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“DE TURNVERENIGINGEN
IN NEDER
LAND
BESEFFEN
OOK WEL
DAT HET
BELANG
RIJK IS OM
AAN HET
FYSIEKE
GESTEL
VAN EEN
TURNSTER
OF TURNER
TE DEN
KEN”
Martin Nijkamp

Daar is een simpele reden voor: acrobatiek vergt veel
van het lichaam. Het was een belangrijke overweging
voor de KNGU op dit terrein actie te ondernemen. In
samenwerking met het InnoSportLab in Den Bosch
wordt binnenkort onderzoek verricht naar de impact
van de diverse sprongen tijdens de vrije oefening. De
KNGU heeft voor deze en dergelijke onderzoeken een
embedded scientist in dienst. Deze wetenschapper gaat
geregeld aan de slag met complexe onderwerpen die
de turntrainers van de bond graag onderzocht willen
hebben.
Naar aanleiding van de literatuurstudie en ervaringen
uit het veld kwam de KNGU niet alleen met aanbevelingen om het aantal high impact momenten drastisch
terug te dringen. Nijkamp overlegde ook met materiaalfabrikanten over aanpassingen. Die zijn inmiddels uitgevoerd, tot grote tevredenheid van bond en sporters.

Omdat de acrobatiek op de vloer een van de ‘grootste
boosdoeners’ was voor wat betreft de blessures door
high impact momenten, was dat onderdeel ook één
van de eerste aandachtspunten in het overleg tussen
fabrikanten en bond. Daarbij was het uitgesloten dat
de vrije oefening op vloer zou sneuvelen, het nummer
heeft teveel traditie en statuur om van het programma
afgevoerd te worden. Bovendien horen de flikflakken,
salto’s en overslagen natuurlijk net zozeer bij het turnen
als pizza’s en pasta bij de Italianen.

Soft turnen
Er volgde een tweetal trajecten. Nijkamp sprak onder
meer met Peter van der Haar van Airtrack Factory, dat
met lucht gevulde trainingsvloeren maakt. Samen met
het bedrijf wordt het zogeheten ‘soft turnen’ gepromoot. Bovendien bleek ook Janssen-Fritsen bereid mee
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Een veel voorkomende blessure bij jonge turnsters

