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Het	 einde	 van	 de	 zomer	 komt	 (zoals	 steeds	 veel	 te	 snel)	 in	 zicht.	Naast	 de	 onmiskenbaar	
talrijke	 nadelen	 zien	 wij	 echter	 ook	 een	 groot	 voordeel:	 het	 trainerskorps	 staat	 immers	
alweer	 te	 popelen	 om	 er	met	 een	 frisse	 geest	 en	 uitgerust	 lichaam	 vanaf	 september	 een	
schitterend	judoseizoen	van	te	maken.	Hopelijk	zijn	jullie	er	ook	klaar	voor!	

Onze	ledenbrief	gaat	doorgaans	gepaard	met	een	aantal	mededelingen	over	de	clubwerking	
en	ook	dit	jaar	is	dit	niet	anders.	Vooreerst	een	belangrijke	administratieve	mededeling:	

Ons	rekeningnummer,	sinds	jaar	en	dag	ongewijzigd,	bestaat	niet	meer!	

Gelieve	het	oude	rekeningnummer	uit	jullie	adresboeken	te	schrappen	en	voor	betalingen	
aan	de	club	voortaan	BE65	6528	5315	5296	als	begunstigde	op	te	geven.	

Vanaf	het	komende	seizoen	werken	we	tevens	met	een	nieuw	systeem	voor	de	betaling	van	
de	 lidgelden,	 waarbij	 de	 judoka	 pas	 dient	 te	 betalen	 op	 het	 moment	 dat	 de	 vergunning	
vervalt.	 Een	 maand	 voor	 de	 vervaldatum	 ontvang	 je	 van	 ons	 een	 bericht	 en	 vervolgens	
verwachten	we	de	 betaling	 ten	 laatste	 op	 de	 15e	 van	 deze	maand,	 zodat	 de	 vernieuwing	
tijdig	 kan	 geregeld	 worden.	 Er	 zal	 streng	 gecontroleerd	 worden	 op	 geldigheid	 van	 de	
vergunningen,	niemand	mag	onverzekerd	de	tatami	betreden!	

Voor	 jou	verandert	er	overigens	niets,	 je	vergunning	 is	geldig	tot	eind	september	en	dus	
verwachten	we	je	betaling	net	als	de	voorbije	jaren	vóór	15/09/2017.	

Voorts	hebben	we	ook	nog	enkele	mededelingen	omtrent	het	sportieve:	

Na	 een	overweldigend	 eerste	 seizoen,	 breien	we	 in	 september	 graag	 een	 vervolg	 aan	het	
succesverhaal	dat	onze	kleutergroep	bleek	te	zijn.	Ook	dit	seizoen	zien	we	 judofans	uit	de	
tweede	en	derde	kleuterklas	(°2012-2013)	graag	op	vrijdagavond	op	onze	tatami	verschijnen!	

Trainster	Hannelore	heeft	de	 smaak	opnieuw	goed	 te	pakken	en	 zal	 vanaf	 september	ook	
onze	nieuwste	groep	leiden.	We	starten	op	dinsdagavond	immers	met	een	training	speciaal	
voor	 de	 judomama’s	 (en	 andere	 vrouwen).	 Vrouwen	die	wekelijks	 graag	 anderhalf	 uurtje	
actief	 willen	 sporten,	 willen	 begrijpen	 wat	 al	 die	 Japanse	 termen	 van	 zoon-/dochterlief	
betekenen	en	willen	leren	hoe	zichzelf	te	verdedigen	kunnen	voor	meer	info	alvast	terecht	
op	hannelore@judoclubzele.be.	

Tot	 slot	 nog	 dit:	 bij	 de	 start	 van	 het	 nieuwe	 seizoen	 starten	 we	 met	 een	 gloednieuwe	
clubranking.	 Op	 die	manier	willen	we	 judoka’s	 die	 een	 enthousiaste	 ambassadeur	 van	 de	
club	en	sport	zijn,	belonen	voor	hun	inzet.	Aanwezigheid	op	de	clubtrainingen,	aanwezigheid	
op	 de	 geselecteerde	 tornooien	 en	 resultaten	 op	 deze	 tornooien	 (vanaf	 U13)	 zijn	 de	 drie	
pijlers	waarvoor	we	een	ranking	zullen	bijhouden.	

