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Voorwoord 

De gemeente Zele staat op de vooravond van de voornaamste beslissing van de laatste 

decennia op het vlak van de sport. De beslissing om een gemeentelijke sporthal te bouwen 

zal de toekomst van de sport in onze gemeente voor de volgende 50 jaar in grote mate 

bepalen. Aan de hand van dit document willen wij, XL Gym en XL Rope & Dance (verenigd in 

de koepel XL Sport) onze toekomstvisie meedelen aan het beslissingsniveau en de nodige 

elementen aanbrengen om de toekomst van onze 1000 sporters in de nieuw te bouwen 

sporthal veilig te stellen. Wij zijn ervan overtuigd dat we met dit initiatief een positieve en 

constructieve bijdrage kunnen leveren zodat de juiste keuzes worden gemaakt en kijken er 

dan ook volop naar uit om verder in gesprek te gaan over onze voorstellen. 
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XL Sport : nu en in de toekomst  

10 mei 2012 was een belangrijke datum voor de sport in Zele. De van origine 

“jongens”turnkring Sint-Xaverius, beter bekend als Vlug en Vroom, en “meisjes”turnkring 

Sint-Lutgardis verenigden zich onder de naam XL Sport.  

Ten gevolge van de wet op discriminatie waren de van origine Sint-Xaverius “jongens” 

turnkring en Sint-Lutgardis “meisjes” turnkring geëvolueerd van complementaire naar 

concurrerende (gemengde) clubs. Twee turnclubs in Zele was net iets te veel van het goede, 

en beide clubs hadden hun activiteiten bovendien uitgebreid naar verschillende vormen van 

dans en rope skipping. Sinds het sportjaar 2012-2013 worden alle turnactiviteiten voortaan 

ondergebracht in een eerste VZW (XL Gym) en alle dans- en rope skippingactiviteiten in een 

tweede VZW (XL Rope & Dance). Gezien de complementariteit van de activiteiten van beide 

clubs werd de overlegkoepel XL Sport opgericht. XL Sport telt ongeveer 1000 leden. 

Vandaag is niet duidelijk of beide verenigingen evolueren naar een fusie of als twee 

onafhankelijke VZW’s zullen blijven voortbestaan. Aan de ene kant zijn er ongetwijfeld 

voordelen bij een schaalvergroting, aan de andere kant moet een dergelijke mega-

organisatie werkbaar en bestuurbaar blijven voor vrijwilligers (beide clubs hangen onder 

meer af van verschillende federaties : Gymnastiek Federatie Vlaanderen, Belgian Rope 

Skipping Federation Vlaanderen en Danssport Vlaanderen, met elk hun eigen regelgeving, 

verzekeringen,…). 

Wat echter als een paal boven water staat is dat de samenwerking nog meer dan vandaag 

zal worden uitgewerkt. Zo staan er specifieke gymtrainingen voor de wedstrijdploeg Rope 

Skipping op stapel en wordt bekeken in hoeverre coaches in beide clubs aan de slag kunnen. 

De bouw van een nieuwe sporttempel en de concentratie van de activiteiten van beide 

clubs op één enkele site kan deze initiatieven enkel maar ten goede komen… 
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Een toekomstvisie voor beide clubs in 2020 

1. Toekomstvisie XL Gym 
 
a. De club vandaag 

 
(1) XL Gym biedt vandaag een waaier aan mogelijkheden voor de recreatieve en 

competitieve turner van elke leeftijd. Tijdens de activiteiten wordt de nadruk 
gelegd op een evenwichtige persoonlijkheidsontplooiing, aangepaste fysieke 
training en een maximale talentontwikkeling op ieders niveau, in een geest 
van respect en fairplay. Naast de technische kwaliteiten wordt ook veel 
aandacht besteed aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden. In essentie 
moet turnen eerst en vooral kei tof zijn… 
 

(2) XL Gym ondersteunt zijn werking aan de hand van een kwaliteitshandboek en 
behaalde voor de 5de keer op rij het Q4-Gymlabel.1 

 
(3) De hoeksteen van de club is de jeugdwerking. Er kan worden gestart vanaf de 

peuterleeftijd bij de recreatieve basisgroepen voor jongens en meisjes. Op het 
einde van elk sportjaar Na selectie door de hoofdcoach en de Technisch 
Verantwoordelijke is doorstroming naar de specialiteitsgroepen op 
wedstrijdniveau mogelijk. 
 
