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Turnzaal Reglement 
Onze accommodatie en het aanwezige turnmateriaal kosten zeer veel geld. We staan er 

dan ook op dat dit enkel gebruikt wordt waarvoor het dient. Wij vertrouwen erop dat u 

onze accommodatie behandelt alsof ze de uwe zou zijn. Onderstaande regels dient u te 

allen tijde na te volgen. Indien wij merken dat deze regels niet gevolgd worden, zal u de 

toegang tot onze turnzaal in de toekomst ontzegd worden. 

 

WAT IS VERBODEN? 
• Schoenen, sportschoenen of turnsloefjes met harde zolen te dragen 

Reden: Veel toestellen zijn bedekt met leder (balk, plint, …) en harde zolen doen het leder te 

snel verslijten. 

• Kledij met metaal of harde plastiek (knopen, ritsen, …) te dragen 

Reden: Dit metaal of plastic beschadigt zowel de lederen toestellen als onze leggers van de 

damesbrug. Het begint met een krasje, maar al snel wordt dit een splinter en dan moet de hele 

legger vervangen worden. 

• Ringen te dragen 

Reden: het metaal beschadigt zowel de lederen toestellen als onze leggers van de damesbrug. 

Het begint met een krasje, maar al snel wordt dit een splinter/snede en dan moet het toestel 

hersteld of vervangen worden. 

• Gebruik van kleutermateriaal 

Reden: het kleutermateriaal is te fragiel en mag enkel gebruikt worden door kleutergroepen van 

GymKa. 

• Met meer dan één persoon tegelijkertijd in de maxi-trampoline springen 

Reden: dit verkort de levensduur van het trampolinedoek, kan de veren beschadigen en is 

bovendien zeer gevaarlijk. Bij beschadiging moet het hele doek worden vervangen. 

• Gebruik van materiaal uit het trainerslokaal (achter het gordijn) 

Reden: materiaal dat zich hier bevindt, is enkel voor gebruik door GymKa. 

• Harde matjes (blauwe lichte matjes) op een zachte ondergrond (trampoline, valkuil) te leggen. 

Reden: Harde matjes zijn niet gemaakt om te plooien. Als je die in de valkuil, of op de 

trampoline legt, buigen ze te hard door waardoor ze breken. 

• Eten en drinken mee te brengen in de turnzaal 

Reden: dit maakt vlekken op onze matten. Enkel water maakt geen vlekken maar helaas vinden 

wij te dikwijls (half-) lege flesjes in de turnzaal. 

WAT IS VERPLICHT? 
• Gebruik van de kleedkamers 

Reden: de danszaal wordt voor andere doelen gebruikt. Waardevolle zaken kan je in de turnzaal 

leggen tijdens de training. 

• Alle mousse blokken terug in de valkuil gooien na de les. 

Reden: de zaal moet opgeruimd zijn bij het verlaten ervan. 

• Alle matten en toestellen terug op hun oorspronkelijke locatie leggen. 

Reden: de zaal moet opgeruimd zijn bij het verlaten ervan. 
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