
 

1. Organisatorisch jeugdplan 

Reglement voor trainer: 

• Als je met kinderen werkt, ben jij verantwoordelijk voor wat er gebeurt in de zaal of in 
de kleedkamers met de kinderen! 

• Help elkaar en vraag gerust hulp als je er nodig hebt.  
• Gebruik de vergaderingen om bepaalde kwesties te bepraten of verbeteringen voor te 

stellen. 
• Bij zaken waarbij je ziet dat het niet naar je zin is, ga naar de betreffende persoon toe 

om duidelijkheid te vragen. 
• Laat het negatief gepraat over personen achterwege wanneer de betreffende persoon er 

niet bij is. 
• Je volgt uiteraard de punten vermeld in de overeenkomst tussen “Fit & Jong” en de 

trainers 

Reglement voor de turners: 

• Ik mag er zijn en jij mag er zijn. Dat betekent dat je bij de groep hoort of je nu goed of 
heel goed turnt. 

• We helpen elkaar en we pesten elkaar niet! Plezier maken mag dus wel. 
• We gaan netjes met de spullen van anderen om en dragen zorg voor de toestellen. 
• We luisteren naar de trainers en doen ook wat zij van ons vragen. 
• Als er iets is wat je niet leuk vindt, zeg je dat tegen de trainer(s). 
• Fouten maken mag. Je bent hier om te leren en om plezier te maken! 

2. Technisch jeugdplan - turnen 

Het is de bedoeling om de kinderen, afhankelijk van de leeftijd, op een educatieve, speelse en 
actieve manier techniek bij te brengen. 

Elke turnles moet, voor elk kind, een uitdaging zijn! 

Kleuters: 3-4-5 jaar 

Doelstelling kleuterturnen:  

• Zoveel mogelijk prikkels geven en zoveel mogelijk zelf dingen laten ontdekken. 

Leeftijdskenmerken: 

• Ontwenning van egocentrische gedachte (ik-gedachte) naar groepsgedachte. 
• Bewegingsdrang is zeer hoog. 
• Veel fantasie. 



Trainingsaccenten: 

• Kleine groepjes maken voor oefeningen (niet te lang laten wachten!) 
• Ga in op hun fantasie. Ga tijdens de les mee naar hun leefwereld. 
• Laat de kleuters veel bewegen door veel variatie in de oefeningen te brengen (geef 

ruimte voor eigen ontdekkingen). 
• Voorbeeld van turnoefeningen die de kleuters van 5 jaar moeten beheersen: vw. 

tuimelen, konijnensprong, hangen aan en tuimelen rond het rek, zwaaien aan de 
touwen, evenwicht op de balk….. 

1-2de leerjaar: 6-7 jaar 

Doelstelling:  

• Basis van het turnen aanleren: evenwicht, uithouding, snelheid, lenigheid en beginnen 
met een minimale vorm van kracht. 

Leeftijdskenmerken: 

• Bewegingsdrang is nog steeds hoog. 
• Snel moe, snel herstel. 
• Moeite met concentratie, snel afgeleid. 
• Weinig kracht. 
• Nog steeds veel fantasie. 
• Zien weinig gevaar. 

Trainingsaccenten: 

• Beginnen met basistechniek: opletten met krachtoefeningen. 
• Kleine groepjes maken voor oefeningen (niet te lang laten wachten!) 
• Leren samenwerken door samen de toestellen te plaatsen. 
• Opletten met veiligheid voor zichzelf en andere kinderen! 
• Leren om zelfstandig een taak tot een goed eind te brengen (vb: opstellen van 

materiaal). 
• Voorbeeld van turnoefeningen die de kinderen op het einde van het turnjaar moeten 

beheersen: borstomtrek met hulp aan het rek, radslag, (mini)kopstand, basissprong op 
de trampoline, wendsprong op/over de plint, opsprong op en afsprong van de balk …. 

     3-4de leerjaar: 8-9 jaar 

Doelstelling:  

• Basis van het turnen verder uitwerken: beginnen met krachttraining, conditietraining 
en verder werken aan de andere basisvaardigheden zoals lenigheid, snelheid en 
evenwicht.  

Leeftijdskenmerken: 

• Veel behoefte aan actie. 
• Leergierig. 
• Erg gericht op groepjes, vrienden/vriendinnetjes. 
• Hebben snel kritiek op prestaties van zichzelf en anderen. 
• Worden wat zelfstandiger. 



Trainingsaccenten: 

• Verder werken op basistechniek. 
• Kleine groepjes maken voor oefeningen (niet te lang laten wachten!) 
• Leren samenwerken door te werken in groepjes, opletten voor pesterijen. 
• Opletten met veiligheid. 
• Discipline aanleren. 
• Zelfstandig toestellen plaatsen mag hier geen probleem meer vormen. 
• Voorbeeld van turnoefeningen die de kinderen op het einde van het turnjaar moeten 

beheersen: handenstand doortuimelen (+ ev. varianten), rondat, borstomtrek rond het 
rek, tussensteunsprong op/over de plint, vw. tuimelen op de balk (met verbreder), 
damesbrug: naar de bovenste legger durven gaan….. 