(a) De recreatieve basisgroepen werken volgens een technisch 

basisprogramma met voorgeschreven oefeningen per groep en/of 
leeftijd. Het basisprogramma omvat basisbewegingen naar voorbeeld van 
GymTics, GymMatch en Gymstars (programma’s van de Gymnastiek 
Federatie Vlaanderen).  

 
(b) De specialiteitgroepen trainen volgens een wedstrijdprogramma dat 

deelname van de gymnasten mogelijk maakt aan externe wedstrijden. 
Hoewel de deelname van gymnasten aan wedstrijden steeds op vrijwillige 
basis gebeurt, wordt dit wel gestimuleerd door de coaches.  

 
(c) Het programma voor de volwassenen is uitsluitend recreatief en gericht 

op de deelname van een breed publiek.  
 

(4) Een goed uitgebouwde technische leiding staat garant voor kwaliteitsvolle 
trainingsprogramma’s. 
(a) De coaches beschikken vrijwel allen over diploma’s bij BLOSO2, PILO3 of 

zijn bachelor of Master LO (of in opleiding) of hebben de nodige ervaring 

                                                             
1
 IKGym of Integrale Kwaliteitszorg in de GYMnastiek is een meetinstrument dat ontwikkeld werd door de Vrije 

Universiteit Brussel (Departement Sportbeleid en -Management) en de Gymnastiek Federatie Vlaanderen en is 
 vandaag uitgegroeid tot een toonaangevend kwaliteitssysteem in de sport 
2
 BLOSO : Bond voor Lichamelijke Opvoeding en Sport 

3 PILO : Provinciaal Instituut voor Lichamelijke Opvoeding 
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in het domein van de gymnastiek. Regelmatige bijscholingen en 
deelname aan de kaderweekends zijn een must voor alle coaches.  

(b) XL-gym organiseert tal van interne opleidingen voor coaches en 
bestuursleden in het sporttechnische  domein en op het vlak van de 
begeleiding (Integrale Kwaliteitszorg / vorming Technisch 
Basisprogramma voor nieuwe coaches / EHBO / …).  

 
b. XL Gym anno 2020 

 
(1) Wij willen het aanbod van de huidige gymactiviteiten4 verder verbreden en 

tegen 2020 10 % van de Zeelse jeugd (-18 jarigen) aan het turnen krijgen. 
Volgens prognoses van het NIS5 houdt dit in dat tegen dan ongeveer 750 jonge 
gymnasten de weg naar onze gymzaal moeten vinden. 
 

(2) Een brede instroom aan de basis biedt ook meer potentieel voor 
doorstroming naar specialisatie- en wedstrijdgroepen. XL Gym wil zich op 
termijn op sportief vlak verzekeren van een plaats binnen de top 10 van de 
gymnastiekclubs in België. 
 

(3) We willen deze ambitieuze doelstellingen realiseren door te blijven investeren 
in vorming en bijscholing van onze coaches, kwaliteitsvol materiaal en een 
goede omkadering, ondersteund door een transparant en realistisch 
administratief en financieel beleid. We willen de sterktes6 van onze club, 
vastgesteld in het kader van de toekenning van het IK-Gym label, nog meer 
versterken. Aan de hand van structurele sponsoring werken we nu reeds aan 
een financieel plan op langere termijn, maar voor de voornaamste 
vastgestelde “zwakte” tijdens de IK-Gym audit kijken we met zeer veel hoop 
en verwachting uit naar de realisatie van de nieuwe gemeentelijke sporthal 
met specifieke gymnastiekhal zodat de beschikbare tijd van de trainingen 
optimaal kan worden benut.  

 
2. Toekomstvisie XL Rope & Dance 

 
a. De club vandaag 

 
(1) XL Rope & Dance is een club waarin zowel recreatieve als competitieve 

sporters, ongeacht de leeftijd, aan hun trekken komen. 
 
