
Meer info sessies

ROPE SKIPPING-FREERUNNING

SESSIE DOMEIN OMSCHRIJVING Lesgever Omschrijving Aantal plaatsen

R5 ROPE SKIPPING Van trick tot combo (single rope) Benjamin Schmitz (GER) Na enkele jaren rope skipping ervaring hervallen skippers vaak 

in dezelfde combinaties van tricks. Hoe kan je deze tricks in 

nieuwe variaties combineren? Hoe kan je nieuwe, nooit 

eerder geziene opties creëren? Let op, sessie is in het Engels.

30

R6 ROPE SKIPPING Aanleermethodes push up en frog Jonas Vermeulen Werkwijzen en aanleermethodes voor het uitvoeren van een 

correcte push up an frog.
30

R7 ROPE SKIPPING Start to fusion (basisprincipes fusion) Loïc Mahy Hoe start ik in de club met het aanleren van fusion? 

Fundamenten van fusion worden uitgelegd, en 

basiselementen voor het starten van fusion worden 

aangeleerd. De sessie is bedoeld voor coaches met weinig of 

geen fusion ervaring.

30

R8 ROPE SKIPPING Basis wraps, releases, transities en manipulaties Benjamin Schmitz (GER) Hoe verbind je multiples en crosses op een leukere, en toch 

eenvoudige manier, dan met basissprongen, double bounces 

of turns? Het antwoord is wraps en releases. In deze sessie 

krijg je heel wat creatieve input over het correct toepassen 

van deze elementen. Let op, de sessie is in het Engels.

30

T5 FREERUNNING Introductie tot parkour (Inleidend) Florian Tanghe 50

T6 FREERUNNING Ingewikkelde flips: Aanleren en spotten (Gevorderd) Tim Laukens 50

T7 FREERUNNING Creativiteit en open taken (Inleidend) Nicolas Vanhole 50

T8 FREERUNNING Flow (Inleidend + Gevorderd) Niels Van Santen Welke kwaliteiten heeft flow in beweging, hoe kunnen we bewegingsflow stimuleren, en wat is de rol die intentie speelt bij het ontwikkelen van flow? 50

U1 ROPE SKIPPING Advanced wraps, releases, transities en manipulaties Benjamin Schmitz (GER) Hoe verbind je multiples en crosses op een creatievere manier 

dan met basissprongen, double bounces of turns? Het 

antwoord is wraps en releases. In deze sessie krijg je heel wat 

creatieve input over het correct toepassen van deze 

elementen. Let op, de sessie is in het Engels.

30

U2 ROPE SKIPPING Psychologische fundamenten van motivatie toegepast 

op rope skipping

Benjamin Schmitz (GER) Pedagogische en psychologische fundamenten van motivatie 

om op een professionelere manier aan de slag te gaan met de 

sport. Een nieuwe denkwijze van structuren, rituelen en 

werkwijzen, toegepast op rope skipping. Let op, sessie is in het 

Engels.

50

U3 ROPE SKIPPING Hoe maak ik een fusion routine? Loïc Mahy Het opbouwen van een fusion routine kan niet vergeleken 

worden met het opbouwen van een traditionele freestyle. 

Bepaalde werkwijzen vergemakkelijken het proces van de 

opbouw van een fusion, en zullen leiden tot een evenwichtige 

en creatieve fusion routine.

30
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U4 ROPE SKIPPING Hoe een freestyle opbouwen? Benjamin Schmitz (GER) Een freestyle opbouwen is geen gemakkelijke opgave. In deze 

(theorie) sessie krijg je een zeer effectieve werkwijze mee om 

succesvol een freestyle op te bouwen, dat jouw eigen stijl 

weergeeft en jouw eigen sterke punten in de verf zet. Let op, 

de sessie is in het Engels.

30

S5 FREERUNNING Swings (Inleidend +gevorderd) Simeon Van der Hoeven Uit welke technische elementen bestaat een swing? Hoe bouw je deze veilig op bij beginners en breid je deze uit voor gevorderden?50

S6 FREERUNNING Parkour mindset: van binnen naar buiten (Inleidend) Wouter De Mol 50

S7 FREERUNNING Vrouwen in parkour Ria Van der Auwera 50

S8 FREERUNNING Ukemi (Inleidend + gevorderd) Sybren Oerlemans Valtechnieken en preventieve middelen voor onverwachte situaties. Welke situaties kunnen we bij parkour zoal tegenkomen en hoe bouwen we deze op? 50

V1 ROPE SKIPPING Aanleermethodes rondat salto in single rope Hanna Banhegyi (HUN) Werkwijzen en aanleermethodes, tips voor veiligheid, 

correcte opbouwmethodes, en plaatsing van het touw bij het 

het uitvoeren van een rondat salto in single rope. Let op, de 

sessie is in het Engels.

30

V2 ROPE SKIPPING Multiple under tricks in single rope Hanna Banhegyi (HUN) In deze sessie wordt een gamma aan multiple unders 

(voornamelijk triples en quads) aangeleerd, met bijhorende 

tips en aanleermethodes. Let op, de sessie is in het Engels.

30

V3 ROPE SKIPPING Speed training schema's op topniveau Hanna Banhegyi (HUN) Een unieke kijk op het succesvolle trainingschema van de 

Hongaarse topatleten die al heel wat Europese- en 

wereldrecords opleverden. Een systeem dat "out of the box" 

denkt, en de skippers op een unieke manier motiveert. Naast 

de theoretische achtergrond, zullen ook een aantal praktische 

voorbeelden worden gegeven. Speedtouwen meebrengen 

dus! Let op, de sessie is in het Engels.

40

V4 ROPE SKIPPING Double Dutch turner involvements en switches Hanna Banhegyi (HUN) In deze sessie wordt een gamma aan draaierstricks en wissels 

in double dutch aangeleerd, met bijhorende tips en 

aanleermethodes. Let op, de sessie is in het Engels.

30