5-6de leerjaar: 10–11 jaar 

Doelstelling:  

• Basis verwerken in reeksen en het leren van moeilijkere turnvarianten. 
• De turners krijgen meer inzicht in het bewegingsverloop van een oefening en zijn 

hierdoor instaat om ook anderen te helpen. 

Leeftijdskenmerken: 

• Goed gebouwd, harmonie, waardoor goede bewegingen mogelijk zijn. 
• Kritiek geven op anderen en op zichzelf. 
• Navolging idolen. 
• Gerichte prestatiegedachte, geldingsdrang. 

Trainingsaccenten: 

• Variatie op basistechniek. 
• Laat de turners mee beslissen over de inhoud van de les. 
• Voldoende positief aanmoedigen. 
• Opletten met veiligheid. De turners leren elkaar helpen en bijstaan bij oefeningen. 
• Voorbeeld van turnoefeningen die de kinderen op het einde van het turnjaar moeten 

beheersen: rondat serie/ opsprong, loopoverslag, molentje aw. aan het rek, vw. 
tuimelen en radslag (met hulp) op de balk, tussensteunsprong op/over de plint, 
buikdraai aw. op damesbrug…… 

+ 12 jaar 

Doelstelling:  

• De turners krijgen meer inzicht in het bewegingsverloop van een oefening en zijn 
hierdoor in staat om ook anderen te helpen. 

Leeftijdskenmerken: 

• Puberteit gaat beginnen, hierdoor spanningen en met zichzelf bezig. 
• Snelle lichaamsgroei, disharmonie( slungelachtig). Hierdoor is turnen beperkt 

belastbaar en heeft hij/zij het vaak moeilijk met zichzelf. 
• Kan zich afzetten tegen gezag. 
• Prestaties kunnen een achteruitgang vormen wegens de groeispurt. 



Trainingsaccenten: 

• Variatie op basistechniek. 
• Laat de turners mee beslissen over de inhoud van de les. 
• Voldoende positief aanmoedigen. 
• Opletten met veiligheid. De turners leren helpen en bijstaan bij oefeningen. 
• Voorbeeld van turnoefeningen die de turners op het einde van het turnjaar moeten 

beheersen: rondat flik (met hulp), molentje vw. aan het rek, radslag/handenstand op de 
balk, tijgersprong over de plint, salto op trampoline, loopkip (met hulp) aan 
damesbrug…… 

Acroturnen: vanaf 5 jaar  

Doelstelling: 

• Acrogymnastiek is een combinatie van acrobatiek en gymnastiek.  
• Acrogym doe je samen met anderen.  
• Je doet het samen met één of meer partners. 
• Hier proberen we de creativiteit en fantasie van de gymnasten te prikkelen. 
• Deelname aan wedstrijden voor de geselecteerde leden. 
• Deelname aan geselecteerde groep na slagen van testen. 

Leeftijdskenmerken: 

• Variërend volgens de leeftijd. 

Trainingsaccenten: 

• Laat de turners mee beslissen over de inhoud van de les. 
• Net als in de lessen van de recreatiegymnastiek en andere gymnastiekdisciplines, 

wordt hier ook gewerkt aan de conditie, lenigheid, kracht, evenwicht en behendigheid 
van de gymnasten. Het verschil is dat dit binnen de acrogym via acrobatische 
turnelementen gebeurt die de gymnasten in vaste teams uitvoeren. 

• Elke formatie bestaat uit één of twee (uitzonderlijk drie) onderpartners en één 
bovenpartner. Zij werken samen en turnen samen delen, maar toch is de onderpartner 
een privé-trainer voor de bovenpartner omdat ze zo vaak met elkaar bezig zijn en de 
bovenpartner vaak opkijkt naar zijn of haar onderpartner; er ligt dus een sterk accent 
op de verantwoordelijkheidszin van de onderpartners en individuele begeleiding van 
de bovenpartners. 

• Afhankelijk van het niveau van de gymnasten worden er oefeningen gegeven op het 
niveau van de formatie waarin de gymnasten het lopende seizoen staan. Wanneer de 
formatie een bepaald deel kan, wordt ze gecoacht naar een moeilijke vorm van dat 
deel. Die oefeningen kunnen bijvoorbeeld gaan van stand op de handen van de partner 
tot streksprong en zelfs salto. 

Tumbling + Airtrack: vanaf 6 jaar  

Doelstelling : 

• Basis van het tumblingturnen aanleren: evenwicht, uithouding, snelheid, lenigheid, 
coördinatie en beginnen met een minimale vorm van kracht. 

