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Freerunning ARTGYM
Seizoen 2022-2023

Voorwoord
Hallo allemaal, wij maken ons klaar voor ons 10e seizoen bij FAK (Freerunning Artgym Kapellen).
Dit bestand geeft jullie een beeld hoe de freerunning in onze club in elkaar steekt.
Het is belangrijk dit goed door te lezen, om zo op de hoogte te zijn van al onze afspraken.

Mochten er ergens onduidelijkheden over zijn, contacteer ons gerust!

Vriendelijke groeten
Nico Leenaarts
Heb je onze jaarlijkse video al bekeken?
https://www.youtube.com/watch?v=yCIcIO6AAgo
Playlist met voorgaande video’s:
https://www.youtube.com/watch?v=UHLiuwsYuvw&list=PLW80ouUdCOu8wDQPQNBlqft57MMFMuxOC

Blijf op de hoogte van alles via onze facebookgroep!

Volg ons ook op instagram!

(Freerunning Artgym)

ARTGYM_FREERUNNING
https://www.instagram.com/artgym_freerunning/

https://www.facebook.com/groups/718729434987513/
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1) Contactgegevens

Nieuwe leden
We zien graag nieuwe leden verschijnen zolang de groepslimieten dit toestaan.
BELANGRIJK: het is verplicht om in te schrijven alvorens je je proefles kan komen doen.
Een proefles kan alleen gedaan worden in de basicgroepen. Je hebt één proefles. Hierna dien je de
betaling uit te voeren voor je 2e les, anders kan je NIET meer deelnemen.
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2) Trainingen – dagen / uren / trainers
DAG

Uur + groep

Verantwoordelijke

Donderdag

Woensdagavond

Woensdagmiddag

Dinsdag

Maandag

Brecht Mees

hulptrainers

Stan Van Roey & Daan Van Den Bergh

5e leerjaar
18u – 19u30
6e leerjaar
19u30 – 21u

3e en 4e middelbaar
18u – 19u30

Nico
Leenaarts

Tibeau Van Gils

Matthias
poppe

Ben Pyl & Yarno Cleybergh

Emile Konings

Lou Van Overloop & Matthias Van Dyck

Nico
Leenaarts

Tibeau Van Gils

16+ (vanaf 5e MB)
19u30 – 21u

3e leerjaar
15u – 16u30
4e leerjaar
16u30 – 18u

1e middelbaar
18u – 19u30
2e middeljaar
19u30 – 21u

XTRM 1
18u – 19u30
XTRM 2 (vanaf 3e MB)
19u30 – 21u

VERVANGENDE TRAINERS

Wietse Anckaert / Stan Vriesacker / Toon Vermeylen
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3) onze groepen – wat meer uitleg
Onze lessen vinden zowel binnen (indoor) als buiten (outdoor) plaats!

Lidgeld per seizoen (incl. verzekering,…) : 145 euro
Latere instroom: Start je later in het jaar? Zie hier nog eens de prijzen en hoe ze veranderen
naarmate wanneer je instapt
September → 145€

1 Januari → 99€

Na paasvakantie→ 58,75€

Hierin wordt vooral gewerkt rond de basisbeginselen en van Parkour en de fysieke voorbereiding. Hier
leren we dus verschillende manieren aan om aan dingen te zwaaien (swings) / op dingen klimmen / over
dingen springen (vaults) / veilig leren landen / … . Ook in deze groep zal gewerkt worden rond de
beginselen van rotaties (salto’s,…) Dit steeds op een veilige manier.
e

3 leerjaar
4e leerjaar

TRAININGEN
woensdag 15u – 16u30
woensdag 16u30 – 18u

Structuur les:
-

Gezamenlijke opwarming (Cardio / kracht / dynamische stretch (30’))
Doorschuifsysteem in posten, 3 groepen (niveau/leeftijd) ( 45’)
Stretching (15’)

Hierin gaan we verder met de geleerde vaardigheden van parkour, we breiden deze uit en de basis van
freeruntricks wordt verder gelegd (salto’s/…). We willen de leden klaarstomen later in de community te
treden. Hierdoor gaan we ook veel werken rond de waarden en normen van een freerunner!

