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 Gymnaestrada??? 

• 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 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. 



Oranje Blauw op de 
gymnaestrada 
• In 2019 willen we alle leden van 

Oranje blauw geboren in 2006 of 
eerder de mogelijkheid bieden om dit 
spectakel mee te maken 

• Oranje blauw sluit aan bij de grote 
landen demo van de KNGU. 

• We trainen 4 of 5x 
gezamelijk centraal in Nederland, We 
trainen ongeveer 1x per maand 
binnen de vereniging. 

• In Oostenrijk hebben we 1 grote 
generale training en 2 
stadionoptredens 



Hoe ziet een gymnaestrada week er uit? 

• Op zondag 7 juli zal de Wereld Gymnaestrada officieel geopend worden 
tijdens de opening in het Birkenweise Stadium. Alle deelnemers van alle 
landen marcheren op in het stadion. 

• Vanaf maandag 8 juli t/m vrijdag 12 juli zullen overdag verenigingsdemo’s 
opgevoerd worden in het Trade Exihibition Centre Dornbirn. Veel turnen 
kijken dus! 

• Tijdens de week zullen er in de stad ook city performances gehouden 
worden en de grote groepsdemo’s van minimaal 200 deelnemers in het 
stadion. Wij gaan dit dus 2x doen + nog een training.  

• 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. 
 



Slapen en Eten 

• We slapen met alle nederlandse 
deelnemers in een school of 
meerdere scholen. 

• De verenigingen worden over de 
verschillende klaslokalen verdeeld. 

• Ontbijten doen we op of bij de 
scholen. 

• Een warme lunch eten we in het 
Trade Exihibition Centre Dornbirn 
waar de demo's plaats vinden 

• Avond eten ( brood ) regelen we zelf. 
Pot pasta of pindakaas mee van thuis, 
lidl in de buurt dus dat komt goed 



Kosten? 



Wat krijg ik daarvoor? 

• 8 overnachtingen met ontbijt en warme lunch 

• Openbaar vervoer in en rond dornbirn 

• Toegang tot alle demo's, stadionoptedens, city preformance, opening 
en sluiting. 

• Kledingpakket Nederland,( trainingspak, t shirt of polo, sokken, 
schoenen, tas, demo kleding) 

• Trainingen in Nederland 

• Vervoer van en naar Dornbirn ( platina pakket) 



Ouders? 

• Ouders mogen en kunnen mee! Er 
zijn meerdere opties mogelijk. 

• Ouders gaan mee met platina pakket en 
doen GEEN demo mee 

• Ouders gaan mee met goud pakket,doen 
GEEN demo en nemen kind ook met eigen 
vervoer mee ( goud pakket) 

• Ouders regelen zelf overnachting en eten, 
bijv hotel of camping en nemen een 
deelnemerspas. 

• Ouders gaan in de buurt op vakantie en 
kopen kaartje voor het optreden van hun 
kind. 

 



Ik wil en mag mee.....en NU?? 

• Wil je mee, mag je mee?? Dan meld je je voor 01/03/2018 aan bij Yvonne 
van Alebeek, via email MET toestemming van ouders erbij! Meld ook even 
welk pakket je wil Platina of Goud A 

• Ik regel de inschrijving namens Oranje Blauw bij de KNGU 

• De betaling gaat in 3 termijnen via de penningmeester van Oranje Blauw. 
Termijnen,  juli , november, februari. 

• Reis en /of annuleringsverzekering zelf afsluiten! 

• Trainingen beginnen in het voorjaar. 

• Ouders die mee willen melden zich ook aan, meld ook welk pakket! Ouders 
die zelf daar in de buurt op vakantie willen en los kaartje voor de demo 
kopen hoeven zich niet aan te melden. 



Vragen? 

• Kijk rustig rond in de boeken die er 
liggen. 

• Spreek Lonneke of Yvonne aan. 

• Kijk de video opname van Lausanne 
2011 met Lonneke als 
deelneemster 

 

 


