvoudige veldtests om de werkpunten bij je 

gymnast op te sporen (idem D8)

Samuel Vandekerckhove Zijn de enkels en polsen van je gymnasten lenig genoeg, hoe zit 

het met de schouderlenigheid, wat met de controle in de heup 

en het bekken, …? Opdat we overbelastingsblessures zouden 

kunnen vermijden is het noodzakelijk om de kleine 'tekorten' 

bij je gymnasten op te sporen en hieraan te werken in je 

programma's van kracht, lenigheid en lichaamsscholing. Welke 

eenvoudige veldtests je hiervoor kan gebruiken kom je te 

weten in deze sessie.
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D8 MEDISCH Eenvoudige veldtests om de werkpunten bij je 

gymnast op te sporen (idem D7)

Samuel Vandekerckhove Zijn de enkels en polsen van je gymnasten lenig genoeg, hoe zit 

het met de schouderlenigheid, wat met de controle in de heup 

en het bekken, …? Opdat we overbelastingsblessures zouden 

kunnen vermijden is het noodzakelijk om de kleine 'tekorten' 

bij je gymnasten op te sporen en hieraan te werken in je 

programma's van kracht, lenigheid en lichaamsscholing. Welke 

eenvoudige veldtests je hiervoor kan gebruiken kom je te 

weten in deze sessie.
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E1-E2 COACHING Differentieel training geven: van aanwijzingen naar 

oefeningen

Paul Verheul (NED) Binnen de turnsport is het geven van aanwijzingen nog steeds 

één van de meest gebruikte expliciete leermethoden. Vanuit 

onderzoek naar motorisch leren zijn er echter veel nieuwe 

inzichten over hoe je gymnasten kunt helpen om zich verder te 

ontwikkelen. Beter Turnen leert de trainer/coach 

om verschillende leermethodes toe te passen om het 

leerrendement van de gymnasten te verhogen.

50

E3-E4 COACHING Effectief coachen en begeleiden: de positieve 

aanpak

Paul Verheul (NED) Turntrainers hebben vaak de neiging om de gymnast te 

vertellen wat ze moeten verbeteren. Maar is dat wel zo 

effectief? In hoeverre moeten we de gymnast zelf na laten 

denken en keuzes laten maken? Ook heb je als 

turntrainer/coach te maken met veel verschillende gymnasten 

in een lesgroep. Het vraagt als trainer/coach veel 

aanpassingsvermogen om in te spelen op de (leer)behoefte 

van de gymnast. Het is steeds zoeken naar de juiste feedback 

methode. Beter Turnen biedt in deze sessie de handvatten om 

effectief te kunnen coachen in je eigen lessen, gymnasten te 

motiveren en de eigenaarschap bij de gymnast te leggen om 

doelstellingen te behalen.
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E5 COACHING Angst overwinnen, een stapsgewijs proces (idem E6) Gert-Jan De Muynck In sport in het algemeen en in gymnastiek in het bijzonder 

komt angst in tal van vormen voor. Dit kan de vorm aannemen 

van angst voor wedstrijden of toonmomenten, angst om 

(opnieuw) geblesseerd te raken, angst om te vallen of zich te 

bezeren, angst om een oefening die verkeerd ging opnieuw uit 

te voeren, alsook angst voor een nieuwe routine. Deze sessie 

staat heel bondig stil bij de theoretische basis van angst om 

nadien praktisch aan de slag te gaan met 

ontspanningstechnieken en strategieën om angst te 

overwinnen. 
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E6 COACHING Angst overwinnen, een stapsgewijs proces (idem E5) Gert-Jan De Muynck In sport in het algemeen en in gymnastiek in het bijzonder 

komt angst in tal van vormen voor. Dit kan de vorm aannemen 

van angst voor wedstrijden of toonmomenten, angst om 

(opnieuw) geblesseerd te raken, angst om te vallen of zich te 

bezeren, angst om een oefening die verkeerd ging opnieuw uit 

te voeren, alsook angst voor een nieuwe routine. Deze sessie 

staat heel bondig stil bij de theoretische basis van angst om 

nadien praktisch aan de slag te gaan met 

ontspanningstechnieken en strategieën om angst te 

overwinnen. 