5e leerjaar
6e leerjaar

TRAININGEN
Maandag 18u – 19u30
Maandag 19u30 – 21u

Structuur les:
-

Gezamenlijke opwarming (Cardio / kracht / dynamische stretch (30’))
Training. Doorschuifsysteem in posten, gevolgd door runs ( 45’)
Stretching (15’)
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Bij deze groep gaan we ervan uit dat de basis er al goed inzit. Deze wordt uiteraard nog herhaald,
maar onze focus zullen we meer verleggen naar het creatieve aspect van parkour. We willen dat
iedereen zijn eigen stijl gaat ontdekken en leert om zijn bewegingen op een goede manier aan
elkaar te knopen zodat ze vette lines zullen kunnen maken!
iiiii

1e middelbaar
2e middelbaar

TRAININGEN
Woensdag 18u – 19u30
Woensdag 19u30 – 21u

Structuur les:
-

Gezamenlijke opwarming (Cardio / kracht / dynamische stretch (30’))
Doorschuifsysteem in posten, gevolg door runs ( 30’)
Vrije training (15’)
Stretching (15’)

Deze groep willen we stimuleren om ook in de community te komen en op zelfstandige basis ook
buiten te trainen met vrienden/… . De basis hier is gekend (of leren we nog aan voor
nieuwelingen,…)! Tijd om ons verder te verdiepen in verschillende moeilijkere / creatievere tricks
van freerunning/ Tricking/ … . Uiteraard blijven we de parkourvaardigheden uitbreiden. De leden
krijgen meer inspraak in hoe ze iets aanpakken.

e

e

3 + 4 middelbaar

TRAININGEN
Dinsdag 18u – 19u30

Structuur les:
-

Gezamenlijke opwarming (Cardio / kracht / dynamische stretch (30’))
Doorschuifsysteem in posten, gevolg door runs ( 30’)
Vrije training (15’)
Stretching (15’)

In onze volwassengroep krijgen ervaren traceurs de kans hun parkour-/ freerunskills te onderhouden/
verbeteren. Voor nieuwelingen in de sport worden lessen gegeven zodat ze de basisvaardigheden
mee beheersen. De leden krijgen de kans hun eigen stijl te ontwikkelen en hebben zelf veel inspraak
in deze les.

16+ en volwassenen

TRAININGEN
Dinsdag 19u30 – 21u

Structuur les:
F)
G)

H)
I)

Gezamenlijke opwarming (Cardio / kracht / dynamische stretch (30’))
Splitsing groep
➔ Ervaren traceurs: Vrije training rond centraal thema (30’)
➔ Nieuwelingen in de sport: Les (30’)
Vrije training (15’)
Stretching (15’)
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In deze groep gaan we nog extremer in tricks en sprongen! De uitdaging uit de basisgroepen is niet groot genoeg
voor deze durvers! Moeilijkere/ meer technische sprongen en tricks zullen hier dus op een veilige manier worden
aangeleerd.
DEZE LEDEN KRIJGEN HUN BASISLES BIJ HUN LEEFTIJDSGROEP. DE XTREME TRAINING IS EEN EXTRA TRAINING
HIERBOVENOP. Het is dus niet de bedoeling alleen de XTRM te volgen.
Zo blijft de basis onderhouden en hoeven we hier tijdens deze training geen tijd aan te spenderen. Tijdens de
XTRM-training zoeken we naar meer uitdaging en leren we de complexere tricks aan deze leden.

Supplement Lidgeld per seizoen: 125 euro (bovenop het basislidgeld dus, samen = €270)
Latere instroom: Start je later in het jaar? Zie hier nog eens de prijzen en hoe ze veranderen
naarmate wanneer je instapt
September → +125€

1 Januari → 79€

Na paasvakantie → 48€

= Selectie uit 5e leerjaar tot 2e middelbaar. (met uitzondering ook uit het 3e en 4e leerjaar)
XTRM 1

TRAININGEN
Donderdag 18u – 19u30

Structuur les:
J)
K)
L)
M)

Gezamenlijke opwarming (Cardio / kracht / dynamische stretch (30’))
Aanleren tricks (in posten,…) ( 35-40 ’)
Vrije training (5-10’)
Stretching (15’)

= Vanaf het 3e middelbaar. Wil je lid worden van deze groep? Een gesprek met een verantwoordelijke
trainer is dan nodig. In deze groep zoeken we vooral freerunners die extra motivatie hebben om
meer te trainen!
Deze leden zullen vooral op een vrije basis kunnen trainen en leren van elkaar. Plezier staat hier
centraal. We starten iedere les met een wedstrijdsport naar keuze (+/- 30 min)

XTRM 2

TRAININGEN
Donderdag 19u30 – 21u
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Er is geen correcte lijst die we hiervoor kunnen geven, wij kijken vooral na bij de
kinderen hoe hard ze vooruitgaan. Om jullie toch een beeld te geven is hier wat wij
verwachten van iemand om geselecteerd te worden voor de XTRM.
Vaults

Swings en underbars

- Safety vault
- Speed vault
- Lazy vault
- Buttspin
- Kong
- Dash
- Reverse vault
Jumps en precisions

- 3x krachtig zwaaien
- swing precision van 5 voet (correcte uitvoering)
- backwards swing precision van 5 voet (correcte
uitvoering)
- key swing
- swing 180
- underbar (recht en schuin)
Flips

- standing precision van 7 voet (sticken)
- running precision van 9 voet (sticken)
- Correcte landingen bij sprongen
- backwards precicion van 5 voet
- precision 90/180 draaien
- combinatie strides / plyos
Grond

- Frontflip
- Backflip
- Sideflip
- Wallflip
(PS. Trampoline telt niet!)