• Basis verwerken in reeks en het leren van moeilijkere turndelen. 
• Deelname aan recreatieve wedstrijden. 



Leeftijdskenmerken: 

• Variërend volgens de leeftijd. 

Trainingsaccenten: 

• Beginnen met basistechniek: opletten met krachtoefeningen. 
• Leren samenwerken door samen de toestellen te plaatsen. 
• Opletten met veiligheid voor zichzelf en andere kinderen! 
• Leren om zelfstandig een taak tot een goed eind te brengen (vb: een opdracht correct 

uitvoeren). 
• Voorbeeld van turnoefeningen die de kinderen op het einde van het turnjaar moeten 

beheersen: handenstand rollen, stut, opspringen tot handenstand, radslag, reeks 
radslag, rondat, reeks rondat, loopoverslag + varianten, flikflak, reeks flikflak, rondat 
salto, salto vw……  

3. Technisch jeugdplan - dans 

Het is de bedoeling om de kinderen, afhankelijk van de leeftijd, op een educatieve, speelse en 
actieve manier een gevarieerd aanbod van dans bij te brengen. 

Elke dansles moet, voor elk kind, een uitdaging zijn! 

     kleuterdans: vanaf 4 jaar  

Doelstelling:  

• Plezier beleven aan de dansles. 
• Gevoel van ritme bijbrengen. 

Leeftijdskenmerken: 

• Ontwenning van egocentrische gedachte (ik-gedachte) naar groepsgedachte. 
• Bewegingsdrang is zeer hoog. 
• Veel fantasie. 

Trainingsaccenten: 

• Op een speelse en fantasierijke manier aanleren van de eerste, eenvoudige danspasjes 
en –bewegingen op leuke kinderliedjes met de nadruk op expressie. 

• Op het einde van het dansjaar moeten de leden expressief een dansje kunnen 
uitvoeren. 

     Kinderdans: vanaf 6 jaar en Junior: vanaf 8 jaar 

Doelstelling:  

• Plezier beleven aan de dansles. 
• Gevoel van ritme, ruimte en lichaamsbesef bijbrengen. 
• Aanleren van de eerste danspassen. 

 



Leeftijdskenmerken: 

• Bewegingsdrang is hoog. 
• Snel moe, snel herstel. 
• Moeite met concentratie, snel afgeleid. 
• Weinig kracht. 
• Veel fantasie. 
• Zien weinig gevaar. 

Trainingsaccenten: 

• Op een speelse en fantasierijke manier aanleren van de eerste, eenvoudige danspasjes 
en –bewegingen op aangepaste muziek.  

• Expressie en plezier is belangrijk. 
• Met behulp van een spiegelwand leren de leden wat ze allemaal met hun lichaam 

kunnen uitbeelden. 
• Op het einde van het dansjaar moeten de leden samen kunnen dansen en bewegen door 

de ruimte en de eerste danspassen beheersen zoals : chassé, V-pas …… 

Dans beginners 

Doelstelling:  

• Plezier beleven aan de dansles. 
• Gevoel van ritme, ruimte en lichaamsbesef bijbrengen. 
• Aanleren en perfectioneren van de danspassen. 

Leeftijdskenmerken:  
 
- Vanaf 9 jaar : 

• Veel behoefte aan actie. 
• Leergierig. 
• Erg gericht op groepjes, vrienden/vriendinnetjes. 
• Hebben snel kritiek op prestaties van zichzelf en anderen. 

- Vanaf 12 jaar :  

• Worden wat zelfstandiger. 
• Goed gebouwd, harmonie, waardoor goede bewegingen mogelijk zijn. 
• Kritiek geven op anderen en op zichzelf. 
• Navolging idolen. 
• Gerichte prestatiegedachte, geldingsdrang 

Trainingsaccenten: 

• Het perfectioneren van de danspassen. 
• Expressie, dynamiek en plezier blijven belangrijk. 
• Met behulp van een spiegelwand leren de dansers het besef van bewegen in de ruimte. 
• Verschillende soorten muziek dienen als inspiratie en ondersteuning. 
• Op het einde van het dansjaar moeten de leden samen enkele dansen kunnen uitvoeren en 

de verschillende danspassen en –bewegingen beheersen. 



Dans gevorderden 

Doelstelling:  

• Plezier beleven aan de dansles. Het blijft ontspanning. 
• Perfectioneren van ritme, ruimte en lichaamsbesef. 
• Perfectioneren van de danspassen en dansbewegingen. 

 
Leeftijdskenmerken:  

- Vanaf 14 jaar : 

• Puberteit gaat beginnen, hierdoor spanningen en met zichzelf bezig. 
• Snelle lichaamsgroei, disharmonie( slungelachtig).  
• Kan zich afzetten tegen gezag. 
• Prestaties kunnen een achteruitgang vormen wegens de groeispurt. 