(2) De afdeling “United Dancers” (dans) is aangesloten bij Danssport Vlaanderen 

en biedt momenteel streetdance, freedance en aerobic aan als recreatieve 
dansvormen7. Jaarlijks verzorgen de dansers één of meerdere optredens 
tijdens het gala XL Talent, een dansshow of op uitnodiging van private of 
publieke instanties. Vandaag neemt United Dancers niet deel aan activiteiten 

                                                             
4
 Trainingsuren Gym 2014-2015 in bijlage A 

5
 NIS : Nationaal Instituut voor de Statistiek 

6
 Vastgestelde “Sterktes” en “Zwaktes” XL Gym in bijlage B  

7 Trainingsuren Dans 2014-2015 in bijlage C 
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in competitieverband, maar op basis van een evaluatie door de coaches 
worden wel trainingssessies voor meer gevorderde dansers ingericht. 

  
(3) Bij de afdeling “Siluskip” staat Rope Skipping centraal. Zowel op recreatief als 

op competitief vlak is er een ruim trainingsaanbod8. 
 

(a) Elke beginnende sporter start in de recreatieve afdeling en leert daar de 
basistechnieken aan. Na elk seizoen worden een aantal sporters 
uitgenodigd hetzij voor een gevorderde recreatieve groep, hetzij voor de 
wedstrijdgroep. De eigen jeugdwerking, met afdelingen in Lokeren, 
Berlare en Zele is de belangrijkste bron van doorstroming naar het 
wedstrijdniveau. 
 

(b) Reeds een tiental jaren staan de rope skippers van Siluskip regelmatig op 
nationale en internationale podia. De club behaalde medailles en zelfs 
titels op zowel nationale, Europese als wereldkampioenschappen en dit 
in individuele en teamcompetities. De afgelopen twee jaar is Siluskip de 
onbetwiste nummer één in België. In 2014 kwamen de individuele 
Belgische kampioenen bij de senioren heren en dames en het beste 
Belgische mixed team bij zowel beloften als senioren van Siluskip. Op het 
WK in Hongkong werd het seniorenteam tweede na Australië en 
behaalde het beloftenteam een mooie zesde plaats overall. Een direct 
gevolg van het succes van de laatste jaren en een erkenning van de 
(semi)professionele aanpak is de aansluiting van tal van Belgische toppers 
uit het hele land (Gent, Oudenaarde, Oostende,…) bij Siluskip. 

 
(4) Een goede begeleiding en omkadering van de dansers en rope skippers staan 

centraal in de bestuurlijke organisatie van de club. Per sporttak (Dans en Rope 
Skipping) en per afdeling (Lokeren, Berlare, Zele) zijn er sportcoördinatoren. 
Samen met de coaches staan zij in voor het sportieve beleid van de club9. Van 
de coaches wordt gevraagd dat zij zich op sporttechnisch vlak bekwamen en 
regelmatig bijscholen10. De club heeft momenteel een aantal van de beste 
Belgische (Rope Skipping) coaches uit eigen rangen.  

 
b. XL rope & Dance anno 2020 

 
(1) We willen vooreerst een kwalitatief programma voor recreant en competitief 

sporter blijven aanbieden tegen democratische prijzen. 
 

(2) Om de toekomst van onze vereniging veilig te stellen willen we verder werken 
aan de structuur en de omkadering van onze sportbeoefenaars. 
 

(3) Met het aanbod recreatieve sportbeoefening willen we een breed publiek van 
potentiële sporters blijven bereiken én de basis leggen voor het blijven 

                                                             
8
 Trainingsuren Rope Skipping in bijlage D 

9
 Werking coachraad in bijlage E 

10 Coachverbintenis in bijlage F 
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voeden en uitbouwen van de competitieteams. Het is onze ambitie om het 
aantal trainingsuren voor recreatieve sportbeoefening te verhogen en het 
totaal van (gemiddeld) 62 uur/week (recreatief en wedstrijd samen) in de 
afdeling Zele tegen 2020 te verhogen naar 70 uur/week. Een voldoende 
capaciteit aan beschikbare zalen in de “vrije tijdsuren” zal daarvoor een 
bepalende factor zijn. 
 

(4) Bij de afdeling Dans wordt verder geïnvesteerd in de vorming van beter 
gekwalificeerde coaches. Vanaf het sportjaar 2015-2016 wordt ook voor dans 
een afdeling “competitie” opgericht. 
 