30

E7 COACHING Expressie, express yourself (idem E8) Mira Bancheva Expressie is meer dan een lachend gezicht. Je beweegt en 

toont emoties met je hele lichaam, dit afhankelijk van jouw 

(soort) muziek en oefening. In deze sessie staat Mira stil bij 

belangrijke principes die kunnen toegepast worden in een 

oefening bij verschillende disciplines. Als coach en choreografe 

heet ze zelf ervaring met zowel Acro, Toestelturnen meisjes als 

Ritmiek.
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E8 COACHING Expressie, express yourself (idem E7) Mira Bancheva Expressie is meer dan een lachend gezicht. Je beweegt en 

toont emoties met je hele lichaam, dit afhankelijk van jouw 

(soort) muziek en oefening. In deze sessie staat Mira stil bij 

belangrijke principes die kunnen toegepast worden in een 

oefening bij verschillende disciplines. Als coach en choreografe 

heet ze zelf ervaring met zowel Acro, Toestelturnen meisjes als 

Ritmiek.
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F1 COACHING Action Type: coachen op maat van je gymnasten 

(idem F2)

Kimberly Gevaert Ondanks het feit dat ieder mens uniek is en dat elke gymnast 

best zo individueel mogelijk begeleid wordt, tonen 

wetenschappers aan dat er persoonlijkheidstypes bestaan, die 

een aantal typische gedragingen beschrijven en de manier van 

denken en handelen van mensen verklaren. Inzicht in de 

persoonlijkheidstypes van jouw gymnasten kan helpen 

bewuster te worden van hun voorkeuren, denkwijze, 

communicatiestijlen en gedrag tijdens training en/of wedstrijd. 

Het moedigt aan om jouw gymnasten nog beter te observeren 

en te begrijpen waarom ze bepaald gedrag stellen. Dit vergroot 

de kans om hen te ontwikkelen, om verschillen tussen 

gymnasten beter te begrijpen en hen efficiënter te coachen. In 

deze sessie ontdekken de trainers hun eigen action type en 

verkrijgen ze praktische tips en tools om met aan de slag te 

gaan.
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F2 COACHING Action Type: coachen op maat van je gymnasten 

(idem F1)

Kimberly Gevaert Ondanks het feit dat ieder mens uniek is en dat elke gymnast 

best zo individueel mogelijk begeleid wordt, tonen 

wetenschappers aan dat er persoonlijkheidstypes bestaan, die 

een aantal typische gedragingen beschrijven en de manier van 

denken en handelen van mensen verklaren. Inzicht in de 

persoonlijkheidstypes van jouw gymnasten kan helpen 

bewuster te worden van hun voorkeuren, denkwijze, 

communicatiestijlen en gedrag tijdens training en/of wedstrijd. 

Het moedigt aan om jouw gymnasten nog beter te observeren 

en te begrijpen waarom ze bepaald gedrag stellen. Dit vergroot 

de kans om hen te ontwikkelen, om verschillen tussen 

gymnasten beter te begrijpen en hen efficiënter te coachen. In 

deze sessie ontdekken de trainers hun eigen action type en 

verkrijgen ze praktische tips en tools om met aan de slag te 

gaan.
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F3 COACHING Motiveren kan je leren (idem F4) Zara Van de Ven We willen ze allemaal op onze training: de gemotiveerde 

gymnast die gedreven is om bij te leren. Maar wist je dat jij als 

coach deze motivatie kan aanwakkeren? Tijdens deze 

workshop leer je welke factoren cruciaal zijn voor de motivatie 

en ontwikkeling van atleten én hoe jij als coach hierop kan 

inspelen tijdens trainingen en wedstrijdsituaties

50
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F4 COACHING Motiveren kan je leren (idem F3) Zara Van de Ven We willen ze allemaal op onze training: de gemotiveerde 

gymnast die gedreven is om bij te leren. Maar wist je dat jij als 

coach deze motivatie kan aanwakkeren? Tijdens deze 

workshop leer je welke factoren cruciaal zijn voor de motivatie 

en ontwikkeling van atleten én hoe jij als coach hierop kan 

inspelen tijdens trainingen en wedstrijdsituaties

50

F5 COACHING Redcord: One Tool to prevent, stabilize, coördinate 

and bring strength together (idem F6)

Leen Van Damme Redcord is een eenvoudig systeem van 2 touwen dat heel 

eenvoudig op te hangen of te verplaatsen is, doch is de 

rationale achter de manier van trainen met Redcord zeer 

grondig onderbouwd. Door heel specifiek oefeningen met 

eigen lichaamsgewicht in een onstabiel oppervlak te laten 

uitvoeren ,ligt de nadruk op de juiste spieren, op het juiste 

moment en in de juiste hoeveelheid te gebruiken. Door spieren 

optimaal te activeren en te leren samenwerken verhogen we 

de functionele stabiliteit, alsook de coördinatie en kracht van 

de atleet. Elke oefening kan heel makkelijk op het niveau van 

de atleet gebracht worden.  Het belang van de correcte 

uitvoering en aansturing van elke oefening is prioriteit! Deze 

workshop zal jullie een inleiding geven over de principes van 

trainen met Redcord!
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F6 COACHING Redcord: One Tool to prevent, stabilize, coördinate 

and bring strength together (idem F5)

