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Gebruiksreglement turnsporthal De Bamburg Lombardsijde 
 
 
De turnsporthal omvat de ruimte met turntoestellen. 
 
De turnsporthal is niet toegankelijk voor publiek, maar enkel voor gymnasten & gekwalificeerde trainers, 
door de sportdienst of door de club aangesteld om de gymnasten te trainen en te begeleiden;  

 

De gymnasten mogen de turnsporthal pas betreden wanneer de trainer zich in de turnsporthal bevindt. Het 
gebruik van de toestellen is enkel toegelaten onder toezicht van een trainer. De trainer verlaat pas de 
turnsporthal wanneer alle gymnasten deze hebben verlaten.   

 

De turnsporthal mag enkel betreden worden met gepast sportschoeisel (turnpantoffels, propere sokken of 
blootvoets). Sporttas(sen) dienen in de kleedkamers te blijven.  Waardevolle voorwerpen kunnen in de kluisjes 
aan de ingang van de sporthal geplaatst worden.  
 
Om schade te vermijden en om veiligheidsredenen mogen gymnasten geen juwelen of uurwerken dragen. 
Het gebruik van persoonlijk materiaal (riempjes, koorden, plankjes, …) kan, maar deze spullen mogen niet in 
de turnsporthal achterblijven.  
De gymnasten moeten kledij dragen die zindelijk is en in overeenstemming met de beoefende sport.  
 
Het is verboden om drank mee te nemen in de turnsporthal, met uitzondering van water. Het gebruik van glas 
is verboden.  Het is verboden om voedingswaren of kauwgum te gebruiken in de turnsporthal. 

 
Gymnasten en trainers moeten het sportmateriaal en de toestellen gebruiken volgens de regels van de 
turndiscipline en op de wijze waarvoor ze ontworpen en gebouwd zijn.  
Toestellen en matten moeten na de training op hun oorspronkelijke plaats worden teruggeplaatst. Indien de 
vorige gebruiker dat niet deed, moet dit aan de toezichter/verantwoordelijke worden gesignaleerd.  
 
Er mogen enkel met toestemming van de toezichter of de aangestelde van de club bijkomende 
(turn)toestellen of (sport)materialen, die de naam van de eigenaar of club vermelden, in de turnsporthal 
worden geplaatst.  
 
Materiaal dat zodanig is beschadigd dat de veiligheid in het gedrang komt (bv. losgekomen spankabel) of dat 
bij verder gebruik de schade kan vergroten (bv. een scheur in een mat) mag niet meer worden gebruikt tot 
uitdrukkelijk de toestemming wordt gegeven.  
 

Bij gebruik van muziek mag het geluidsniveau geen hinder veroorzaken voor de andere gebruikers van de 
zaal. Dansgroepen hebben steeds voorrang op het gebruik van muziek als er samen getraind wordt met 
andere groepen.  
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Bijzondere aandacht is vereist bij het gebruik van volgende toestellen:  
 

• Rekstokken en bruggen  
 
Rekstokken, bruggen, leggers van bruggen of rekstokinstallaties mogen niet met kleefstoffen, zoetstoffen of 
hard schuurpapier worden behandeld. Enkel water, magnesium en een schuurspons zijn toegelaten.  
 

• De valkuil:  

o is ontwikkeld voor pedagogische doeleinden en mag niet gebruikt worden als een 
speelterrein;  

o vervangt geen trainer, zijn verantwoordelijkheid en technische raadgevingen blijven 
onmisbaar;  

o mag niet worden overbelast door er met meerdere gymnasten op te springen of te spelen, 
er mag zich slechts één gymnast per toestel in de valkuil bevinden.  

o De valkuil dient om nieuwe delen of moeilijke combinaties aan te leren en mag door de 
gymnast niet permanent gebruikt worden om te trainen. Zodra de gymnast het element onder 
de knie heeft, moet het valkuileffect verminderd worden door het installeren van een 
valmatje in de valkuil. Nadien volgt de wedstrijdvoorbereiding op de wedstrijd- en 
landingsmatten.   

o De gymnast:  
▪ gebruikt bij het verticaal landen op de voeten in de valkuil een extra valmatje, die 

na elke training uit de valkuil wordt verwijderd! 
▪ mag nooit op het hoofd landen;  
▪ blijft gespannen bij contact met de valkuil;  

 

• De treklonge : 
 

o is ontwikkeld voor pedagogische doeleinden en mag niet gebruikt worden als een 
speeltoestel;  

o is een hulpmiddel bij het aanleren van nieuwe of moeilijke acrobatische elementen in de 
gymnastiek;  

o moet vóór elk gebruik door de trainer visueel worden gecontroleerd;  
o wordt na gebruik zo hoog mogelijk opgetrokken met het gewicht en vastgemaakt. 

 
 
 

Elke inbreuk op het reglement zal ONMIDDELLIJK gesanctioneerd worden!  


