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Drie shows met telkens 300 deelnemers, voor een 3.000-tal toeschouwers…. 
Dat vraagt wat regels en afspraken om alles vlot en veilig te laten verlopen. 
Want we willen natuurlijk dat dit een onvergetelijke ervaring wordt voor 
onze jonge deelnemers! In deze laatste communicatie vind je alle info netjes 
gebundeld, net als op onze website www.gympies.be/turnshow.

Wie treedt wanneer op?
Niet alle deelnemers treden in elke show op, hieronder het schema. 
Elke show duurt ongeveer 2 uur (kwartier pauze inbegrepen)

show zaterdag 19u show zondag 10u30 show zondag 15u

Toestel Meisjes Middelbaar VR Toestel Meisjes Middelbaar VR Toestel Meisjes Middelbaar VR

Trampoline 4-5-6 MA 1e-2e kleuterklas ZA (A-M)    * 1e-2e kleuterklas ZA (N-Z)   **

Ropeskipping Trampoline 1-2-3 ZO Trampoline 1-2-3 MA

Tumbling 5-6 Jongens 6+ Jongens 6+

Jongens 6+ Toestel Meisjes 1-2 ZO Toestel Meisjes 1-2 WO

Toestel Meisjes 3-4 ZA 3e kleuterklas ZA Tumbling 3-4

Trampoline Middelbaar Trampoline Middelbaar Trampoline Middelbaar

PAUZE PAUZE PAUZE

Wedstrijdgroep AGD Wedstrijdgroep AGD Wedstrijdgroep AGD

Toestel Meisjes 5-6 WO 1e-2e kleuterklas WO (alle groepen) 3e kleuterklas WO & ZO

Toestel Jongens 3-4-5 Toestel Meisjes 5+ ZA Toestel Meisjes 5-6 WO

Toestel Meisjes 5+ ZA Toestel Meisjes 1-2 ZA 9u Toestel Meisjes 1-2 ZA 10u

Tumbling Middelbaar Toestel Jongens 1-2 Ropeskipping

Trampoline 4-5-6 ZO Tumbling Middelbaar Toestel Meisjes 3-4 WO

Wedstrijdgroep DEMO Ropeskipping Tumbling Middelbaar

Slotnummer Wedstrijdgroep DEMO Wedstrijdgroep DEMO

Slotnummer Slotnummer

*alle kinderen met familienaam beginnend met A tot M
** alle kindereen met familienaam beginnend met N tot Z

Afspraak!
• Je bent een uur vóór het begin van de show aanwezig
• Vergeet je showkledij niet, wij zorgen voor make-up en kapsels
• Breng zelf thuis al een hydraterende dagcrème aan om je gezicht te beschermen
• Breng je eigen haarborstel en voldoende rekkertjes en speldjes mee
• Voor de jongste deelnemers: zet de naam van je kind in alle kledingstukken (ook schoenen)

VOOR WIE MEEDOET



Generale Repetitie…. Laatste oefenmoment in de showzaal!
Op zaterdag 23 feb. krijgt elke groep 15 min om zijn nummer nog eens te herhalen op de showvloer, in 
showkledij, met aangepaste belichting. Tussen 12u en 13u verwachten we alle deelnemers, BEHALVE DE 
KLEUTERS VAN 1e en 2e KLEUTERKLAS, om het slotnummer aan te leren. 

Nr GROEP Verzamelen Repetitie

1 Ropeskipping 8:30 08:45 - 09:00

2 Toestel Meisjes 5+ ZA 8:45 09:00 - 09:15

3 Jongens 6+ 9:00 09:15 - 09:30

4 Tumbling Middelbaar 9:15 09:30 - 09:45

5 Trampoline 4-5-6 MA 9:30 09:45 - 10:00

6 Trampoline 4-5-6 ZO 9:45 10:00 - 10:15

7 Toestel Jongens 1-2 10:00 10:15 - 10:30

8 Toestel Meisjes 3-4 ZA 10:15 10:30 - 10:45

9 Toestel Meisjes 5-6 WO 10:30 10:45 - 11:00

10 Tumbling 3-4 10:45 11:00 - 11:15

11 Toestel Meisjes 1-2 WO 11:00 11:15 - 11:30

12 Toestel Jongens 3-4-5 11:15 11:30 - 11:45

13 1e-2e kleuterklas ZA (A-M) 11:30 11:45 - 12:00

14 1e-2e kleuterklas ZA (N-Z) 11:45 12:00 - 12:15

15
SLOTNUMMER ALLE DEELNEMERS 
(BEHALVE KLEUTERS 1-2)

12:00 12:15 - 13:00

16 1e-2e kleuterklas WO (alle groepen) 13:00 - 13:15

17 3e kleuterklas WO & ZO 13:00 13:15 - 13:30

18 3e kleuterklas ZA 13:15 13:30 - 13:45

19 Toestel Meisjes 1-2 ZA 9u 13:30 13:45 - 14:00

20 Toestel Meisjes 1-2 ZA 10u 13:45 14:00 - 14:15

21 Toestel Meisjes 3-4 WO 14:00 14:15 - 14:30

22 Toestel Meisjes 1-2 ZO 14:15 14:30 - 14:45

23 Toestel Meisjes Middelbaar VR 14:30 14:45 - 15:00

24 Wedstrijdgroep DEMO 14:45 15:00 - 15:15

25 Trampoline 1-2-3 MA 15:00 15:15 - 15:30

26 Trampoline 1-2-3 ZO 15:15 15:30 - 15:45

27 Tumbling 5-6 15:30 15:45 - 16:00

28 Trampoline Middelbaar 15:45 16:00 - 16:15

29 Wedstrijdgroep AGD 16:00 16:15 - 17:00

Afspraak!
• Je bent een kwartier op voorhand aanwezig, in showkledij!
• Kleuters 1-2 nemen wel deel aan het slotnummer tijdens hun show, maar niet aan het 

oefenmoment hiervoor.
• Voor het slotnummer verzamelen we in PZ2, de polyvalente zaal achteraan in de sporthal

