
 
TRAMPOLINE B

INFOBROCHURE
SEIZOEN  2019-2020



Op de hoogte blijven?

Op onze facebookpagina vindt u alles over het reilen en zeilen 
van de club: www.facebook.com/gymwesterlo

www.gymwesterlo.be
info@gymwesterlo.be

BELANGRIJKE DATA SEIZOEN 2019-2020

• Inschrijvingen wedstrijdgroepen:  
 zaterdag 7 september van 9u30 tot 12u30
 Nieuw: infostand waar u als ouder terecht kan met al uw vragen 
 en meer informatie kan bekomen over de werking van de club   
 en Gymfed.

• Inschrijvingen Recrea  
 zaterdag 28 september van 10u tot 12u
 maandagavond 30 september van 18u30 tot 20u30

• kamp wedstrijdgroepen: 1 tot 3 november 2019

• Pizzaverkoop: 23 november 2019

• Sint: 30 november 2019

• restaurantdag: 2 febr 2020

• quiz: 25 april 2020

• turnfeest: 14 maart 2020



In trampoline B wordt er gesprongen op dubbele mini- en maxitrampoline.
Op de dubbele minitrampoline voert men 2 of 3 verschillende sprongen uit, waarna 
men landt op valmatten. Op de maxitrampoline springen de gymnasten telkens reeksen 
van 10 sprongen. 

In deze groep ligt de nadruk vooral op basissprongen en enkelvoudige salto’s. De kin-
deren die in trampoline B zitten, zijn gymnasten die eventueel worden voorbereid om 
later naar de wedstrijdgroep over te gaan of gymnasten die al wat ouder zijn en meer 
ervaring hebben op vlak van trampoline.

Zij nemen niet deel aan officiële wedstrijden, maar indien er voldoende vooruitgang 
wordt geboekt, kan er eventueel meegedaan worden aan interclubs in de buurt. Deze 
wedstrijden zijn absoluut niet verplicht en enkel voor de gymnasten die er klaar voor 
zijn en die dit graag eens zouden proberen.

1. DISCIPLINE

Misschien turn je al jaren bij de wedstrijdgroep Trampoline van 
Gym Westerlo, of misschien ben je net nieuw. 
We wensen je in ieder geval van harte welkom en we hopen dat je een leuk, 
leerrijk en sportief jaar tegemoet gaat !



TRAININGSUREN TRAMPOLINE B

Dinsdag (om de twee weken): 18u30-20u30  (grote zaal sporta) 

Vrijdag:  18u30-20u   (grote zaal sporta)

2. SELECTIE

Kinderen komen enkel in de groep via selectie. Dit kan op 3 manieren gebeuren:

-  Nieuwe gymnasten starten altijd eerst in trampoline C, zowel in het begin van 
het seizoen als doorheen het seizoen! Trampoline B is een selectiegroep, er mogen 
dus niet zomaar vriendjes meegenomen worden naar de training. Als nieuwe 
gymnasten in het begin van het seizoen al ver genoeg staan, zullen zij door een 
van de trainers geselecteerd worden om over te stappen van C naar B.

-  Indien gymnasten voldoende vooruitgang boeken, kan er doorheen het jaar steeds 
beslist worden dat ze mogen overgaan van trampoline C naar trampoline B. 

 Dit gebeurt altijd na overleg tussen de trainers van trampoline C en B en de 
ouders. Kinderen zijn nooit verplicht om over te gaan naar een

   hogere groep als ze dit niet willen. Indien een gymnast tijdens het seizoen van C 
naar B gaat, kan dit betekenen dat je een deel inschrijvingsgeld moet bijbetalen.

- Op het einde van het seizoen, vindt er een selectie plaats voor gymnasten uit 
andere groepen (talentjes, kern, ..). Kinderen die graag trampoline komen springen, 
kunnen hier aan deelnemen. Na selectie en/of enkele trainingen wordt besproken 
welke groep het best is. (trampoline B of A).



Hoofdtrainer :   Jana Deckers
   Gsm 0472/30 36 82
   Email deckersjana@live.be 

       
  

TRAINERS



Het aantal uren bepaalt hoeveel inschrijvingsgeld je betaalt. 
Het principe is alsvolgt : voor het eerste uur betaal je 90,- EUR, de volgende lesuren 
40,- EUR (halve uren 20,- EUR).  Als je je inschrijft voor meerdere disciplines worden 
alle uren opgeteld (en betaal je dus maar 1x het eerste uur).

Schrijf je dit jaar enkel in voor Trampoline B dan betaal je 
150,- EUR voor seizoen 2019-2020 (van september 2019 t.e.m. juni 2020)

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS : 
- 2u30 uur les per week met verschillende trainers
- GYMFED verzekering

NIET INBEGREPEN: 
- verplichte kledij (zie hoofdstuk kledij)

LIDGELD TRAMPOLINE B

1. CLUB T-SHIRT: 10 euro 
2. CLUBMAILLOT (vrijblijvend) : kindermaat : 58 euro / volw : 64 euro
3. CLUBTRAINING (vrijblijvend) : kindermaat : 55 euro / volw : 65 euro
4. SHORT (vrijblijvend) : kindermaat : 20 euro / volw : 23 euro
Deze prijzen kunnen jaarlijks wijzigen, afhankelijk van onze leveranciers.

