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Opleiding
Beste,
Onze 2de nieuwsbrief is een
feit. De eerste werd goed
onthaald en was alvast een
stap in de goede richting.
Ook in deze nieuwsbrief is er
weer plaats voor tal van
sporttechnische

informatie

Opleidingen Vlaamse Trainersschool (VTS)
Een 20-tal Gym en Dans trainers hebben deelgenomen aan de cursus
Aspirant Initiator in Zoersel en slaagden hiervoor met glans. Tijd dus om
een stapje verder te kijken.
De Vlaamse trainersschool organiseert op verschillende locaties cursussen
initiator, instructeur B, trainer B en trainer A.
De eerstvolgende initiator cursussen vinden plaats op volgende locaties:
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Heb je zin om gehandicapte dansers of gymnasten te begeleiden? Volg
eerst de sportoverschrijdende cursus in Herentals (september) of Gent
(november). En nadien de dans- of gymnastiekspecifieke cursus (deze data
zijn voorlopig nog niet gepland).

deze nieuwsbrief.

Veel leesgenot,
Gym en Dans Vlaanderen vzw.

Voor meer informatie (data, kostprijs, inhoud, …) over deze en andere
cursussen kan je terecht op de Bloso website of bij Gym en Dans
Vlaanderen vzw.
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Voor vragen of opmerkingen betrekkende
deze nieuwsbrief kan u contact opnemen
met bieke@gymdans.be
Gym en Dans Vlaanderen
Boomgaardstraat 22 b10 – 2600 Berchem
03/286.07.29 – 0477/87.85.01
www.gymdans.be
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Opleiding
Bijscholingsdag 1 november 2012 - Park Spoor Noord Antwerpen

Blokkeer alvast deze belangrijke datum in de agenda van al je trainers. Gym en Dans Vlaanderen vzw.
organiseert een bijscholingsdag in samenwerking met Recreatiesport Vlaanderen. Een bijscholing die in
het teken staat van recreatieve sportbeoefening en niet het minste in het teken van dans en
gymnastiek.
De dag wordt gevuld met sessies over kleutergym, toestelturnen, kidsdance en zoveel meer. Dit alles
begeleid door enthousiaste en professionele lesgevers.
Heb je een onderwerp dat je graag aan bod ziet komen op deze dag? Laat het zeker weten via
bieke@gymdans.be.
Meer info over de bijscholing volgt later.

Juryopleidingen
In het najaar organiseert Gym en Dans Vlaanderen vzw opnieuw enkele jurycursussen om ons
korps uit te breiden. Plant je club om volgend jaar deel te nemen aan de wedstrijden? Dan zijn
juryleden onmisbaar! Met de intreding van het bonus-boete systeem zijn clubs voortaan
verplicht om juryleden af te vaardigen. Hoe meer gediplomeerde juryleden je afvaardigt hoe
groter de bonus op het einde van het jaar. Ook de juryleden krijgen een hogere dagvergoeding
indien ze gediplomeerd zijn.

Noteer dus alvast volgende data in je agenda:
Jurycursus Trampoline: Zondag 14 oktober 2012 (vermoedelijke start: 10u)
Jurycursus AGD: Zondag 14 oktober 2012 (vermoedelijke start: 13u)
Jurycursus Lange Mat: Zaterdag 27 oktober (vermoedelijke strat: 10u)
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Clubnieuws
Ethisch verantwoord sporten

Real Winner is een educatieve website opgemaakt door de dopinglijn. Het programma
behandelt de verschillende aspecten van de Wereld Anti-Doping Code en de Vlaamse
antidoping regelgeving in enkele korte, leuke en interactieve modules.
Niet enkel dopinggebruik komt aan bod. In dit programma zijn er ook enkele modules die
aandacht geven aan fair play en ethiek in de sport. Daarnaast is het programma recent
aangevuld met een nieuwe module over sociaal druggebruik.
Ook in het buitenland wordt dit programma verder uitgewerkt met onder andere een Iphone
applicatie (Real Winner) en een CD-rom die verschenen is in 15 verschillende talen.
Geef deze website een plekje in je clubblad en laat je leden kennis maken met fair play en
ethiek. Klip op het “Real Winner” logo en kom automatisch op de Vlaamse website terecht. De
internationale website vind je hier.

Cosmo Dance Experience
Op 2, 3 en 4 april organiseert Dance Company Cosmo een 3-daagse danskamp met
gerenommeerde choreografen bekend van onder andere “So you think you can dance”. Voor
inschrijven (tot 29 maart) of meer informatie kan terecht bij Cosmo Dance Company.
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Wedstrijdinfo
Wedstrijden Februari – Maart
In februari en maart vonden er heel wat wedstrijden plaats van Gym en Dans Vlaanderen vzw.
Zo was er de wedstrijd Trampoline, Lange Mat, Tumbling, AGD en AGH. We willen graag alle
deelnemers proficiat wensen met hun deelname en de trainers bedanken om hun gymnasten
dergelijke kansen te bieden en hen te begeleiden.
Van de meeste activiteiten zijn er foto’s terug te vinden op onze facebookpagina of op de
website. Heb jij ook nog enkele leuke foto’s of filmpjes? Twijfel niet en stuur ze door naar
bieke@gymdans.be

Wedstrijd Acrogym
Op zaterdag 28 april vindt de wedstrijd Acrogym plaats in Hemiksem. Dit is een wedstrijd waar
zowel nieuwe acrobaten als de iets meer getrainde gymnasten de kans krijgen om hun kunnen
te tonen voor een publiek van trotse mama’s en fiere trainers.
Afhankelijk van het niveau kunnen de formaties kiezen om deel te nemen in het B, C of D
niveau. Deze categorie wordt nog eens opgesplitst in 2 leeftijdsgroepen.
De formaties voeren een choreografie uit waarin een combinatie van balansdelen, tumbling,
tempodelen en dans elkaar afwisselen. Een professionele jury zal al deze oefeningen
beoordelen en alle gymnasten keren huiswaarts met een tof diploma en leuk aandenken.
Het volledige reglement kan je terugvinden op de website (na inloggen) Inschrijven voor deze
wedstrijd kan online tot uiterlijk 30 maart.

Dans wedstrijd
Op zondag 6 mei verwelkomt Dance Company Cosmo Hasselt ons met open armen voor de
danswedstrijd van Gym en Dans Vlaanderen vzw. Dit is een recreatieve wedstrijd die clubs
aanmoedigt om naar buiten te treden met een hedendaagse dans choreografie (jazz, hiphop,
modern, streetdance, …)
Je kan als club deelnemen in het gevorderde niveau of in het recreatieve niveau (bestemd voor
clubs met weinig trainingsuren). Verder worden (indien voldoende deelnemers) de deelnemers
opgesplitst in leeftijdcategorieën. Een dansgroep bestaat uit minimum 6 deelnemers een
maximum is er niet. Voor groepen tot 15 jaar duurt een choreografie tussen 3 en 6 minuten.
Groepen vanaf 16 jaar hebben 4 tot 10min.
Het volledige reglement kan je terugvinden op de website (na inloggen). Voor vragen of
opmerkingen mag je me altijd contacteren.
Inschrijven kan online tot 6 april.
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Voor in de turnzaal
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