Voorzie een lunchpakket als je tussen de generale repetitie en de eerste show op zaterdagavond in 
de sporthal blijft•

Tijdens de shows…
Alle deelnemers van een show volgen 1 deel van de show (het deel waarin ze niet optreden, dus ofwel 
voor ofwel na de pauze) in de showzaal. Ze zitten dan niet bij de ouders, maar allemaal samen in een 
voorbehouden vak, onder begeleiding van de trainers. Het deel waarin ze zelf optreden, volgen ze de 
show op een groot scherm in een aparte zaal, ook hier onder begeleiding van de trainers. Voor de jongste 
kleuters voorzien we een aparte ruimte, waar ze zich kunnen uitleven met allerlei spelletjes. …



Wij voorzien drank voor de kinderen tijdens de show en de pauze – ze mogen zelf ook een tussendoortje 
of lunchpakket meebrengen.

De gymnasten die op zondag aan beide shows deelnemen, kiezen zelf of ze in de sporthal blijven of 
tussendoor naar huis gaan. We voorzien geen opvang tussen de shows, de kinderen zijn dan ‘vrij’. Voorzie 
indien nodig een lunchpakket of geld om ter plaatse iets te kopen.

Afspraak!
• Je bent een uur op voorhand aanwezig en je blijft tot aan het slotnummer
• Je volgt de instructies van je trainer en blijft bij je groep

Tijdens de pauze blijven de deelnemers onder begeleiding van de trainers

• Om organisatorische redenen is het niet mogelijk om kinderen later te brengen, vroeger af te halen
of tijdens de pauze af te halen

Ticketverkoop
Voorverkoop tot 25 januari voor Combi/Full Tickets (voordeeltarief)
Daarna enkel nog Single Tickets, tot 20 februari, online te koop: www.gympies.be/tickets.

Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn, kunnen ook aan de kassa nog Single Tickets gekocht worden. Hou 
er rekening mee dat vorige editie uitverkocht was. Wij mogen niet meer toeschouwers toelaten dan wat 
officieel is vastgelegd door de brandweerdienst.

Heb je een Combi of Full Ticket? Kom je ticket dan al tijdens de Generale Repetitie inwisselen voor een 
toegangsbandje. Voor een vlottere doorstroom aan de inkom tijdens de shows!

Politiecontroles
Hou er rekening mee dat extra politiecontroles zijn aangekondigd tijdens het weekend van 23 & 24 
februari in de omgeving van de sporthal. Reglementair parkeren is dus de boodschap!

Opening deuren
Deuren gaan 1 uur op voorhand open voor het publiek: om 18u op zaterdagavond, om 9u30 op 
zondagvoormiddag en om 14u op zondagnamiddag.

Plaatsen voorbehouden
Er zijn GEEN genummerde plaatsen en behalve voor de VIP-arrangementen worden er geen zitplaatsen 
gereserveerd.

Eten & drank
Niet toegestaan in de sportzalen, ook niet tijdens de turnshows. Er mag wel iets gegeten of gedronken 
worden in de inkomhal, kleedkamers en cafetaria.

Filmopname
De drie shows worden opnieuw gefilmd door firma IVP uit Betekom, onder de deskundige leiding van Karel 
Vekemans. Elke show wordt integraal opgenomen met drie camera’s, dus één volledige show per dvd, met 
startknoppen per groep/nummer. 

Verkoopprijs: 15 euro per dvd. Bestellen kan tijdens de generale repetitie of na afloop van elke show. Voor 
een vlottere organisatie kan je je bestelling al registreren via onze website:
 www.gympies.be/dvd-bestellen.

Na de generale repetitie wordt de zaal volledig ‘schoongemaakt’ – sjaals of jassen die tijdens de generale 
repetitie worden ‘achtergelaten’, worden weggenomen en zijn terug te vinden bij de verloren voorwerpen. 
Voor mensen met een mobiele beperking kan een uitzondering worden aangevraagd via info@gympies.be

VOOR WIE KOMT KIJKEN

•



VOOR WIE KOMT HELPEN
Heb je je aangemeld als medewerker? Top! Zonder jullie hulp lukt het ons niet om dit evenement in goede 
banen te leiden.
Alle medewerkers worden persoonlijk gecontacteerd om verder af te spreken.
Licht ons tijdig in als je onverwacht je engagement niet kan nakomen.

Laatste oproep – we zoeken nog mensen voor verschillende taken. Op de website vind je een overzicht, of 
mail ons voor meer info. Bij de meeste taken kan je trouwens de show gewoon volgen.

Voor de opbouw op vrijdagavond (vanaf 18u) en het opruimen op zondag (na de laatste show) zijn alle 
helpende handen meer dan welkom!

Er is geen les op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 februari.
Vanaf maandag 25 februari hervatten we het normale programma.

VOOR WIE NIET DEELNEEMT AAN DE TURNSHOW

Extra parking
Hou er rekening mee dat je mogelijk een eindje moet stappen. Moeilijk te been? 
Geen nood, er is een Kiss & Ride-zone tot aan de inkom van de sporthal.

Extra parkeergelegenheid:
• Zaterdag én zondag: aan de Molen (Molenstraat)
• Zaterdag én zondag: in de Vogelzang met uitzonderlijk eenrichtingsverkeer
• Zondag: parking Colruyt (Putsebaan 75)

Opgelet: op zaterdag wordt de parking van Colruyt afgesloten, als je daar toch parkeert tijdens de 
openingsuren, heb je een probleem na de show!