(5) Op het vlak van Rope Skipping heeft XL Rope & Dance de ambitie om de 
nummer één in België te blijven en ook op internationaal vlak een rol te 
blijven spelen naast de huidige toplanden (Australië, Denemarken, VS,…) en 
het hoofd te kunnen bieden aan opkomende landen zoals China en Hong 
Kong. 
Daarvoor is een verdere professionalisering van de sport en van de club 
noodzakelijk. Behalve een blijvende investering in opleiding van de coaches, 
wordt de volgende jaren ook gewerkt aan een degelijke medische begeleiding 
(voeding, kinesitherapie,…). Rope Skipping in Zele is topsport en een betere 
medische begeleiding van de skippers viseert nog betere resultaten en een 
drastische vermindering van het aantal (overbelastings)blessures.  
Een professionalisering van de sport vereist ook het kunnen beschikken over 
een moderne en aangepaste trainingsaccommodatie. In dat licht is de 
realisatie van de gemeentelijke sporthal een essentiële voorwaarde om deze 
ambities te kunnen realiseren en aan de top te blijven meedraaien. 
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Functionele behoefte voor elke sportdiscipline 

In de volgende paragrafen worden een aantal hulpmiddelen aangereikt zodat de correcte 

afwegingen kunnen worden gemaakt bij het ontwerp van de gemeentelijke sporthal. Deze 

hulpmiddelen hebben niet de pretentie van volledig te zijn, maar kunnen er allicht voor 

zorgen dat er geen essentiële vereisten over het hoofd worden gezien. 

 
1. Permanente trainingsfaciliteiten 
 

a. Gym 
 

“Indicatie” van de nodige bezettingsgraad van de zaal : zie bijlage A  
 
“Indicatie” van de nodige beschikbare ruimte van de zaal met bruto afmetingen 
(LxBxH) 40 m x 25 m x +/-9m : zie bijlage G (in deze 1000 m²  kan evenwel een 
afgeschermde ruimte worden ingepast van +/- 17 m x 15 m x 4 m als polyvalente 
gym- en danszaal). 
 
De resterende netto afmeting van 755 m² is voorzien van een valput over de 
volledige breedte van de zaal. 
 
Opstelling van de tumblingbaan volgens een wedstrijdopstelling en aanloop van 
het toestel “sprong” volgens wedstrijdvoorschriften (dankzij het getekende 
concept kan de volledige lengte van de zaal benut worden voor deze disciplines).  
 
Vaste opstelling van de wedstrijdtoestellen (Balk – Trampoline – Herenbrug – 
Ringenportiek – Herenrek – Damesbrug) boven de valput (nodig om nieuwe 
gymnastische elementen op een veilige manier aan te leren).  
 
Plaats voor de nodige landingsmatten rond de wedstrijdopstelling van de 
toestellen (Herenrek – Damesbrug – Paard met Bogen en kleine toebehoren – 
Ringenportiek – 4 Balken – Wedstrijdvloer – Sprong – Airtumbling – Tumblingbaan 
– Fasttrack – Herenbrug). 

 
b. Dans 

 
“Indicatie” van de nodige bezettingsgraad van de zaal : zie bijlage C 
 
“Netto”11 dimensionering12 (LxBxH) : 15 m x 11 m x 3 m 
Één (langs)wand met spiegels 

                                                             
11

 Netto dimensionering betreft de dimensionering rekening houdend met obstakels zoals verlichting, 
schakelaars, stopcontacten, deurlijsten, sportramen, spiegels, geluidsinstallatie,… (indien een netto hoogte van 
9 m wordt gevraagd, dan betekent dit bv. dat er zich geen lampen op een hoogte lager dan 9 m mogen 
bevinden). 
12 Normen Danssport Vlaanderen 
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Zwevende sportvloer 
 
Mogelijkheid tot permanente plaatsing van een muziekinstallatie 
Goede akoestische isolatie van andere zalen (muziek) 

 
c. Rope Skipping 

 
“Indicatie” van de nodige bezettingsgraad van de zaal : zie bijlage D 
 
“Netto” dimensionering13 (LxBxH) : 17m x 17 m x 5 m 
Één wand met spiegels 
Één wand met sportramen 
 
