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NEDERLANDSE
GYMNAESTRADA IN
EINDHOVEN

VERDER

X

Het gezelligste gymnastiek-, turn- en dansevenement van Nederland komt eraan:
de Nederlandse Gymnaestrada. Naast de opleidingsinstituten en gymnastiekverenigingen kunnen deze keer ook scholen deelnemen. De Nederlandse Gymnaestrada zal worden gehouden tijdens het Pinksterweekend in en rondom het Indoor
Sportcentrum Eindhoven. Door: Pieter Matthijsse
De Gymnaestrada vindt eenmaal in de vier

de zaken die de Nederlandse Gymnaestrada tot zo’n uniek eve-

jaar plaats telkens in het jaar voor de Olym-

nement maakt. De shows die ze deze zomer tijdens de Wereld

pische Zomerspelen. De Olympische Spelen

Gymnaestrada gaan geven beleven in Eindhoven hun officiële

zijn volgend jaar in Beijing China, de Wereld

première. Nederland presenteert zich tijdens de komende

Gymnaestrada dit jaar in het Oostenrijkse

Wereld Gymnaestrada met een grote stadionshow, verschillen-

Dornbirn. Voor de Nederlandse Gym-

de verenigingsdemo’s, ze verzorgt een onderdeel van de slui-

naestrada is gekozen voor Eindhoven.

tingsceremonie én Nederland heeft een eigen spectaculaire

De datum: 25 tot 28 mei. Topsporter, recrea-

landenavond. De landenavond is een non-stop show waarin

tiesporter, jong, oud, jazzdanser, turner,

alle vormen van gymnastiek, dans en turnen verwerkt zijn.

acrogymnast; je komt ze allemaal tegen bij
de Gymnaestrada. Het unieke van het Gym-

NIEUWE IDEEËN

naestrada-concept is dat er geen wedstrijd-

Tijdens de Nederlandse Gymnaestrada vinden de trainingen

element in het evenement zit. De Olympi-

voor de stadionshow en de show zelf plaats in het stadion van

sche gedachte dat meedoen belangrijker is

EVV Eindhoven dat pal naast het Indoor Sportcentrum ligt. De

dan winnen staat hier nog echt centraal.

overige shows vinden plaats in de hal van het Indoor Sportcen-

Het Internationaal Olympische Comité

trum. Een perfecte belichting en een optimale geluidskwaliteit

(IOC) is dan ook extra verheugd over het feit

zorgen ervoor dat iedere demo optimaal tot zijn recht komt. Er

dat de volgende Wereld Gymnaestrada in

zijn geen regels aan de demo’s verbonden; alles kan, niets moet.

Lausanne zal plaatsvinden. Het IOC heeft

Verenigingen en scholen geven demonstraties op het gebied

daar haar hoofdkwartier. Dat is in 2011,

van dans, acrobatiek, turnen, trampolinespringen, aerobics, rit-

eerst maakt de gymnastiekwereld zich op

mische gymnastiek, rope skipping, kortom alle verschijnings-

voor de Wereld Gymnaestrada van dit jaar.

vormen van gymnastiek, dans en turnen. Voor docenten LO is
een bezoekje aan de Nederlandse Gymnaestrada de moeite

NEDERLANDSE PLOEG

waard: het geeft je legio nieuwe mogelijkheden en ideeën.

Meer dan 20.000 deelnemers afkomstig uit

Het programma is te vinden via www.gymnaestrada.nl.

alle werelddelen reizen in juli naar Oostenrijk. De Nederlandse ploeg bestaat uit meer

Scholen die zich willen aanmelden kunnen dit doen door een

dan duizend deelnemers waaronder stu-

mailtje te sturen naar Nicole Jansen op het bondsbureau van

denten van verschillende ALO’s en van Op-

de KNGU; njansen@kngu.nl Wie vragen heeft over de Neder-

leidingen Sport en Bewegen. De Halo uit

landse Gymnaestrada kan deze ook stellen via dit mailadres of

Den Haag en het Cios uit Heerenveen pre-

kijk op www.gymnaestrada.nl.

senteren zich tijdens de Gymnaestrada zelfs
met een eigen show. In Eindhoven is de hele
Nederlandse ploeg aanwezig. De aanwezigheid van die Nederlandse ploeg is een van
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