
  

  

Trainingen 

We bieden de mogelijkheid 
om volledig gratis aan vier 
trainingen deel te nemen.    
Zo kan je je een beeld vormen 
van judo en de judo training. 
Deze proeflessen kunnen 
gevolgd worden in jogging of 
speelkledij. 
 

Na deze vier trainingen kan je 
beslissen om lid te worden 
van judoclub Bujin. 
 
 

Judogi’s van uitstekende 

kwaliteit zijn in de dojo 

verkrijgbaar tegen 

democratische prijzen. 
 

Groep 1:  leeftijd 6 tot 9 jaar: 
Maandag 18.00 tot 19.00 
Woensdag 18.30 tot 19.30 
 
Groep 2: leeftijd 9 tot 12 jaar: 
Maandag  19.00 tot 20.00 
Donderdag 18.30 tot 19.30 
 

Groep 3: leeftijd +13 jaar: 
Maandag 20.00 tot 21.30 
Woensdag  19.30 tot 21.00 
 

       Facebook pagina: 
JC Bujin wilrijk 
 

       Website: 
www.judo-bujin.be 
 

       Email: 
Secretariaat.judobujin@gmail.com 
 

Ondernemingsnr: 

423546144 

 

Aangesloten bij: 
 

Top Judo Antwerpen 

Vlaamse Judo Federatie 

European Judo Union 

Belgische Judo Bond 

International Judo Federation 
 

 

Dojo: 
 

BOOMSESTEENWEG 333 

2610 WILRIJK 

Tel: 0496/395805 

 

 

 

 

Judo Club Bujin  

Wilrijk vzw. 

http://www.judo-bujin.be/
mailto:Secretariaat.judobujin@gmail.com


  

  

JudoClub Bujin Wilrijk VZW. 
 

Als Judoclub richten wij ons zowel op 

competitief als recreatief judo, met 

steeds een belangrijke aandacht voor 

de principes van onze sport. 

Discipline, alsook het technische 

aspect van judo staan bij ons dan ook 

hoog in het vaandel. Door 

gediplomeerde trainers kunnen wij 

voor iedereen, jong of oud, klein of 

groot, dik of dun, een geschikte 

begeleiding voorzien. 

 

Judo (柔道 jūdō) is een van oorsprong 

Japanse zelfverdedigingskunst, die 

rond 1882 werd ontworpen door 

Jigoro Kano. Het woord betekent 

‘zachte weg’, waarbij het woordje do 

(weg) verwant is aan tao en naast de 

betekenis ‘manier’ ook de connotatie 

heeft van ‘levenspad’. Een beoefenaar 

van het judo heet een judoka. Judo is 

een sport die wereldwijd beoefend 

wordt en tevens een olympische sport 

is. 

Onze trainers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lessen worden gegeven door 

gediplomeerde trainers met zwarte 

gordels en assistenten*. 
 

Jeannine Peeters 

Patrick Heylen   

Herman De Weerdt 

Mathias Govaerts* 

Chaja Maldonado* 

Inschrijvingsgeld 

Voor kinderen -13 jaar bedraagt dit 

€120 per jaar (incl. €38 verzekering). 
 

Voor  volwassenen en kinderen +13j. 

bedraagt dit € 140 per jaar  

(incl.€38 verzekering). 
 

Vanaf het tweede aangesloten 

gezinslid krijgt men een korting van 

5% en bij derde 15%. 
 

De nodige formaliteiten en 

doorstorting van de VJF aansluiting- 

en verzekeringsgelden wordt geregeld 

door Judo Club Bujin. 

 

 
  

Betaling van inschrijvingsgelden  

gebeurt uitsluitend via 

overschrijving. 

 
 

 

 

 

 

Gratis Wifi in de club. 