- Vanaf 16 jaar :  

• Betere beheersing van motoriek. 
• Kunnen eigen mogelijkheden en beperkingen inschatten. 
• Groepsleven wordt belangrijk. 

Trainingsaccenten:  

• Het perfectioneren van de danspassen en danstechnieken met de bijhorende namen. 
• Er wordt gewerkt naar een perfecte dynamische uitvoering, waarbij gelet wordt op 

houding, isolatie, kracht, lenigheid, coördinatie en natuurlijk presentatie. 
• Aanleren van verschillende danscombinaties op populaire muziek.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OVEREENKOMST TUSSEN “FIT & JONG” EN ZIJN TRAINERS 

De overeenkomst wordt aangegaan óf voor een heel turn- en dansseizoen (van 1 september 
t/m 30 juni) en wordt dan stilzwijgend verlengd, óf voor een tijdelijke vervanging die op 
voorhand wordt afgesproken. 

- Indien een trainer door ziekte of een andere onvoorziene omstandigheid geen les kan geven, 
contacteert hij/zij zelf één van de collega-trainers om te vervangen. 

- Het gebruikte materiaal wordt na de les terug op de juiste plaats in het materiaalhok 
geplaatst. Enkel het materiaal dat de volgende trainer nodig heeft mag in de zaal blijven staan. 

- Met behulp van de ledenlijst en in samenspraak met de secretaris controleert de trainer of de 
leden van zijn groep hun bijdrage hebben betaald. 

- Aan de nieuwe leden geeft de trainer een inlichtingenblad en een inschrijvingsformulier. 
Nieuwe leden mogen gratis een les volgen vóór ze beslissen of ze lid worden. 

- De trainer is min. 10 minuten op voorhand aanwezig. Op het aanvangsuur mogen ze in de 
zaal komen en moeten de voorgaande sporters de zaal ontruimd hebben. De wisseling tussen 
de verschillende groepen gebeurt stipt en op tijd. 

- Er mag geen eten en drinken in de zaal. Enkel water is toegelaten. 

- Bij een ongeval of vermoeden van kwetsuur geeft de trainer een ongevalsaangifteformulier 
mee. De instructies zijn aan het formulier gehecht. 

- De verantwoordelijken voor de trainers op organisatorisch vlak zijn Albert Aerts en op 
technisch vlak Lien Corthouts (turnen) en Sofie Aerts (dans).. 

- Het aangehechte blad "Trainer(ster) bij “Fit & Jong" maakt integraal deel uit van deze 
overeenkomst. 

- Fit & Jong komt tussen in de kosten voor kaderdagen, cursussen en opleidingen volgens 
interne afspraken. 

Datum: 

Voor “Fit & Jong : 

De trainer:          de voorzitter:  

(Eén exemplaar ondertekend terugbezorgen aan de voorzitter) 

 

 

 

 

 



Trainers  bij “Fit & Jong”  

Welkom bij de trainersgroep van “Fit & Jong”. Trainer zijn is meer dan lesgeven aan een 
groep kinderen. Naast het lesgeven, wordt er ook van jou verwacht dat je meedoet aan de 

nevenactiviteiten van de club. 

Het lesgeven: 

• Je bent 10 minuten voor de aanvang van de les aanwezig in de zaal, tenzij er voordien 
les wordt gegeven, dan is 5 minuten voor het aanvangsuur van de les voldoende. 

• Je zet op tijd het nodige materiaal klaar en na de les ruim je het materiaal op. Als er na 
jou nog les is, vraag je welk materiaal mag blijven staan. 

• Vóór je de les begint, kijk je na of er niets moet worden uitgedeeld op het einde van de 
les. Je kunt dit nagaan op het witte bord of als er iets in de kast in de zaal ligt. 

• Je zoekt vervanging als je ziek bent of niet kan komen. Je waarschuwt de andere 
trainer of verantwoordelijke.  

De trainersvergadering: 

• Je bent aanwezig op de trainersvergaderingen, deze worden via e-mail aangekondigd.  
• Indien je niet naar de vergadering kan komen, verwittig je de voorzitter. 
• Wij verwachten een volwassen gedrag tijdens deze vergaderingen. 
• Als jullie ideeën of iets te melden hebben dan gebeurt dat tijdens de vergadering.  

         Nevenactiviteiten: 

• Daarmee bedoelen we: sinterklaasfeest/wafelverkoop/dansshow/turnfeest/uitstap 
Bokrijk/familie uitstap enz. 

• Je bent aanwezig op deze activiteiten en helpt mee. Iedereen krijgt op voorhand een 
taak waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. 

• Je bent in de eerste plaats trainer en dan turner, je neemt dus je 
trainersverantwoordelijkheid. 

Het bestuur 

 

  

 

  

  

 


