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Gymnastiek is één van de sporten bij uitstek die bijdraagt tot een goede 
motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren. Bovendien biedt de sport 
heel wat uitdagingen, ontplooiingskansen, ruimte voor sociale contacten en 
creativiteit. Ook in het basisonderwijs krijgt gymnastiek een prominente rol 
in het lespakket lichamelijke opvoeding.

Vanuit verschillende hoeken, maar in de eerste plaats vanuit de Vlaamse 
gymclubs was er nood aan methodisch-didactische ondersteuning voor de 
recreatieve gymlessen. Onder impuls van de werkgroep ‘Recrea’ van de 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen werd dit methodisch, sporttechnisch  
programma ontwikkeld.

Onder de projectnaam ‘GYMSTARS’ willen we: 
 
 

Kinderen volgens 
de eigen mogelijkheden 

en wensen laten 

‘schitteren’ 
 
 
 
Met het Gymstars-programma wil Gymfed bijdragen tot een kwaliteitsvolle 
en éénvormige jeugdopleiding in de Vlaamse gymclubs.

Gymstars richt zich naar: de gymnasten met 1 of 2 oefenmomenten per 
week, de clubtrainers, de clubbestuurders en de ouders. 

1.  Inleiding 
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1.1 Doelstellingen

Het Gymstars-programma heeft volgende doelstellingen: 
•	  Het verhogen van de kwaliteit van de Vlaamse jeugdwerking in de  

 gymclubs.
•	  Het aanleren van bewegingsvaardigheden die de basis vormen in  

 de gymnastiek.
•	  Het bevorderen van de continuïteit binnen de jeugdwerking   

 binnen de club.
•	  Het aanreiken van een standaard methodiek. 
•	  Het verhogen van de interesse en betrokkenheid van kinderen en  

 ouders voor gymnastiek.
•	 Het	tegengaan van drop-out.
•	 Een	antwoord	geven	op	de	vraag naar oefenstof en methodiek  
 voor de leerkracht Lichamelijke Opvoeding in het onderwijs.

1.2 Doelgroep en niveaus

Gymstars is opgebouwd rond een oefenprogramma voor gymnasten van 6 tot 
14 jaar die minimaal één uur per week turnen aan een frequentie van +/- 24 
lessen per seizoen. 
Het Gymstars-programma omvat zes niveaus die aangeduid worden met elk 
een	kleur/ster.	Elke	gymnast	start	in	niveau	1	om	finaal	niveau	6	te	bereiken.	
De opgegeven leeftijden zijn ‘richtleeftijden’, elk kind doorloopt het pro-
gramma op eigen tempo en niveau. Het is dus mogelijk dat de gymnasten het 
parcours sneller of minder snel doorlopen door meer/minder trainingsuren, 
meer/minder talent, betere of minder gunstige trainingsomstandigheden 
(zaal, niveau/opleiding lesgever,...).

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5 NIVEAU 6

6-7 Jaar

1ste - 2de 
leerjaar

7-8 Jaar

2de - 3de 
leerjaar

8-9 Jaar

3de - 4de 
leerjaar

9-10 Jaar

4de - 5de 
leerjaar

10-12 Jaar

5de - 6de 
leerjaar

12-14 Jaar

1ste - 2de  
middel- 

baar
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1.3 Hoe Gymstars gebruiken? 

Het programma is opgedeeld in verschillende niveaus met een stijgende 
moeilijkheidsgraad. Om naar een hoger niveau over te gaan, dient de gym-
nast een aantal bewegingsdoelstellingen te halen. Aan elk niveau is een num-
mer/kleur toegekend. De opdeling in kleuren geeft zowel voor de trainer, de 
ouders als het kind zelf, eenvoudig en duidelijk weer in welk niveau het kind 
zich bevindt. De verschillende niveaus vormen een samenhangend geheel. 
Het wordt hierdoor mogelijk om binnen een gedifferentieerde groep met ver-
schillende niveaus te werken. Het Gymstars-oefenprogramma bevat oefen-
stof uit vijf verschillende bewegingsthema’s die gymnastiek op een brede 
manier benaderen. 

