Nieuwsbrief oktober 2022

Activiteiten in oktober
16/10 - Brevettendag 1
31/10-06/11 - Herfstvakantie: geen
trainingen
Deadlines
12/10 - Inschrijven recreacup 1
13/10 - Inschrijven brevettendag 1

Inschrijvingen
Momenteel staat onze teller al op meer
dan 100 ingeschreven leden.
Fijn!
We willen graag aan de skippers die nog
niet zijn ingeschreven vragen om dit zo
snel mogelijk in orde te brengen.
De inschrijvingslink vind je via onze
website www.jumpxtreme.be.

Nieuwsbrief JumpXtreme vzw
oktober 2022

Welkom in onze club!
Wat is het fijn om jullie weer terug te
zien op training! We heten onze nieuwe
leden ook een warm welkom in onze
club!
Laten we er samen een fantastisch
springjaar van maken!

Uitbreiding bestuur
Vanaf dit clubjaar zullen Julie Van Bel en
Jari Janssens mee deel uitmaken van het
bestuur.
In een notendop vind je hier onze
taakverdeling:
Jari - sociale media
Julie - recrea
Kimberly - ledenbeheer
Tine - competitie
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Teambuilding hoofd- en hulptrainers
Op zaterdag 3 september hadden onze hoofd- en hulptrainers samen onze
jaarlijkse teambuildingsdag. We trokken naar Viva Padel in Berlaar om samen
deze populaire balsport te ontdekken.
De zon was even overvloedig aanwezig als het amusement. Wil je de sfeer van
onze teambuilding even opsnuiven? Klik dan hier.
Op het einde van de dag konden we besluiten dat wij, als bestuur, super trots
zijn op zo'n fantastisch trainersteam! Daarnaast merkten we ook dat balsporten
toch niet zo ons ding zijn :).
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Volg ons op sociale media!

@jumpxtremeberlaar

Wist je dat wij ook te vinden zijn op Facebook, Instagram én Youtube?
Op Facebook en Instagram plaatsen we regelmatig foto's of video's van op
training. Daarnaast krijg je ook alle informatie mee over onze evenementen en
wedstrijden, zoals inschrijvingslinken, deadlines, video's, ...
Dit jaar dagen we alle skippers uit aan de hand van vier challenges. Onze volgers
bepalen zelf de challenge, waarna elke groep een maand de tijd krijgt om deze zo
goed mogelijk uit te voeren. Het resultaat zie je telkens op Instagram. Nog een
reden om ons te volgen @jumpxtremeberlaar!
Bekijk ook zeker ons youtubekanaal voor de video's van onze clubshows.