Leen Van Damme Redcord is een eenvoudig systeem van 2 touwen dat heel 

eenvoudig op te hangen of te verplaatsen is, doch is de 

rationale achter de manier van trainen met Redcord zeer 

grondig onderbouwd. Door heel specifiek oefeningen met 

eigen lichaamsgewicht in een onst

50

F7 COACHING De 10 meest gemaakte fouten in sportvoeding Tanja Callewaert Iedereen heeft wel een idee wat een gezonde “sportvoeding” 

kan inhouden, maar ben je wel zeker dat je geen fouten maakt. 

Neem je adviezen van andere klakkeloos over of bekijk je die 

kritisch? Is sportvoeding voor alle gymnasten hetzelfde en valt 

gymnastiek eigenlijk onder duur sport of krachtsport? Waar 

kan je correcte informatie vinden, en welke adviezen zijn larie 

en apekool?

50

F8 COACHING Gewicht en vetmassa bij jeugdige sporters Tanja Callewaert Wat is een gezond gewicht voor wie, zijn er andere normen 

voor atleten? Hoe kan je gymnasten helpen wiens gewicht en 

vorm duidelijk afwijkt van de anderen. Wat is verschil voor, 

tijdens en na de pubertijd? Hoe kan een goede 

lichaamssamenstelling bijdragen tot betere prestaties en een 

betere beleving van de gymnastiek?
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G1-G2 COACHING Als trainer ben je ook een beetje opvoeder (idem G3-

4)

Pascale Bruynseels In een workshop vol praktijkvoorbeelden, opdrachten en 

handige tips leren sportbegeleiders de basis van een goede 

omgang met kinderen en hun ouders. Begeleiders leren de 

basis van het opvoeden, zodat kinderen beter luisteren en 

begeleiders in staat zijn om de orde in de groep beter te 

behouden zodat het op en om het sportveld voor iedereen 

leuk en sportief blijft

30

G3-G4 COACHING Als trainer ben je ook een beetje opvoeder (idem G1-

2)

Pascale Bruynseels In een workshop vol praktijkvoorbeelden, opdrachten en 

handige tips leren sportbegeleiders de basis van een goede 

omgang met kinderen en hun ouders. Begeleiders leren de 

basis van het opvoeden, zodat kinderen beter luisteren en 

begeleiders in staat zijn om de orde in de groep beter te 

behouden zodat het op en om het sportveld voor iedereen 

leuk en sportief blijft

30

G5 COACHING Hoe duidelijkheid creëren in het stretching-verhaal 

(idem G6)

Fabienne Van De Steene In deze theoretische sessie krijg je een referentie kader 

waarbinnen je stretching als middel voor lenigheid kan 

plaatsen voor zowel een matuur skelet (volwassenen) als een 

niet-matuur skelet (adolescenten). Vanuit de wetenschap 

worden de methodes verklaard om lenigheid enerzijds te 

verbeteren, anderzijds te behouden en wanneer het tegen 

aangewezen is om te stretchen. 
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G6 COACHING Hoe duidelijkheid creëren in het stretching-verhaal 

(idem G5)

Fabienne Van De Steene In deze theoretische sessie krijg je een referentie kader 

waarbinnen je stretching als middel voor lenigheid kan 

plaatsen voor zowel een matuur skelet (volwassenen) als een 

niet-matuur skelet (adolescenten). Vanuit de wetenschap 

worden de methodes verklaard om lenigheid enerzijds te 

verbeteren, anderzijds te behouden en wanneer het tegen 

aangewezen is om te stretchen. 
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G7 COACHING En Garde! (idem G8) Theaterhuis Uitgezonder + 