1.4 Bewegingsthema’s

Het programma is opgebouwd rond 5 bewegingsthema’s. Deze 
bewegingsthema’s vormen de basis van 66 bewegingsvaardigheden die 
in 6 niveaus aan bod komen en garant staan voor 1200 oefeningen 
(leerwegen, varianten, progressies, verbindingen) die visueel uitgewerkt 
zijn op verschillende Gymkaarten.

1.5 Gebruik in de club

Het programma werd opgemaakt met basisgymmateriaal en kan eenvoudig 
geïntegreerd worden in de basisgroepen van de gymclubs. Indien materiaal 
niet voorhanden (vb. rek, herenbrug, ...) is het mogelijk alternatieve 
oefenstof aan te bieden. 

Het programma biedt de trainers van basisgroepen de nodige houvast en 
sporttechnische ondersteuning voor de lessen. Bovendien biedt het 
gebruik van een eenvormig programma doorheen alle basisgroepen van de 
club voordelen naar doorstroming, talentdetectie, groepsindeling, ... 

Gymstars biedt bovendien de mogelijkheid om in de club evaluatiemomenten 
te organiseren voor de gymnasten (vb. brevettendag, instuif,...) en het 
Gymstars-diploma te behalen.

STEUNEN EN HOUDINGEN

ROTATIES

HANGEN EN ZWAAIEN

SPRINGEN EN LANDEN

VERPLAATSINGEN
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1.6 Materiaal 

Om het Gymstars-programma te kunnen uitvoeren is basismateriaal voor 
gymnastiek noodzakelijk. Het materiaal geeft je meer mogelijkheden, maar 
met (het grootste deel van) het basismateriaal kom je al een heel eind. 

Basismateriaal:
- Evenwichtsbalk
- Gymblok
- Herenbrug
- Klein(e) matje(s)
- Lange mat
- Minitrampoline
- Plint
- Rekstok/damesbrug
- Springplank
- Valmat (zacht) - spottermatje
- Valmat (hard)
- Zweedse bank(en)

Klein materiaal:
Bal(len), balkverbreder, binnenband, dun beschermingsmatje (brug, 
balk),	 markeringsbollen,	 elastiek(en),	 fitnessbal,	 handstandsteuntje(s),	
hoepels, paddings (isoleerbuizen), pittenzakjes, sponsen, stok, touwen, 
verkeerskegels 

Janssen-Fritsen, leverancier van sport-, spel- en gymnastiekmateraal heeft 
interessant alternatief materiaal in hun gamma! Een paar voorbeelden...

Aanbevolen alternatief voor lange mat
Airmat impuls floor - 200x100x10 cm of 400x100x10 cm
REF. 1740511 - en REF. 1740510

Een toestel niet voorhanden? 
Wees creatief! Enkele voorbeelden: 
 - Balk -> alternatief = Zweedse bank
 - Herenbrug -> alternatief = 2 plinten met ev. 2 handstandsteuntjes op 
 - Mattenberg -> opbouwen met banken en plinten + valmat

Heb je echt geen alternatief voor vb. brug? Focus dan op de gymkaarten 
en leerwegen die wél mogelijk zijn. Het beloningssysteem biedt voldoende 
ruimte	en	flexibilteit	om	toch	nog	de	ster/het	niveau	te	halen!
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Aanbevolen alternatief voor een lage evenwichtsbalk
Oefenbalk - lengte: 500 of 300 cm - breedte: 10 cm
REF. 1414044 en REF. 1414078

      Evenwichtsbalk foam - lengte: 250 cm -   
      hoogte: 8 cm - breedte: 15 cm
      REF. 1540371

Aanbevolen alternatief voor rekstok/damesbrug
Mini-horizontal bar ‘just for kids’
REF. 1403424

Aanbevolen alternatief voor opstelling springplank + klein matje
Airmat impuls incline - 120x90x30 cm - 10 cm

REF. 1740521

Aanbevolen alternatief voor overslag- en/of flikflakrol
Airmat impuls cylinder - 80x100 cm
REF. 1740520

Aanbevolen alternatief voor springplank
Plankoline - 120x60x27-37 cm (verstelbare hoogte, verend springdoek)

REF. 1411331
Meer info over deze 

en andere producten van 
Janssen-Fritsen

www.janssen-fritsen.be
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1.7 Trainersmap

De trainersmap verzamelt alle nuttige info voor de lesgevers en is een han-
dig	instrument	voor	gebruik	in	de	gymzaal.	De	geplastificeerde	Gymkaarten	
(66x2 pagina’s) kunnen gemakkelijk als kijkwijzers en snelle ondersteuning 
voor de lesgever aangewend werden. De theoretische hoofdstukken zijn 
geïllustreerd met praktische voorbeelden. Het hoofdstuk fysieke basisvor-
ming verzamelt oefenstof (met fotomateriaal) voor het verbeteren van de 
lenigheid, spierversterking, vormspanning, ...).

