
 1 Ingang deelnemers  

 Zijingang aan het bureau van de sportdienst. 

 De kinderen worden vanaf hier opgevangen door de trainers  

 2 Ingang publiek  

 Hoofdingang blok A 

 3 Onthaal/kassa 

 - voor wie een combi-ticket heeft: hier inwisselen voor een polsbandje 

 - voor Gympies-jeugdleden die niet deelnemen maar komen kijken: polsbandje afhalen 

 - voor genodigden: hier aanmelden 

 - voor wie nog een ticket wil kopen 

 4 Inkom showzaal/ticketcontrole 

 - Zorg ervoor dat je je Single Ticket bij de hand hebt—opgelet kan maar 1x geldig gescand worden 

 - Heb je een Combi Ticket gekocht? Eerst aan het onthaal/kassa inwisselen voor een polsbandje! 

 - Ben je Gympies-jeugdlid? Haal dan eerst je polsbandje af aan het onthaal/kassa 

 

  Drank en snacks enkel te koop met bonnetjes.  

  Bonnetjes te koop in de cafetaria, in de showzaal en aan de kassa/onthaal. 



Vier shows met een paar honderd deelnemers en ongetwijfeld volle zalen…..  

Dat vraagt wat regels en afspraken voor een vlot en aangenaam verloop. Want we willen natuurlijk dat dit een on-

vergetelijke ervaring wordt voor onze jonge deelnemers!  

Alle informatie is ook terug te vinden op www.gympies.be/turnshow. 

www.gympies.be                             info@gympies.be                      015 55 59 61 De Gympies Keerbergen vzw  

VOOR WIE MEEDOET 

Niet alle deelnemers treden in elke show op, hieronder het schema. 

Elke show duurt ongeveer 2 uur (een kwartier pauze inbegrepen). 

SHOW 1 
zaterdag 14u30 

SHOW 2 
zaterdag 19u 

SHOW 3 
zondag 10u30 

SHOW 4 
show zondag 15u 

Open Gym Open Gym Open Gym Open Gym 

1e-2e kleuterklas (A) 
za 9u (allen) 

za 11u (Elise-Xavier) 

Trampoline 
3e-4e lj. (ma, za & zo) 

1e-2e kleuterklas (B) 
za 10u (allen) 

za 11u (Alice-Dexter) 

1e-2e kleuterklas (D) 
wo 15u (allen) 

wo 16u (Aaron-Mara) 

Toestelturnen Jongens 
Toestelturnen Meisjes 

5e-6e lj  & middelbaar (do & za) 
Toestelturnen Meisjes 

1e-2e lj (di, wo & vr) 
Toestelturnen Meisjes 

1e-2e lj (za & zo) 

Tumbling 
3e-4e lj (wo) 

Tumbling 
middelbaar 

Tumbling 
3e-4e lj. (zo) 

Toestelturnen Meisjes 
5e-6e lj  & middelbaar (do & za) 

Trampoline 
5e-6e lj. (ma) 

Toestelturnen Meisjes 
5e-6e lj (wo) 

3e kleuterklas 
wo 

3e kleuterklas 
za 

3e kleuterklas  
di en zo 

Trampoline 
middelbaar 

Toestelturnen Jongens 
Trampoline 
middelbaar 

PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE 

Toestelturnen Meisjes 
5e-6e lj  & middelbaar (do & za) 

Wedstrijdgroep AGD 
1e-2e kleuterklas (C) 

wo 14u (allen) 
wo 16u (Marcel-Tenzo) 

Wedstrijdgroep AGD 

Toestelturnen Meisjes 
1e-2e lj (di, wo & vr) 

Trampoline 
5e-6e lj. (vr + za) 

Toestelturnen Meisjes 
1e-2e lj (za & zo) 

Trampoline 
1e-2e lj. (ma + za) 

Trampoline 
3e-4e lj. (ma, za & zo) 

Tumbling 
5e-6e lj. 