Tot	binnenkort!	



Hoe	ziet	het	seizoen	2017-2018	eruit	voor	de	judoka’s?		
De	 verschillende	 groepen	 behouden	 hun	 trainingsuren	 van	 het	 voorbije	 seizoen.	 Op	
dinsdagavond	verwelkomen	we	onze	nieuwe	vrouwengroep	van	8	tot	half	10.	

GROEP	 DAG	 -START	 -EINDE	 INFO	
KLEUTERS	 VRIJDAG	 17U30	 18U15	 Kinderen	uit	de	tweede	en	derde	kleuter-	
	 	 	 	 klas	 maken	 spelenderwijs	 kennis	 met	 de	
	 	 	 	 sport.	(°2012-2013)	

JEUGD	 WOENSDAG	 18U30	 19U45	 Met	oefeningen	in	spelvorm	leggen	we	de	
	 VRIJDAG	 18U30	 19U45	 basis	voor	een	 leven	 lang	 judoplezier.	De	
	 	 	 	 focus	 verschuift	 beetje	 bij	 beetje	 meer	
	 	 	 	 naar	competitiejudo.	(°2005-2011)	

VOLWASSENEN	 WOENSDAG	 20U00	 21U30	 Fysieke,	 technische	 en	 krachttraining.	
	 VRIJDAG	 20U00	 21U30	 Competitief	judo	vormt	de	basis	voor	deze	
	 	 	 	 trainingen.	(°	vóór	2005)	

TECHNISCH	 ZONDAG	 10U00	 12U00	 Training	 voor	 iedereen	 ouder	 dan	 10	 die	
	 	 	 	 zich	technisch	wil	verrijken.	Handig	(en	op	
	 	 	 	 beslissing	 van	 de	 trainer	 vaak	 verplicht)	
	 	 	 	 voor	 wie	 een	 graadverhoging	 tegemoet	
	 	 	 	 gaat.	(°	vóór	2007)	

VROUWEN	 DINSDAG	 20U00	 21U30	 Training	 speciaal	 voor	 vrouwen	 16+.	
	 	 	 	 Anderhalf	 uur	 actief	 leren	 waar	
	 	 	 	 zelfverdediging	om	draait.	(°	vóór	2002)	
	
De	 groepen	 die	 op	 woensdag	 en/of	 vrijdag	 trainen	 vatten	 opnieuw	 aan	 op	 vrijdag	 1	
september.	 De	 eerste	 zondagse	 training	 gaat	 door	 op	 zondag	 3	 september.	 De	 nieuwe	
vrouwengroep	komt	de	week	erna	in	actie,	vanaf	dinsdag	5	september.	

INSCHRIJVEN	
Als	bestaand	lid	hoeft	u	niets	te	doen	behalve	uw	lidgeld	betalen	en	dit	ten	laatste	op	de	15e	
van	de	maand	voorafgaand	aan	het	vervallen	van	de	vergunning.	

GEBOREN	IN	2012	–	2013	 €			60,	-	 ONZE	REKENING	:	
GEBOREN	IN	2005	–	2011	 €	120,	-	 IBAN	 BE65	6528	5315	5296	
GEBOREN	VÓÓR	2005	 €	140,	-	 BIC	 HBKA	BE	22	

Gelieve	de	naam	van	de	desbetreffende	judoka(‘s)	steeds	
duidelijk	te	vermelden	in	de	mededeling	van	de	overschrijving!	

Het	jongste	derde	lid	van	één	gezin	betaalt	slechts	zijn	vergunning	(€40,	-).	
Deze	bedragen	omvatten	het	lesgeld,	uw	vergunning	bij	de	VJF	en	uw	verzekering	voor	één	volledig	jaar.	
Voor	competitiejudoka’s	omvat	het	bedrag	tevens	het	inschrijvingsgeld	voor	geselecteerde	tornooien.	
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