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Basis Aanbod
2022-2023
A
L
G
E
M
E
E
N

Update:
01/08/2022

Kiddygym
Kiddygym Veltem

°2018 - °2019

IVD

woe 13u30–14u30

°2016 - °2017

IVD

woe 14u30–16u

€ 95

Start2Gym
Start2Gym Veltem

€ 130

Acrogym

AcroRock

Airtrack

Freerunning

Trampoline

Tumbling

D
I
S
C
I
P
L
I
N
E
S

Acrogym
Acrogym Basis

... - °2016

SBS

woe 16u30–18u of
€ 150
VOLZET
za 18u–19u30

Acrogym Basis 3u

... - °2016

SBS

woe 16u30–18u en
za 18u–19u30

€ 250

AcroRock
AcroRock Basis

... - °2016

IVD

ma 18u–19u en
vr 18u–20u

€ 230

IVD: Ivo Van Damme (Veltem) – SBS: Sportcentrum Bart Swings (Herent)

Vanaf het 2de lid van het gezin krijg je € 10 korting – € 15 korting bij 2de discipline

info@wildgym.be – https://www.wildgym.be

Basis Aanbod
2022-2023
Airtrack
Airtrack Basis

°2013 - °2016

FZW

di 18u–19u30

€ 150

Airtrack 10j+

°2008 - °2012

FZW

za 11u30–13u

€ 150

Freerunning
Freerunning Rakkers

°2014 - °2017

FZW

woe 16u30–18u of
za 15u–16u30

€ 160

Freerunning Salto

°2014 - °2017

FZW

za 10u–11u30

€ 160

Freerunning Junior

°2011 - °2014

FZW

ma 17u30–19u of
woe 18u–19u30 of
do 18u–19u30 of
vr 18u30–20u of
za 16u30–18u

€ 160

Freerunning XP 11j+

°2007 - °2012

FZW

do 19u30–21u30 of
vr 18u30–20u30 of
zo 18u–20u

€ 160

Freerunning XP 14j+

... - °2008

FZW

ma 19u–21u

€ 185

°2008 - °2012

SBS

za 19u30–21u

€ 160

... - °2009

SBS

vr 21u–23u

€ 185

Gym 4 parkour 11j+
Jam 4 parkour

Trampoline

VOLZET

Trampoline Basis

°2011 - °2016

SBS

di 18u–19u30

€ 150

Trampoline 12j+

°2005 - °2010

SBS

za 18u–19u30

€ 150

Grote Trampoline

°2011 - °2016

SBS

za 9u–10u30 of
za 10u30–12u

€ 150

Tumbling
Tumbling Basis

... - °2016

SBS

za 9u30–11u

€ 150

SBS: Sportcentrum Bart Swings (Herent) – FZW: Freerunningzaal Wildeman (Herent)

Vanaf het 2de lid van het gezin krijg je € 10 korting – € 15 korting bij 2de discipline

D
I
S
C
I
P
L
I
N
E
S

info@wildgym.be – https://www.wildgym.be

Inschrijvingen
2022-2023
Online inschrijven via Gymfed (vanaf 15 juli)
Ben je dit jaar al lid? Dan kan je je inschrijven vanaf 15 juli. Nieuwe leden kunnen
inschrijven vanaf 15 augustus.
Je schrijft je online in en betaalt online via het systeem van de Gymnastiek Federatie:
https://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?get=stamnummer=610 .
Je hoeft slechts één Gymfed account aan te maken om al je kinderen in te schrijven. Op
die manier geniet je automatisch van de €10 gezinskorting bij meerdere inschrijvingen.

Betalen? Via bancontact!
Tijdens het online inschrijvingprocess betaal je met bancontact. Dan is je inschrijving
verzekerd en onmiddellijk definitief in orde!
TIP: Denk aan de daglimiet van je kaart/app. Payconiq heeft een daglimiet van € 500, je
banking app of je betaling met kaartlezer heeft mogelijk een hogere limiet.
Merk je problemen op tijdens het inschrijven? Neem dan contact met ons op via
info@wildgym.be en we helpen je graag verder.
Let op: Schrijf pas in als je zeker deelneemt. Bij annulaties na 31 augustus 2022 wordt
een administrieve kost van € 20 aangerekend.