Vind alle informatie op onze website!
Ben je de nieuwsbrief kwijt? Weet je niet waar in te schrijven voor een
evenement? Neem een kijkje op www.jumpxtreme.be!
Dit seizoen gebruiken we naast de maandelijkse nieuwsbrief ook onze website
om jullie te voorzien van alle informatie.
De nieuwsbrieven plaatsen we steeds online, zodat jullie deze steeds kunnen
terugvinden als je deze verwijderd hebt, of jammer genoeg niet ontvangen.
Ook alle informatie over evenementen, zoals de brevettendag of clubdag, zal
hierop te vinden zijn. Nooit meer eindeloos op zoek naar die ene
inschrijvingslink voor een brevettendag. Gewoon even surfen naar
www.jumpxtreme.be!
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Brevettendag 1
De eerste brevettendag staat weer voor de deur!
Op zondag 16 oktober 2022 kunnen alle skippers, van mini’s tot volwassenen,
opnieuw een poging wagen om één of meerdere brevetten te halen.
Er bestaan tientallen brevetten, zowel individueel als per twee. Op training
oefenen de skippers op de brevetten van hun niveau, om dan op 16 oktober
hiervoor (hopelijk) beloond te worden met een button! Een skipper moet altijd
eerst Basis 1 en 2 behaald hebben alvorens naar de moeilijkere brevetten te
gaan. Ook moet je bijvoorbeeld eerst Crosses 1 behaald hebben alvorens je
Crosses 2 mag halen. Vraag gerust aan de trainer welke brevetten je al behaald
hebt. Neem alvast hier eens een kijkje naar welke brevetten er allemaal bestaan.
Praktisch?
De brevettendag gaat door in de turnzaal in Berlaar, Sollevelden 5.
Brevetten halen kan gedurende 2 sessie: van 10-11u of 11-12u. In elke
sessie is het mogelijk 2 brevetten te halen, dus maximum 4. Wil je er
meer halen? Geen paniek, in februari organiseren we een tweede
brevettendag!
Op de dag zelf betaal je 2 euro per brevet en vanaf 3 brevetten betaal
je slechts 1 euro extra. Bijvoorbeeld: Je schrijft je in voor 4 brevetten, dus
je betaalt 6 euro (2 + 2 + 1 + 1).
We vragen jullie om je hier in te schrijven. Inschrijven kan tot en met
donderdag 13 oktober 2022. Het uur dat je aangeeft bij inschrijving is
ook effectief het uur waarop het brevet zal worden afgenomen. Voor de
brevetten per twee schrijven beide skippers zich in.
De trainingen op zondag 16 oktober gaan NIET door.
Als ouder komen supporteren? Wees welkom! We voorzien drank en gebak
tegen democratische prijzen en onze clubshop zal opgesteld worden.
Wij staan alvast te popelen om veel brevetjes uit te delen.
Veel succes met oefenen!
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Recreacup 1
Op zaterdag 12 november organiseert Gymfed, de overkoepelende federatie
van alle Vlaamse ropeskipping- en gymnastiekclubs, de eerste recreacup van het
seizoen in Kortenberg. Meer info vind je ook hier. Al onze recreatieve skippers,
vanaf de maxi's, worden aangemoedigd hieraan deel te nemen voor een leuke
wedstrijdervaring. Hopelijk is onze club talrijk vertegenwoordigd!
Tijdens een recreacup nemen recreatieve skippers van over heel Vlaanderen het
op tegen leeftijdsgenoten in 8 single rope proeven waarvan 2 zotte
verrassingsproeven. Heb je bijvoorbeeld als eens geprobeerd met een boa te
springen? De 6 andere proeven zullen jullie op training leren kennen en
inoefenen.
Wil jij graag deelnemen aan deze fantastisch leuke wedstrijd? Klik dan hier.
Inschrijven kan tot en met 12 oktober en de deelname bedraagt 7 euro.
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Sfeerbeelden start seizoen

@jumpxtremeberlaar
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Trooper
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Kalender
16 oktober
31 oktober - 6 november
12 november
23 december - 8 januari
9 januari - 15 januari
5 februari
11 februari
20 februari - 26 februari
5 maart
3 april - 16 april
15 april
6 mei
13 mei

Brevettendag 1
Herfstvakantie
Recreacup 1
Kerstvakantie
Vriendjesweek
Recreacup 2
Brevettendag 2
Krokusvakantie
Challenge day
Paasvakantie
Clubdag
Showteams
Clubshow

Tijdens de vakanties zijn er geen trainingen.
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Clubshop

Trainingslocaties
Sportschuur

Heistsebaan 83

Wil jij graag een nieuw touw,

2590 Berlaar-Heikant

een gepersonaliseerde
club-T-shirt of een clubpull?

Turnzaal Berlaar

Vraag ernaar op training!

Sollevelden 5
2590 Berlaar
Turnzaal Berlaar-Heikant
Aarschotsebaan 60
2590 Berlaar

Praktische info
www.jumpxtreme.be
info@jumpxtreme.be
0467/00.95.75

Sponsoring
Wens jij onze club te sponsoren?
Dan willen wij jou alvast
ontzettend hard bedanken! Je
kan onze club op verschillende
manieren steunen.
Voor meer informatie kan je ons

@jumpxtremeberlaar
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contacteren op
info@jumpxtreme.be
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