
                                              

 

MET ORANJE BLAUW EN DE KNGU NAAR DE GYMNAESTRADA IN DORNBIRN 

OOSTENRIJK 

In deze brief vind je informatie met betrekking tot de Wereld Gymnaestrada 2019 in 

Dornbirn. De KNGU zal ook deze editie weer met een Nederlandse delegatie aanwezig zijn. 

  

Een keer in de vier jaar nemen zo’n 21.000 gymsporters uit meer dan 55 verschillende landen 

deel aan het grootste sportevenement ter wereld, de Wereld Gymnaestrada. Het doel van de 

Wereld Gymnaestrada is om mensen met dezelfde passie uit heel de wereld bijeen te 

brengen. Dit maakt de Wereld Gymnaestrada tot een uniek sportevenement. De Wereld 

Gymnaestrada brengt niet alleen jong en oud bij elkaar, ook topsport en breedtesport, jazzdans 

en toestelturnen, acrogym en trampolinespringen, free running en wall jumping, kortom 

iedereen en alle sporten die betrokken zijn bij gymnastiek, springen, dans en turnen. De 

Wereld Gymnaestrada bestaat louter en alleen uit demonstraties, zonder wedstrijdelement. Het 

maakt de Wereld Gymnaestrada tot een uniek mega-sportevenement. Geweldig om aan deel te 

nemen en heerlijk om naar te kijken. 

 

Wanneer:     7 t/m 13 juli 2019   

Waar:      Dornbirn, Oostenrijk   

 

Hoe ziet de week in Dornbirn er uit? 

Op zondag 7 juli zal de Wereld Gymnaestrada officieel geopend worden tijdens de opening in 

het Birkenweise Stadium. Vanaf maandag 8 juli t/m vrijdag 12 juli zullen overdag 

verenigingsdemo’s opgevoerd worden in het Trade Exihibition Centre Dornbirn. ’s Avonds 

kan je de nationale avonden van diverse landen bekijken en op vrijdag en zaterdag zal ook het 

FIG gala plaats vinden met de crème de la crème van de verenigingsdemo’s. 

Tijdens de week zullen er in de stad ook city performances gehouden worden en grote 

groepsdemo’s van minimaal 200 deelnemers in het stadion. Op woensdagavond is er een 

speciale Dornbirn Special waarin een aantal grote groepsdemo’s worden getoond. De week 

wordt afgesloten met de sluiting op zaterdag 13 juli in het Birkenweise Stadium. 

  

Opening   

Op zondag 7 juli 2019 vindt de opening plaats in het Birkenweise Stadium in Dornbirn. In het 

stadion kunnen 25.000 bezoekers terecht. De openingsceremonie zal om 16.00 uur starten en 

duurt ongeveer twee uur. Met de Nederlandse delegatie zullen we oplopen in ons Nederlandse 

trainingspak.   

 

De week wordt afgesloten met de sluiting op zaterdag 13 juli in het Birkenweise Stadium. 

 

De hele reis zal van 6/7 t/m 14 juli 2019 plaatsvinden 

 

 



Oranje Blauw wil aansluiten bij de grote landen demo van de KNGU, zoals hieronder 

beschreven. In Dornbirn zijn dan nog 2 trainingsmomenten en 2 optredens. 

  

KNGU demo  

Deelnemers van de Nederlandse delegatie die zelf geen verenigingsdemo maken, 

kunnen deel nemen aan de KNGU demo. In deze demo zullen verschillende 

disciplines een verenigingsdemo verzorgen. In de aanloop naar de Wereld 

Gymnaestrada in Dornbirn zal er ongeveer vier keer gezamenlijk getraind worden om 

de demo aan te leren. 

 

Alle leden van Oranje blauw geboren 2006 of eerder mogen hieraan deelnemen. 

 

De Wereld Gymnaestrada 2019 wordt georganiseerd in Dornbirn (Oostenrijk). De kosten voor 

het totale pakket zijn €940,-, dit is inclusief deelnemerspas, acht overnachtingen incl ontbijt, 

zeven lunches ( warme maaltijd), Nederlands trainingspak en vervoer.  

Er zijn ook andere pakketten mogelijk, die dan goedkoper worden door bijv met eigen vervoer 

te gaan. 

Betaling vindt plaats in 3 termijnen. 

 

Voor ouders/supporters is er pakket BRONS, zij kunnen dan wel alle demonstratie’s 

opening/sluiting bijwonen en gebruik maken van het openbaar vervoer. Verblijf en vervoer 

naar Dornbirn moet dan zelf geregeld worden. 

 

 

 

Nieuwsgierig geworden, interesse om deel te nemen, 

geboren in 2006 of eerder, wil je meer informatie???  

Kom naar de informatie avond op vrijdag 2 februari 

20.00 clubhuis Nijmegen Atletiek Heemraadstraat 3 

Nijmegen. 

Om een indicatie te krijgen hoeveel mensen we kunnen verwachten tijdens de informatieavond 

graag even aanmelden via y.j.vanalebeek@gmail.com 

Met sportieve groet,  

Lonneke en Yvonne van Alebeek 

mailto:y.j.vanalebeek@gmail.com


Sfeerimpressie Gymnaestrada 2007 waar Oranje Blauw ook deelnam. 

 

 

 

 