- safety rolls / Parkourroll (beide kanten)
- cartwheel
- roundoff
- makaku
- handstand (min. 5 seconden staan)
- B-kick

- Goede medewerking
- gemotiveerd
- creatieve inzichten

Extra

We zoeken al jaren naar het beste systeem om leden te selecteren voor de XTRM. Komend seizoen
zouden we open trainingen willen organiseren met testjes om zo te bepalen wie deel kan nemen aan
de XTRM groep.
We zullen deze training houden midden / eind september. Meer info volgt.
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4) Samenvatting groepen / uren
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5) Onze zaal (accommodatie) + zaalafspraken!
Sporthal KTA Kapellen

(Pastoor Vandenhoudtstraat 8 - 2950 Kapellen)

ZAALAFSPRAKEN
Training op INDOOR schoenen (blote voeten mogen niet van de
school)
Je komt aan met outdoor sportschoenen (voor als we buiten
gaan) en wisselt deze in de zaal.
Indoorschoenen = proper en zonder zwarte zool

Eten en drinken mag NIET in de zaal.
Één uitzondering hierop is water, dit is steeds toegestaan.

Om drukte te vermijden laten we tijdens de trainingen geen ouders toe in de zaal. We hebben
ondervonden dat deze maatregel veel meer rust schept, een succes dus. We behouden dus dit
systeem. We proberen kijkmomenten te organiseren waarbij ouders wel eens in de zaal
kunnen komen kijken. De sporters komen dus zelfstandig naar binnen en buiten.
Indien u een vraag hebt voor een trainer, kan u gerust voor of na de training even
binnenkomen! Het is vooral niet de bedoeling dat er tijdens de les in de zaal / kleedkamers
gebleven wordt.

Indien je te vroeg bent, kan je wachten in de kleedkamers. Je gaat nog NIET de zaal binnen. Zijn je
ouders wat later? Ook dan mag je wachten in de kleedkamer.
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6) (TOEKOMSTIGE) projecten

Het voorbije jaar hebben we de grades amper gebruikt. We hebben ze vorig jaar volledig vernieuwd.
We hopen deze naar volgend seizoen toch terug te kunnen integreren in de trainingen. We zoeken
nog uit hoe we dit aanpakken. Een apart toonmoment is een optie. Dit kunnen we koppelen aan een
clubactie.

Elk bandje staat voor een niveau. Het kind probeert telkens de oefeningen correct uit te
voeren voor een volgend bandje (grade) te kunnen behalen.
Het doel is alle bandjes te verzamelen.
1ste bandje (WIT) Voor heel de club verkrijgbaar. Een bandje kost 2 euro.
Starters
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5

Wit bandje
Groen
Geel
Blauw
Rood
Zwart

Meer uitleg + de challenges voor de grades
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW80
ouUdCOu_JShmdEaUzMYGQfDUPUz03

We vragen om kledij te dragen waar je aangenaam in kunt sporten en
anderen en jezelf niet mee kunt beschadigen. Zorg voor goed schoeisel.
De voorbije jaren hebben we al eens een parkourschoenen actie gedaan +
we hebben nu onze eigen shirts. Deze kunnen nog aangekocht worden voor
€10
Op termijn breiden we dit graag uit naar truien/ shorts/ …

Trainen in een vuile omgeving op vuile spots is niet fijn en zelfs gevaarlijk!
Als freerunners vinden we het belangrijk dat onze omgeving leefbaar en dus proper blijft.
Daarom zullen we proberen een afvalopruimactie te houden gekoppeld aan een extra
training!
Meer info volgt later.

10

INFOBROCHURE

FREERUNNING ARTGYM

2022-2023

We proberen iedere maand 1 outdoor training te laten doorgaan georganiseerd uit de
club. (dag en plaats = steeds afspreken via poll)
Doel: outdoor training stimuleren en communitygevoel bevorderen.
Meer info volgt later.