Zwevende sportvloer 
 
Afbakening (lijnen) van de reglementaire wedstrijdvelden (15 m x 15 m / 12 m x 12 
m / 4 maal 5m x 5 m) 
Mogelijkheid tot permanente plaatsing van een muziekinstallatie 
Goede akoestische isolatie van andere zalen (muziek) 
Afsluitbare bergruimte voor touwen en trainingsmateriaal (kleine turntoestellen, 
valmatten, …) 

 
2. Organisatie van kampioenschappen en andere publieke optredens 
 

a. Algemeen 

Zowel XL Gym als XL Rope & Dance moeten zich regelmatig kunnen tonen aan het 

grote publiek om attractief en relevant te blijven. Dit kan op twee manieren : door 

de organisatie van publieke optredens zoals het turngala en de XL Talent show en 

door het organiseren van officiële competities. Voor dit laatste worden er door de 

respectievelijke federaties steeds strengere eisen gesteld. De laatste jaren is het 

omwille van het ontbreken van een kwaliteitsvolle infrastructuur onmogelijk 

gebleken om nog wedstrijden te organiseren op Zeelse bodem en moest ofwel 

worden uitgeweken naar omringende gemeenten of konden we de 

kampioenschappen eenvoudigweg niet organiseren. 

Kampioenschappen en gala-optredens vereisen een publiek en bijgevolg zijn een 

ruime tribune en een cafetaria met een capaciteit van minstens 300 (en wenselijk 

500) personen hiervoor onontbeerlijk. 

                                                             
13

 Normen Belgian Rope Skipping Federation Vlaanderen (BRSF), European Rope Skipping Organisation (ERSO), 
Fédération Internationale de Saut à la Corde/International Rope Skipping Federation (FISAC/IRSF)  
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Publieksevenementen en optredens zullen steeds in grote en de facto polyvalente 

zalen moeten worden georganiseerd. Een aantal (soms beperkte) voorzieningen in 

die polyvalente zalen maken echter vaak het verschil. 

In onderstaande paragrafen vermelden we de meest dimensionerende 

voorwaarden om het organiseren van kampioenschappen in Zele in de toekomst 

mogelijk te maken.  

b. Gym 

 

(1) Voor de organisatie van gewestelijke, provinciale en nationale wedstrijden 

(a) 3 sets ankerpunten in de polyvalente zaal van de sporthal 

(b) Capaciteit zaal : minstens  600 toeschouwers 

(2) Voor het jaarlijks turngala 

(a) Idem ankerpunten 

(b) Capaciteit zaal : minstens  600 toeschouwers 

 

c. Dans en Rope Skipping 

 

(1) Voor de organisatie van provinciale en nationale individuele en 

teamwedstrijden Rope Skipping14   in de polyvalente zaal 

(a) Beschikbare oppervlakte wedstrijdruimte : 28 m x 16 m 

(b) Capaciteit zaal : 600 toeschouwers 

(c) Bij voorkeur een identieke zwevende sportvloer in de polyvalente zaal als 

in de Rope Skipping zaal. 

(2) Voor de organisatie van de nationale democupwedstrijd Rope Skipping  in de 

polyvalente zaal 

(a) Beschikbare oppervlakte wedstrijdruimte : 24 m x 24 m 

(b) Capaciteit zaal : minstens  600 (en wenselijk 900) toeschouwers 

(c) Opwarmingsruimte : een tweede polyvalente zaal met identieke 

zwevende sportvloer van minstens 500 m². 

(3) Voor de organisatie van het jaarlijkse gala XL Talent 

(a) Beschikbare oppervlakte Dans en Rope Skipping ruimte : 17 m x 17 m 

(b) Capaciteit zaal : minstens  600 toeschouwers 

 

  

                                                             
14 Evaluatiecriteria Belgian Rope Skipping Federation Vlaanderen (BRSF) 
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Een conceptuele benadering 

De onderstaande tekening geeft op schematisch wijze aan hoe de functionele behoeften 

van de verschillende disciplines binnen XL Sport mogelijk kunnen worden gecombineerd. 

