
 

 

 

 

23 mei 2018 

Beste ouders en gymnasten 

 

Het turnseizoen 2017-2018 loopt op zijn einde, op 31 mei sluiten we de deuren van de 
sporthal! Het was opnieuw een bewogen jaar waar we toch met enige fierheid op 
terugblikken. De 3 nieuwe disciplines die we voorgesteld hadden , het knuffelturnen, de 
freerunning voor 8-12jarigen en de jongens van de keurploeg die voor het eerst meededen 
in het B-niveau zijn echt een succes geworden!  
 

Lesgevers 

Elke week streven onze lesgevers naar een kwaliteitsvolle les waar iedere gymnast, klein of 

groot, zichzelf kan ontplooien in een leerrijke, ontspannende en leuke sfeer. Als club 

hechten we veel belang  aan het jaarlijks volgen van een aantal bijscholingen door onze 

trainers, om kwaliteit te kunnen aanbieden en om op de hoogte te blijven van de laatste 

nieuwe technieken en ontwikkelingen in de turnwereld om zo de trainingen nog specifieker 

en aangenamer te maken.  

 

Wedstrijden 

Op de  recrea-wedstrijden waaraan Artigym-gymnasten deelnamen, werden schitterende 

resultaten behaald.  

Vier van onze meisjes deden het zeer goed in het C-niveau met als kers op de taart: Emma 

kon als reserve mee naar de Vlaamse kampioenschappen.  

De jongens (6) deden voor het eerst mee in het B-niveau en haalden mooie punten. Korneel 

mocht zelfs tegen alle verwachtingen in,  zijn eerste Vlaamse wedstrijd turnen.  

Hun mooie resultaten maakten van Artigym een trotse club! Deze resultaten zouden wij 

echter niet kunnen behalen zonder de inspanningen van onze lesgevers zowel op kleuter-, 

basis- en gevorderd niveau. 

 

 

 



Nieuw turnmateriaal 

Ook dit jaar kochten we heel technisch hoogstaand turnmateriaal aan, zodat onze 

gymnasten de beste middelen hebben om te trainen. Air-track-modules, hellend vlak, 

balkmatje,springplankbeschermer , wedstrijdspringplank, paddenstoel met bogen, 

handstandsteuntjes, glijbaan kleuters, sliders, krachtballen, opstapjes Freerunning…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuw voor dit jaar 

Nadat enkele turners met succes geslaagd zijn voor de selectieproeven heeft Artigym 

besloten te starten met trainingen op het I niveau voor 8-9 jarige jongens, er zijn 2 

wedstrijden per jaar, daarna kunnen ze eventueel vlot de overgang maken naar het B-

niveau waar onze keurgroep jongens nu reeds actief is. 

 

Praktische info  

• Online inschrijven en online betalen kan vanaf 1 augustus 2018 via de website 

www.artigym-herzele.be 

Dit jaar hebben we gekozen voor een online betalingsformule:       de betaling gebeurt 

samen met de inschrijving. 

• Het turnseizoen start op zaterdag 22 september 2018. 

• De lessen eindigen op donderdag 31 mei 2019. 

• Tijdens de schoolvakanties is er geen les.  

Het weekend voorafgaand aan een schoolvakantie gaan de lessen wel door.   

• Steun-actie ‘snoepverkoop’ zat 10 november 2018. 

• Verrassingsactiviteit op zaterdag 25 mei 2019(laatste zaterdag van het turnseizoen) 

• Selectietesten voor getalenteerde gymnasten in de maand mei. 

• Turnstage 2019 van 19 tot 23 augustus 

 

 Uurrooster2018-2019 

Op zaterdag:-  9u00  tot 10u00:     2de kleuterklas in de bovenzaal 

                        -  10u00  tot 11u00: 1ste kleuterklas knuffelturnen (max. 30 kindjes)  

                        -  11u00  tot 12u00:   3de kleuterklas (max 30 kindjes) in de bovenzaal 

                        -  9u00  tot 10u30: 8-10 jarige meisjes 

                        -   9u00  tot 10u30:  8-12 jarige jongens 

                        -  9u00  tot 10u30:  11-18 jarigengemengd 

           -  10u30  tot 12u00: 6-7 jarige meisjes 

           -  10u30  tot 12u00:   6-7 jarige jongens  

           - 10u30 tot 12u30: gevorderden jongens 10+ 

           - 10u30 tot 12u30: gevorderden meisjes 10+ 

                        - 12u30 tot 15u30:  keurgroep jongens 

                        -  12u30 tot 14u30:  gevorderden jongens 6-10 jaar + I-niveau 

                        -  12u30 tot 14u30:  gevorderden meisjes 6-10 jaar 

 

http://www.artigym-herzele.be/


Op zondag:   -  9u30 tot 12u30:    keurgroep  jongens en meisjes 

                        -  10u tot 12u00  :     jongens I-niveau 

 

Op dinsdag:  -  17u30 tot 20u00:  keurgroep jongens + meisjes 

                        -   17u30 tot 19u30:    gevorderden jongens 6u + I-niveau 

 

Op woensdag: - 16u30 tot 18u30:  gevorderden meisjes 10+ 

                            - 15u30 tot 18u30: keurgroep meisjes 

                            - 18u00 tot 19u30:  Freerunning 8-12 jarigen 

                            - 19u00 tot 21u00:  Freerunning + 12 jaar 

 

Op donderdag:  -  17u30 tot 19u30: gevorderden gemengd 10+ 

                              -  17u30 tot 19u30:gevorderden jongens 6-10 jaar + I-niveau 

 

Op vrijdag:  -  18u30 tot 20u00: basisgymnastiek: 6-12 jarigen gemengd 

                      -  18u00 tot 20u00: keurgroep jongens 

                      -   17u30 tot 19u30: gevorderden meisjes 6-10jaar  

Inschrijvingsgelden 

• Lidgeld kleuters (turnen 1u): 105€ 

• Lidgeld basis (turnen 1u30): 140€ 

 

• Lidgeld gevorderden (turnen 4u): 295€ 

• Lidgeld gevorderden jongens (turnen 6u): 370€ 

• Lidgeld gevorderden meisjes (turnen 7u): 430€ 

 

• Lidgeld I-niveau jongens (turnen 8u): 505€ 

• Lidgeld keurploeg meisjes (turnen 8u30): 535€ 

• Lidgeld keurploeg jongens (turnen 10u30): 725€ 

 

• Lidgeld Freerunning: +12 jaar(freerunnen 2u): 180€ en 10% korting als je nog in een 

turngroep ingeschreven bent 

• Lidgeld Freerunning: 8-12 jarigen ( freerunnen 1.5u): 140€ 

 



• Bij drie ingeschreven kinderen uit een zelfde gezin wordt het lidgeld verminderd met 

10% voor het derde kind 

 

Tot slot willen wij alle ouders en gymasten, van harte danken voor het vertrouwen in onze 

club en jullie wekelijkse inzet! 

 

We wensen jullie een heel fijne en deugddoende vakantie en zien jullie graag terug op onze 

stage of vanaf 22 september2018! 

 

Met sportieve groeten 

 Het Artigym-team 