Probeerlessen (mei 2022) – Probeermaand (september 2022)
Ben je nieuw en wil je al eens komen proeven van onze groepen? Of ben je al lid, maar
wil je eens testen bij een andere groep?
De laatste week van mei organiseren wij probeerdagen voor alle geïnteresseerden.
Vanaf woensdag 1 september starten onze lessen weer! Ben je ingeschreven, dan kan
je gewoon aansluiten bij je training.
Nog niet ingeschreven? Tenzij een groep al volzet is, kan je in september eenvoudig
aansluiten bij een groep om eens te proberen of je het leuk vindt. Volledig overtuigd?
Vergeet je daarna niet in te schrijven voor de groep volzet is!
Heb je toch nog vragen? Wil je nog meer info? Dan helpen we je graag verder via mail
op info@wildgym.be !

Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven van de inschrijvingen en/of kampen? Schrijf je in op de Wild Gym's
Remind-me email lijst: https://www.wildgym.be/praktisch/remind-me !
Meer info nodig? Stuur ons een mailtje op info@wildgym.be !

info@wildgym.be – https://www.wildgym.be

Groepen na
selectie
Onderstaande groepen zijn enkel toegankelijk na selectie door de trainers van
de respectievelijke disciplines. Deze selecties worden typisch georganiseerd in
mei of juni voorafgaand aan het volgende seizoen.
Meer informatie hierover kan je verkrijgen via de trainers van je discipline of via
info@wildgym.be .

AcroRock
AcroRock Basis 2

IVD

ma 18u–20u

SBS

za 17u–19u

AcroRock
Competitie Team

IVD

ma 20u–21u

SBS

za 17u–19u

AcroRock
Competitie Koppel

IVD

ma 19u–20u

SBS

za 16u–17u

Trampoline
Trampoline
Precompetitie

SBS

za 18u–19u30

DMT
Competitie

IVD

woe 18u–21u

SBS

vr 18u–20u30 en zo 17u–20u

Tumbling
Tumbling Basis 4u

SBS

wo 16u–18u en zo 9u–11u

Tumbling
Precompetitie

SBS

woe 16u–18u en zo 9u–11u en
ma 18u–21u of vr 18u–21u

Tumbling
Competitie

SBS

ma 18u–21u en woe 18u–21u en
vr 18u–21u

SDD

zo 18u–21u

IVD: Ivo Van Damme (Veltem) – SBS: Sportcentrum Bart Swings (Herent) – SDD: Sporthal Den Dijk (Haacht)

Vanaf het 2de lid van het gezin krijg je € 10 korting – € 15 korting bij 2de discipline
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Groepen na
selectie
Onderstaande groepen zijn enkel toegankelijk na selectie door de trainers van
de respectievelijke disciplines. Deze selecties worden typisch georganiseerd in
mei of juni voorafgaand aan het volgende seizoen.
Meer informatie hierover kan je verkrijgen via de trainers van je discipline of via
info@wildgym.be .

Acrogym

Acrogym
Precompetitie

SBS

do 18u–20u en
zo 8u30–11u

Acrogym
Precompetitie Plus

SBS

ma 17u30–19u30 en di 18u–20u en
do 18u–20u en zo 8u30–11u

Acrogym
Competitie I

SBS

ma 18u–20u of di 18u–20u

IVD

woe 18u–20u

IVD

vr 18u–20u of

SBS

vr 18u–20u30

SBS

za 12u–13u: blokjes (vrijblijvend)

SBS

zo 10u30-13u30 of zo 17u30-20u30

SBS

ma 18u–20u30 of di 18u–20u30

SBS

woe 18u–20u30

IVD

vr 18u–20u of

SBS

vr 18u–20u30

SBS

za 9u-13u en za 13u–14u: blokjes (vrijblijvend)

SBS

zo 10u30-13u30 of zo 17u30-20u30

SBS

ma 18u–21u of di 18u–21u

SBS

woe 18u–21u

IVD

vr 18u–20u of

SBS

vr 18u–20u30

SBS

za 9u-13u en za 13u–14u: blokjes (vrijblijvend)

SBS

zo 10u30-13u30 of zo 17u30-20u30

Acrogym
Competitie Beloften

Acrogym
Competitie A

IVD: Ivo Van Damme (Veltem) – SBS: Sportcentrum Bart Swings (Herent)

Vanaf het 2de lid van het gezin krijg je € 10 korting – € 15 korting bij 2de discipline