Voor onze oudere freerunners (vanaf 3e middelbaar), er is een Whatsapp groep
aangemaakt waarin je kan posten wanneer je buiten zou willen trainen of gewoon wat
rondhangen. Je kan dit dan met elkaar bespreken en zo makkelijk een trainingspartner
vinden. Wil je lid worden kan je mij dit steeds sturen.
Belangrijk: Deze trainingen vallen dan buiten Artgym (zonder de clubverzekering).

Ook dit jaar maken we weer een parkourtrip met onze 16+. Na een
geslaagde editie in Lissabon (https://youtu.be/7bYP0ALnDKs) en Bilbao
(https://youtu.be/1BX5TYkibQ8). Bekijken we waar we dit jaar heen zullen gaan.
Malta / Madrid / Kopenhagen / Berlijn… zelfs een Grieks eiland is een
optie.
Wanneer? Bij voorkeur de Krokusvakantie 2023

Uiteraard gaan we proberen hiervoor geld in te zamelen via verschillende acties. Meer info volgt.

Wij werken samen met Sport Na School. Dit betekent dat jongeren in het
onderwijs freerunning als sport eens kunnen komen uitproberen. (Max 4
lessen op een jaar).
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7) EXTRA

TIP: Download de app ‘URBN jumpers’ dit is een parkourapp waarmee je
in contact kan komen met de community/ spots kan vinden/ en nog
veeeeeel meer!!
Er bestaat nu ook een desktop versie, handig voor als je op reis gaat of
ergens naartoe gaat en wilt weten waar je kan trainen! 🡪 https://beta.urbnjumpers.com/app/home
Tegenwoordig zijn er meerdere apps die spots weergeven, je kan dus ook de volgende apps
downloaden: Citylegends / Horizn

De sport groeit steeds meer in België, zo zijn er ook steeds meer evenementen! Doorheen het jaar
hou ik jullie op de hoogte voor evenementen omtrent freerunning. De evenementen met een groene
kleur worden georganiseerd vanuit Gymfed, deze raden we aan om zeker af te komen!
DATA
2 juli 2022
3 juli 2022
30 – 31 juli 2022
14 – 15 augustus 2022
3 en 4 september 2022
24 – 25 september 2022
? (januari)
? (mei)
? (maart)
Iedere zondag

EVENT
Urbanistics PK jam
LLN jam
Ceci n’est pas un stick
10000 VAULTS SUMMER
SwingsNOtherTthings
MOVE!
UPCOMING
10000 VAULTS WINTER
CCC
Skill comp
RETURNING
Open training hal 5

PLAATS
Urban center Brussel
Louvain La Neuve
Gent
SKAY academy (Westmeerbeek)
Hal 5 Leuven
Gent (parkourpark Blaarmeersen)
SKAY academy (Westmeerbeek)
SKAY academy (Westmeerbeek)
Hal 5 Leuven
Hal 5 Leuven

De voorbije jaren merkten we een (extreem) lage opkomst tijdens de examenperiode in december en
juni. Met momenten zaten we zelfs maar aan 15% opkomst van bepaalde groepen. Vanaf dit seizoen
gaan we tijdens de examenperiodes aangepaste trainingen voorzien. Het kan zijn dat we groepen
samenvoegen, of andere trainingsmomenten voorzien. Meer info hierover volgt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Wij doen er alles aan om kwetsuren te vermijden. Mocht dit toch
gebeuren, dan kan u hieronder de procedure vinden om alles in orde te brengen voor de verzekering.
https://gymfed.s3.eu-central-1.amazonaws.com/media/c1b73e2c604808b3b67a7f5e49187961.pdf?fbclid=IwAR2u587uUm8MRiyD_7xtlTbqVuf1umiaiatADUz1Z0FLRptB66t-k7UjMQ
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Tijdens de vakantie zijn er geen lessen zoals jullie weten. Uiteraard kan je nog steeds trainen. Vanuit
de club voorzien we verschillende zaken.

Kampen
Zomerkampen 2022 → https://www.artgym.be/wp-content/uploads/2022/01/Artgym-summer-moves-finaal-2.pdf
Indien mogelijk organiseren we ook dagkampen tijdens de kerstvakantie.

Online Tutorials
Via de volgende link komen jullie bij onze playlist van de online tutorials terecht, perfect
voor wie thuis graag wat wilt bijleren!
https://www.youtube.com/watch?v=MxfxpLWKGWI&list=PLW80ouUdCOu8OzJNfOPySE2tIF14bKYkV

Kapellen Spot Challenges
In deze 9 video’s geven we 3 challenges rond een aantal spots in Kapellen. Kan jij ze allemaal?
https://www.youtube.com/watch?v=Zsn4cB_sUqE&list=PLW80ouUdCOu8OzJNfOPySE2tIF14bKYkV&index=42

Wereldwijd groeit onze sport, dit heeft veel positieve gevolgen. Meer en meer steden en gemeenten
investeren in parkourprojecten. Hopelijk krijgen we ooit ons eigen parkourpark in Kapellen. In
afwachting daarvan kan je wel trainen in volgende parkourparken (de één al beter dan de ander).