VERPLICHTE KLEDIJ EN MATERIAAL: 

INSCHRIJVEN: ZATERDAG 7 SEPTEMBER VAN 9U30 TOT 12U30
Gelieve cash te betalen



Aanwezigheden:
Er wordt verwacht dat elke gymnast 10-15 min op voorhand aanwezig is in de 
zaal om alle toestellen mee klaar te zetten. Na de training wordt er ook verwacht 
dat iedereen blijft en helpt tot alles weer opgeruimd is. Hulp van ouders is altijd 
welkom. Indien je niet aanwezig kan zijn op training of indien je later komt, ver-
wittig je op tijd een van de trainers. Dit betekent ten ALLERLAATSTE een uur voor 
aanvang van de training!Dit is een selectiegroep en er wordt verwacht dat je ELKE 
training aanwezig bent.Te veel ongewettigde afwezigheden (>3) kan uitsluiting van 
de groep betekenen.

Kledij:
Iedereen draagt een shortje met het t-shirt van de club. Een maillot is aangeraden, 
maar niet verplicht. Iedereen draagt wel verplicht witte (liefst flexibele) turnpan-
toffels! Geen juwelen (oorbellen, ketting, armbandjes,..) en haren steeds samen. 
Het aanschaffen van de training van de club is niet verplicht. Breng ook steeds een 
‘slechte’ t-shirt mee waaraan mag getrokken worden.

Extra:
-  Er wordt enkel water of sportdrank meegenomen naar training. Er wordt NIET 

gegeten: geen snoep, geen fruit, geen koeken en ook geen druivensuiker e.a., 
tenzij dit nodig is, maar dan wordt het gemeld aan de trainers. Let er ook op dat 
de gymnasten niet een half uur voor de training nog een zware maaltijd eten, 
dit bevordert de training zeker niet.

-  Ouders mogen enkel het eerste en laatste kwartier van de training aanwezig 
zijn in de zaal. Het valt op dat als de ouders tijdens de training aanwezig zijn, 
de kinderen vaak sneller afgeleid zijn. Ouders die willen blijven, kunnen terecht 
in de cafetaria. Kinderen gaan tijdens een training ook niet naar hun ouders toe 
zonder toestemming van de trainers.

-  Trainingen in vakanties, op feestdagen of een training die niet doorgaat wordt 
altijd door de trainers gemeld tijdens de laatste training en via e-mail aan de 
ouders.

-  Pestgedrag of storend gedrag wordt niet getolereerd en kan uitsluiting van de 
training of groep betekenen.

AFSPRAKEN BIJ TRAMPOLINE B



ALGEMENE HUISREGELS VOOR GYMNASTEN VAN GYM  WESTERLO

STIPTHEID:
1. Het is belangrijk dat de sportverantwoordelijken en lesgevers in het bezit zijn van een telefoonnummer 

waarnaar in geval van nood kan gebeld worden (ouders, familie, …)

2. De les wordt niet verlaten zonder toestemming van de lesgever (bvb. om naar het toilet te gaan).a

3. De gymnast engageert zich ertoe bij de inschrijvingen zich te allen tijde met volle overgave in te zetten 
tijdens de lessen.

4.  Tijdens de pauze is er gelegenheid om te drinken en naar het toilet te gaan. Drank wordt alleen genuttigd 
in de kleedkamer, niet in de sporthal/sportlokaal.

5.  Gymnasten van de A-groepen worden geacht aanwezig te zijn op elke training. Elke afwezigheid dient 
gemeld en verantwoord te worden aan de lesgever.

GEBRUIK MATERIALEN:
6.   De gymnasten nemen hun verantwoordelijkheid bij het plaatsen en gebruiken van de materialen met het 

oog op de veiligheid.

7.    Toestellen worden enkel gebruikt onder toezicht of met toestemming van de lesgever.

SANCTIES:
8.  Gymnasten die de lessen verstoren en/of zich niet houden aan de regels zullen een verwittiging krijgen.

9.  Herhaaldelijk ongepast of ongewenst gedrag kan schorsing of uitsluiting tot gevolg hebben. Deze straf 
wordt dan bepaald door de lesgever in samenspraak met een bestuurslid.

ALGEMENE HUISREGELS VOOR OUDERS

1.   De ouders worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de huisregels van de club.

2.   Bij vragen, suggesties of opmerkingen richten de ouders zich tot de betrokken leerkracht of tot het 
bestuur.

3.   Ouders worden verzocht hun kinderen in de zaal te brengen voor de start van de lessen. Zij dienen zich er 
van te gewissen dat de les plaatsvindt en de leerkracht aanwezig is.

4.  Ouders worden verzocht de zaal te verlaten bij aanvang van de les en worden terug verwacht, maximum 
15 minuten voor het einde van de les. Op aanvraag en met een geldige motivatie kan uitzonderlijk een 
les bijgewoond worden door de ouders.

5.  De ouders worden geacht hun kinderen af te halen in de sportzaal waar de les heeft plaatsgehad – niet 
wachten op de parking: dit in het kader van de veiligheid en de mogelijkheid dat de leerkrachten mede-
delingen kunnen doen aan de ouders. (Dit geldt uiteraard niet voor oudere leden die zelfstandig naar de 
les komen)

Bijkomende informatie over de werking en huisregels van de club kan u terugvinden 
op de website: www.gymwesterlo.be.