  
 De map is als volgt samengesteld: 

1 Inleiding

2 Algemeen
 2.1 Vakterminologie
 2.2 Lesopbouw
 2.3 Lesorganisatie
 2.4 Veiligheid
 2.5 Het geven van instructies
 2.6 Het geven van feedback
 2.7 Helpen en bijstaan

3 Gezondheid en welzijn
 3.1 Ontwikkelingskenmerken van het kind
 3.2 Communicatie op maat van elk kind
	 3.3	Werken	met	specifieke	doelgroepen:
   3.3.1 Kinderen met overgewicht
   3.3.2 ADHD
   3.3.3 G-gym

4 Gymnastische basisvorming
 4.1 Inleiding
 4.2 Spierversterking
 4.3 Lenigheid
 4.4 Vormspanning
 4.5 Coördinatie
 4.6 Uithouding
 4.7 Snelheid
 4.8 Courbette

5 Gymkaarten
 5.1 Inleiding
   5.1.1 Overzichtschema
   5.1.2 Evaluatie 
 5.2 Gymkaarten 01-11 - Niveau 1
 5.3 Gymkaarten 12-22 - Niveau 2
 5.4 Gymkaarten 23-33 - Niveau 3
 5.5 Gymkaarten 34-44 - Niveau 4
 5.6 Gymkaarten 45-55 - Niveau 5
 5.7 Gymkaarten 56-66 - Niveau 6

6 Extra
 Bronnen

Specificaties trainersmap 
Ringmap (70 mm) - 4 ringen 
350 pagina’s 
66 Gymkaarten (250 gr.- versterkt)

ISBN: 9789090276083
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1.7.1 Voorbeeld Gymkaart
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1.7.2 Methodiek-didactiek-psychologie

De werking met de Gymkaarten wordt aangevuld met een aantal 
ondersteunende didactische en methodische hoofdstukken: organisa-
tievormen, helpen en bijstaan, fysieke basisvorming, communicatie, 
het geven van feedback, ...
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1.8 Extra producten van Gymstars

1.7.1 Gymboekje

Voor de kinderen (6-12 jaar) die het Gymstars-pro-
gramma volgen, is er een ‘Gymboekje’. Dit leuk en 
handig boekje begeleidt de gymnast doorheen hun 
recreatieve ‘turncarrière’. 

Met het Gymboekje richten we ons rechtstreeks tot 
de gymnasten en de ouders. 
Het omvat o.a.: voorstelling van alle oefenstof, per-
soonlijke evaluatiepagina, tips voor een veilige gym-
les, voedingstips op maat van het kind, persoonlijke 
fanpagina (gymspelletje, mijn gymvriendjes, ...). 

Het Gymboekje werd samengesteld i.s.m. Uitgeverij 
Averbode.
 

1.8.2 Posters

De 6 posters (formaat A3) zijn een leuke aanvulling van  
de trainersmap en ideaal om in de gymhal op te hangen. 
Per niveau is er een poster die de oefeningen per 
bewegingsthema weergeeft.

1.8.3 Diploma’s

Per niveau kan er door de gymnasten een 
‘officieel	Gymstars-diploma’	behaald	worden.	
Ongetwijfeld een extra motivatie!

De producten van Gymstars kunnen besteld worden op:

www.gymfed.be 

De oefenstof van de gymkaarten van het Gymstars-programma is ook 
verkrijgbaar voor tablet.
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Gymstars is een uitgave van:

Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw
Zuiderlaan 13 - 9000 Gent - Tel. 09 243 12 00
info@gymfed.be - www.gymfed.be

find	us	on	

www.gymstars.be