Deze schets houdt geen rekening met de toegang tot de verschillende ruimtes, maar wil 

enkel een denkpiste lanceren voor een efficiënte benutting van een volume.  
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Conclusies 

Met dit document hebben beide clubs, XL Gym en XL Rope en dans niet alleen een positieve 

bijdrage willen leveren bij de ontwikkeling van de plannen voor de nieuwe sporthal, maar 

hebben beide clubs ook hun engagement benadrukt om zich nog meer dan vandaag 

mogelijk is (voornamelijk om reden van infrastructuur), blijvend te verankeren in de 

gemeente Zele en hun activiteiten verder op elkaar af te stellen. 

De conceptuele schetsen benadrukken niet enkel de complementariteit van de verschillende 

sportdisciplines, maar ook de verwevenheid van de clubs binnen XL Sport. Wij kijken dan 

ook uit naar een verdere constructieve samenwerking met het beleidsniveau en met de 

ontwerpers van de sporthal. 

 
 
 
 
 
 
 
 Kris Cornelis Wim van Echelpoel 
 Voorzitter XL Rope & Dance Voorzitter XL Gym 
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Trainingen Gym 2014-2015 

GYM recrea 

Peuterturnen 

- peuters 0,5 zat 9u00 - 9u30 

Kleuterturnen 

- 3j (1e klk) 1 zat 9.30 - 10.30 

- 4l (2e klk) 1 zat 10.30 - 11.30 

- 5j (3e klk) 1 zat 11.30 - 12.30 

Jongeren 

- 6-8j (1-3e ljr) 1 1,5 zat 13.30 - 15.00 

- 6-8j (1-3e ljr) 2 1,5 woe 16.00 - 17.30 

- 9-13j (4-6e ljr - 1e sec) 1 1,5 zat 15.00 - 16.30 

- 9-13j (4-6e ljr - 1e sec) 2 1,5 woe 17.30 - 19.00 

Jeugd 

- +13j - 1 1,5 do 20.00 - 21.30 

- +13j - 2 2 zat 16.30 - 18.30 

Volwassenen 

- BBB 1 di 21.00 - 22.00 

 - Baristi 2 ma 18.00 - 20.30 

- Heren - 1 1,5 ma 20.30 - 22.00 

- Heren - 2 1,5 woe 20.30 - 22.00 

- Qi Gong 1,5 di 19.30 - 21.00 

- zelfverdediging 
1 Di 18.30 – 19.30 

2.5 Vr 18.30 – 21.00 

 

TUMBLING 

Recreatief 2 ma 18.30 - 20.30 

Wedstrijd 7 

di 18.30 - 21u 

vrij 18.30 – 21 

zat 18.30 – 20.30 

 

TRAMPOLINE 

Recreatie (1-6e ljr - 1e sec) 1,5 do 18u30 - 20u00 

Wedstrijd 1,5 woe 19u00 - 20u30 
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AGH-AGD 

- Instapgroep AGH 3 zon 9.30 - 12.30 

- Instapgroep AGD 3 zon 9.30 - 12.30 

- pré wedstrijd AGD 5 
vrij 18u - 21u 

zat 18.30 - 20.30 

- pré wedstrijd AGH 5 
vrij 18u – 21u 

zat 18.30 - 20.30 

- Wedstrijd AG 10,5 

vrij 18u – 21u 

zat 18.30 – 20.30 

zon 9.30 – 12.30 

di 18.30 – 21.00 

  

  

- Bachelors-Masters LO 5,5 
zo 9.30 - 12.30 

vrij 18.00 - 21u 
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IK Gym audit : “Sterktes” en “Zwaktes” van XL Gym 
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Trainingen Dans & aerobic 2014-2015 