BELGIË
Antwerpen Luchtbal
Antwerpen Linkeroever
Gent - Blaarmeersen
Leuven – hal 5
Gent - Oostakker
Brussel – Schaarbeek
Brussel
Vilvoorde

102 Columbiastraat - Antwerpen
Hugues C. Pernathlaan 22 - Antwerpen
Zuiderlaan 13 - Gent
Diestsesteenweg 104 - Leuven
Wolfputstraat 92 - Gent
Koninginnelaan 183 - Brussel
Charles Demeerstraat 65 - Brussel
Rondeweg - Vilvoorde

Nederland - Halsteren
Nederland - Goes
Nederland - Breda
Nederland - Roosendaal

Park - De Schouw – Halsteren (Nederland)
Sportpark Het Schenge – Goes (Nederland)
Pier 15, veilingkade – Breda (Nederland)
Industriestraat 69, Roosendaal, Nederland

NEDERLAND (in de buurt)

INTERNATIONAAL
Luxemburg – Remich

Route du Vin - Remich (Luxemburg)
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8) PROCEDURE INSCHRIJVINGEN

Het nieuwe seizoen staat weeral voor de deur, dus tijd om uw kind opnieuw in te
schrijven voor een nieuw jaar boordevol plezier.
De inschrijving gebeurt volledig online via de Gymfed. U kijkt dan alle gegevens na (is het adres nog
correct, e-mailadressen juist, ...?) en doorloopt alle stappen. Inloggen doet u met het e-mail adres van het
gezinshoofd. Dit is normaal gezien het e-mail adres waar u deze mail op ontvangt.
Bent u de login vergeten dan kan u een nieuw paswoord aanvragen via
de link paswoord vergeten, rechts bovenaan op het scherm.
Inschrijven via: https://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?get=stamnummer=576
Graag zouden we deze inschrijving ontvangen voor de start van het nieuwe seizoen (1 september).
Let op: Pas wanneer het lidgeld betaald is en er een volledig ingevuld inschrijvingsformulier in het ledenbest
and van Gymfed goedgekeurd is door ons, is men bij Gymfed geregistreerd en verzekerd. Indien u een
verhoogde waarborg wilt voor uw kind(eren), dient u dit aan te klikken. Dit is niet verplicht maar wordt wel
aangeraden bij de gespecialiseerde groe pen.

Onze eigen leden hebben 2 weken voorrang op de nieuwe leden. Er staan verschillende kinderen op de
wachtlijst voor deze groepen. Om de lessen zo interessant mogelijk te maken is er een max voor deze
groepen. Bij freerunning is dit 30 per les.

Indien u meerdere kinderen hebt bij Art Gym en dus recht hebt op gezinskorting is het belangrijk dat u hen
inschrijft in deze volgorde
o Acro A, B, I (5dagen)

→

o Acro C

→

o Tumbling B

→ o Acro recrea

→

o Tumbling C

o Gymtopia + discipline

→ o Tumbling C

→

o Tumbling I

→ o Gymtopia

→

o Tumbling Recrea

o Freerunning basis + selectie XTRM
o Kiddies en Basis

→ o G - Gym

→ o Freerunning basis

→ o Topsport

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren op artgym.ledenbeheer@gmail.com Vicky
Akkermans zal u dan verder helpen.

Rekeningnummer club: BE13-7895-8980-0939
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9) Blijf op de hoogte! (mail)
Vanaf komend jaar zoeken we een nieuwe manier om het
mailverkeer vlot te laten verlopen. Jaarlijks zijn er
problemen met mensen die later inschrijven en niet op de
lijst staan of mensen die een mailadres willen veranderen
waar te veel kostbare tijd aan verloren wordt. Vanaf nu
werken we met BLOGGER.

Via Blogger kan je jezelf aanmelden en afmelden op de nieuwsbrief / mails die je van mij ontvangt.

Je gaat hiervoor naar de volgende link:

https://freerunningartgym.blogspot.com/
Je komt dan op de volgende site:

Bij ‘blijf op de hoogte’ klik je op volgen!
Vanaf nu wordt je via mail op de hoogte gehouden van alle nieuwe updates!
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