Gert-Jan De Muynck

In de theatervoorstelling 'En Garde' brengen we het verjaar 

van Vince, een jongen van 14. Zijn passie is schermen. Ook al 

wordt hij als hét talent voor de toekomst gezien; zijn vrienden, 

toneel en gamen zijn voor hem minstens even belangrijk. Vince 

beseft nog niet dat zijn nationale titel het begin van het einde 

van zijn sportcarrière zal betekenen. Alsof de titel een trigger is 

bij zijn vader, trainer en club worden er opeens grote 

verwachtingen gesteld. Vince voelt zich als een speelbal waar 

niet naar geluisterd wordt. Hij wil enkel sporten, in de club 

naar zijn hart, met zijn beste vrienden aan zijn zijde. Motiveren 

van jeugdsporters is een kunst! Een kunst die je kan leren en 

waar je als club bedreven in kunt worden. Door in te zetten op 

een inspirerend clubleven voor de trainers, de sporters en hun 

ouders, kan elke club hun sporters met hun "volle goesting" 

naar hun "volledige maximum" brengen. Deze 

theatervoorstelling toont motiveren in de praktijk. Na de 

voorstelling is er een nabespreking met sportpsycholoog Gert-

Jan De Muynck
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G8 COACHING En Garde! (idem G7) Theaterhuis Uitgezonder + 

Gert-Jan De Muynck

In de theatervoorstelling 'En Garde' brengen we het verjaar 

van Vince, een jongen van 14. Zijn passie is schermen. Ook al 

wordt hij als hét talent voor de toekomst gezien; zijn vrienden, 

toneel en gamen zijn voor hem minstens even belangrijk. Vince 

beseft nog niet dat zijn nationale titel het begin van het einde 

van zijn sportcarrière zal betekenen. Alsof de titel een trigger is 

bij zijn vader, trainer en club worden er opeens grote 

verwachtingen gesteld. Vince voelt zich als een speelbal waar 

niet naar geluisterd wordt. Hij wil enkel sporten, in de club 

naar zijn hart, met zijn beste vrienden aan zijn zijde. Motiveren 

van jeugdsporters is een kunst! Een kunst die je kan leren en 

waar je als club bedreven in kunt worden. Door in te zetten op 

een inspirerend clubleven voor de trainers, de sporters en hun 

ouders, kan elke club hun sporters met hun "volle goesting" 

naar hun "volledige maximum" brengen. Deze 

theatervoorstelling toont motiveren in de praktijk. Na de 

voorstelling is er een nabespreking met sportpsycholoog Gert-

Jan De Muynck
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H1 COACHING Gebruik van sliders (idem H2) Ellen Heireman De sliders zijn al even gekend in de turnzaal. Een leuk attribuut 

dat kan gebruikt worden voor zowel kracht als lenigheid. Zelf 

gebruik ik de sliders dagelijks in de training. Graag deel ik dan 

ook mijn kennis, die ik opgelopen heb door opzoekwerk, en de 

samenwerking met de kiné, met jullie. Verschillende 

oefeningen voor houdingsscholing, stabiliteit knie/schouders, 

lenigheid,..
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H2 COACHING Gebruik van sliders (idem H1) Ellen Heireman De sliders zijn al even gekend in de turnzaal. Een leuk attribuut 

dat kan gebruikt worden voor zowel kracht als lenigheid. Zelf 

gebruik ik de sliders dagelijks in de training. Graag deel ik dan 

ook mijn kennis, die ik opgelopen heb door opzoekwerk, en de 

samenwerking met de kiné, met jullie. Verschillende 

oefeningen voor houdingsscholing, stabiliteit knie/schouders, 

lenigheid,..
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D3 MEDISCH Ernstig ongeval in de zaal, hoe het hoofd koel 

houden en correct reageren (idem H3)

Nico Leenaarts Het gebeurt spijtig genoeg wel eens dat er zich tijdens je les 

een behoorlijk ernstig ongeval voordoet, en dan is het 

noodzakelijk de situatie correct in te schatten, de nodige acties 

te ondernemen en voldoende rust en kalmte te kunnen 

bewaren. Wat kan je doen, hoe reageer je best, welke stappen 

volg je... Samen met Nico Leenaarts gaan jullie hier dieper op 

in.
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D4 MEDISCH Ernstig ongeval in de zaal, hoe het hoofd koel 

houden en correct reageren (idem H4)

Nico Leenaarts Het gebeurt spijtig genoeg wel eens dat er zich tijdens je les 

een behoorlijk ernstig ongeval voordoet, en dan is het 

noodzakelijk de situatie correct in te schatten, de nodige acties 

te ondernemen en voldoende rust en kalmte te kunnen 

bewaren. Wat kan je doen, hoe reageer je best, welke stappen 

volg je... Samen met Nico Leenaarts gaan jullie hier dieper op 

in.
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