Ropeskipping 
Toestelturnen Meisjes 

3e-4e lj (di + do) 

Ropeskipping 
Toestelturnen Meisjes 

3e-4e lj (wo) 
Toestelturnen Meisjes 

5e-6e lj  & middelbaar (do & za) 
Trampoline 

5e-6e lj. (vr + za) 

Tumbling 
5e-6e lj. 

Toestelturnen Jongens 
Toestelturnen Meisjes 

3e-4e lj (za) 
Tumbling 

middelbaar 

Toestelturnen Meisjes 
5e-6e lj (wo) 

Wedstrijdgroep DEMO 
Trampoline 
5e-6e lj. (ma) 

Wedstrijdgroep DEMO 

SLOTNUMMER SLOTNUMMER SLOTNUMMER SLOTNUMMER 



AFSPRAAK ! 

• Je bent een uur vóór het begin van de show aanwezig. Je meldt je aan langs de deur aan het bureau 

van de sportdienst (dus NIET de hoofdingang). Onze lesgevers  wachten je op en begeleiden je naar de 

juiste kleedkamer. 

• Tijdens de hele show ben je in goede handen bij onze lesgevers. Je volgt 1 deel van de show in de show-

zaal, in een aparte zone voor de deelnemers en lesgevers. Tijdens het andere deel (wanneer je zelf op-

treedt), kan je de shows volgen op verschillende tv-schermen in een aparte zaal. 

• Wij voorzien drank tijdens de show en de pauze. Je mag zelf een tussendoortje of lunchpakket mee-

brengen. Doe je mee aan 2 shows op 1 dag? Dan kies je zelf of je tussendoor naar huis gaat of in de 

sporthal blijft. We voorzien geen opvang tussen de shows, de kinderen zijn dan ‘vrij’. Voorzie indien no-

dig een lunchpakket of geld om ter plaatse een snack te kopen. 

• Vergeet je showkledij niet, wij zorgen voor make-up en kapsels. Breng zelf al een hydraterende dag-

crème aan om je gezicht te beschermen. Breng je eigen haarborstel en eventuele benodigdheden 

mee (voldoende rekkertjes en speldjes) 

• Voor de jongste deelnemers: zet de naam van je kind in alle kledingstukken, ook schoenen 

• De kinderen van de 1e en 2e kleuterklas worden tijdens de pauze afgehaald door de ouders. Alle 

andere kinderen blijven bij de lesgevers, zij hebben nog een gezamenlijk slotnummer aan het einde 

van de show.  

• NIEUW: geen generale repetitie deze keer. 

Geen jeugdlessen op vrijdag 6 mei, zaterdag 7 mei en zondag 8 mei 

VOOR WIE KOMT KIJKEN 

Ticketverkoop online of op één van de geplande verkoopmomenten aan de gymzaal of in de 

cafetaria (zie www.gympies.be/turnshow). 

Elk ticket kan maar 1 keer geldig gescand worden. Een Single Ticket geldt voor 1 bepaalde 

show, een Combi Ticket kan door een en dezelfde persoon worden gebruikt voor alle shows. 

Gympies-jeugdleden hebben gratis toegang. 

 

Opening deuren 1 uur voor aanvang van elke show. Er zijn geen genummerde of voorbehou-

den plaatsen, behalve voor VIP-formules en mensen met een mobiele beperking, (op aan-

vraag via info@gympies.be). De zaal wordt na elke show volledig ontruimd en proper ge-

maakt, laat geen jassen liggen voor een volgende show!  

 

Eten en drank niet toegestaan in de showzaal, wel in de inkomhal en cafetaria. Eten en drank 

te koop met bonnetjes. De bonnetjes kunnen gekocht worden aan de kassa in de inkomhal.   

 

Extra parking is voorzien op het Molenveld (toegang via Molenstraat), bij Colruyt 

(Putsebaan 75) enkel op zondag en op het KLJ-terrein (Putsebaan 115), enkel op zaterdag.   

We voorzien een Kiss & Ride-zone aan de inkom van de sporthal voor wie moeilijk te been is. 

TIP: kom met de fiets of te voet. Hou rekening met politiecontroles, reglementair parkeren is 

dus de boodschap! 