Type training Voor wie Wanneer 

Freedance 1 °2008 – °2009 Maandag 17:00 – 18:00 

Freedance 2 °2006 – °2007 Maandag 18:00 – 19:00 

Freedance 3 °2004 – °2005 Maandag 19:00 – 20:00 

Freedance 4 °2002 – °2003 Dinsdag 19:15 – 20:15 

Streetdance 1 °1999 – °2001 Donderdag 18:00 – 19:00 

Streetdance 2 Na selectie door coaches Donderdag 19:00 – 20:00 

Streetdance 3 °1998 en ouder of na selectie door coaches Zondag 17:00 – 18:30 

Streetdance 4 °1995 en ouder of na selectie door coaches Zondag 18:30 – 20:30 

Step  Maandag 20:00 – 21:00 

Aerobic-cumba  Maandag 10:00 – 11:00 

Aerobic-cumba  Woensdag 20:00 – 21:00 

Aerobic-cumba  Donderdag 20:00 – 21:00 

Dans kleuters Voor dansers °2011 – °2010 Zaterdag 10:30 – 11:30 
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Trainingen Rope Skipping Recreatief 2014-2015 

Type training Voor wie Wanneer 

Recreatief °2008 – °2003 Zaterdag 10:30 – 12:00  

Recreatief °2002 en ouder Zaterdag 09:00 – 10:30  

Recreatief gevorderden Na selectie door coaches Zaterdag 09:00 – 10:30  

Recreatief 18+ °2002 – °2003 Donderdag 21:00 – 22:00 

Demo Green °1999 – °2001 Zondag 17:30 – 19:30  
 

Trainingen Rope Skipping Wedstrijd 2014-2015 

Type training Voor wie Wanneer 

Mini’s  Dinsdag 18:00 – 19:30 
Vrijdag 17:30 – 18:30 (2x/maand 19:30) 
Zaterdag 13:30 – 16:30 

Beloften  Woensdag 18:00 – 20:30 
Vrijdag 17:30 – 18:30 (2x/maand 19:30) 
Zaterdag 17:00 – 20:00 

15+ Coach Dorien Maandag 19:30 – 21:00 
Dinsdag 19:00 – 21:00 
Vrijdag 18:30 – 21:30 
Zondag 15:00 – 16:30 

15+ Coach Silke Maandag 19:30 – 21:00 
Donderdag 19:00 – 21:00 
Vrijdag 18:30 – 21:30 
Zondag 15:00 – 16:30 

Demo Red  Maandag 18:15 – 19:15 

Demo Bronze  Zondag 13:30 – 15:00 

Demo Blue  Zondag 16:30 – 18:00 
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De coachraad van de sporttak 

 

1. Het technisch-trainingsbeleid van de club wordt bepaald door de coachraad van de 
sporttak, na de uitdrukkelijke goedkeuring door de Algemene Vergadering van de club. 
De coachraad van een sporttak bestaat uit de coördinator van de sporttak, de 
hoofdcoach van de sporttak, de hoofdcoaches competitie en minstens drie andere 
coaches. De coachraad zorgt voor een efficiënte coördinatie tussen de coaches onderling 
en bepaalt de samenstelling van de verschillende wedstrijdteams/groepen. 
 

2. Alle conflicten tussen coaches onderling, tussen coaches en leden (of hun ouders) en 
tussen leden (of hun ouders) onderling dienen gesignaleerd te worden aan de 
coördinator van de sporttak. Deze zal een oplossing zoeken door onderling overleg. Alle 
geschillen die niet door onderling overleg kunnen worden opgelost, worden beslecht 
door de Algemene Vergadering van de club. 
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Coachverbintenis 

 

De coach : 
 
1. beschikt over voldoende kwalificaties (brevetten, diploma’s of ervaring) en engageert 

zich tot het volgen van bijscholingen en aanvullende cursussen op regelmatige basis; 
2. respecteert de structuur en visie van de club, de aan hem/haar toegekende 

bevoegdheden en de beslissingen die genomen worden door de algemene vergadering 
van de club; 

3. is verantwoordelijk voor het goede verloop en de discipline tijdens de trainingen; 
4. is tijdig (= minstens 10 minuten voor aanvang) aanwezig op de geplande trainingen; 
5. is geregeld aanwezig op de verschillende manifestaties ingericht door de club; 
6. zorgt voor de begeleiding van de leden tijdens wedstrijden waaraan de club deelneemt; 
7. verwittigt de coördinator van de sporttak indien hij/zij niet aanwezig kan zijn op de 

training; 
8. zal de (twee)maandelijkse coachraad bijwonen en collegiaal samenwerken met de 

andere coaches. 
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Opstellingsplan GYM 

 
 

 


