
  

 

Welkom 
 
Beste panda, tijger, samoerai, 
Beste sympathisant, vrijwilliger en familie, 
 
We zijn alweer september en de trein van het nieuwe schooljaar is terug vertrokken! Gelukkig 
kunnen we ons ook weer ontspannen en afreageren op onze Tatami. De eerste trainingen zijn reeds 
achter de rug en er zijn ook al enkele nieuwe leden bijgekomen. 
 
In elk geval willen we hierbij iedereen welkom heten aan het begin van dit seizoen, ook niet in het 
minst alle ‘anciens’. 
 
En wie zijn ‘we’ dan? 
 
Wel, hier kunnen we met trots aankondigen dat er, onder leiding van Danny, een nieuw bestuur 
samengesteld is. Waar de druk van organisatie, trainingen, afspraken, lesprogramma’s, subsidies, 
public relations en zoveel andere dingen de voorbije seizoenen voornamelijk bij Danny lag, worden 
vanaf heden de taken wat meer gespreid.  
 
Zo kan Danny zich terug wat meer toeleggen op wat gebeurt op de mat, zowel wat de training heden 
ten dage betreft, maar ook naar de toekomst toe. Er worden immers ook enkele trainers en 
hulptrainers klaargestoomd -later meer hierover-. Ook zijn vele andere engagementen (taken bij de 
federatie, danslessen, enz.) krijgen wat meer aandacht.  
 
Concreet zijn dit de nieuwe functies binnen het bestuur: 
 
Voorzitter en trainer: Danny Hendrikx 
Ondervoorzitter en trainer: Kenny Roose 
Secretaris en trainer: Stijn Gussé 
Penningmeester, jeugdverantwoordelijke en medebeheer social media: Sarah Verdonkt 
Communicatie en medebeheer social media: Stijn De Wasch 
Webmaster : Joni Hindryckx  
Materiaal meester en hulptrainer: Nick Spegelaere 
Bestuurslid: Alain Bruggeman 
 
Onze webmaster Joni heeft trouwens al heel wat werk achter de rug de voorbije maanden. Als je tijd 
hebt, check dan eens onze mooie nieuwe webstek www.myiamoto.be. Je vindt er vanaf nu alle 
nieuwsbrieven, maar ook de vernieuwde programma’s en alle info over de club die je nodig hebt. 
Ook leuk om te volgen is onze facebookgroep Myiamoto Bredene Jiu Jitsu. Hier kunnen we ook snel 
communiceren over last-minute wijzigingen of andere dringende zaken. 

 

 

 



  

 

 

Trainingen 
 
Dit zijn -voor wie nog twijfelt- de lesuren: 
 

PANDA’S  
Elke dinsdag van 18u30 - 19u30  
Elke vrijdag van 18u30 - 19u30  

TIJGERS  
Elke dinsdag van 19u30 tot 21u00 
Elke vrijdag van 19u30 tot 21u00 

VOLWASSENEN  
Elke dinsdag van 19u30 tot 21u00 
Elke vrijdag van 19u30 tot 21u00 
Elke zondag van 10u tot 11u30 
 

Inschrijvingen – nieuwe leden 
 
Maak er gerust jullie klasgenoten, vrienden en collega’s op attent dat er nog steeds drie vrijblijvende 
proeftrainingen zijn om te proeven van Jiu Jitsu en de sfeer in de club. Er is de komende weken ook 
altijd iemand van het bestuur naast de mat aanwezig om wat uitleg te geven en om op alle vragen te 
antwoorden. We staan ook paraat om nieuwe inschrijvingen te regelen en onze materiaalmeester 
popelt om jullie van de juiste kledij en accessoires te voorzien. 
Wist je al dat de club hiervoor een mooie samenwerking heeft met Jes-Sports Bredene? 
 
Alle leden krijgen binnenkort ook een mail van Danny met de nodige gegevens om jullie lidgeld te 
betalen. 
Lidgeld voor dit seizoen bedraagt: 

- Volwassenen: 150 euro 
- Tijgers: 130 euro 
- Panda’s: 90 euro 

Wanneer een nieuw lid  zich in de tweede helft van het lopende seizoen zou willen inschrijven, 
worden deze prijzen vanaf januari gedeeld door twee. 
 

Geen trainingen : 
Zondag 2 oktober / 9 oktober ; volwassenen  
vrijdag 7 oktober toepassing panda’s en tijgers 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

Extra infotopics 
 

Shodan Shiken 
 
Mensen die gaan voor een shodan shiken moeten naast het examen ook voldoen aan nog 2 andere 
eisen, die worden opgelegd door de vjjf. (blijven 5 jaar geldig) 
Voor eerste dan 

 Recht 1  
 EHBO  

Vanaf tweede dan 
 Recht 2 

  
Op donderdag 20 oktober van 19u tot 21u digitaal les volgen voor recht 1 
Op 14 oktober EHBO van 19u tot 21u 
  
Je kan deze info terug vinden op agenda vjjf en daar hen laten inschrijven. 
 

Internationale stage 
 

Zoals reeds lang aangekondigd zal het UNJJ Congres dit jaar doorgaan op 7, 8 en 9 oktober 2022 te 
Oostende. Het sportieve gedeelte zal doorgaan in sportcentrum ‘De Koninklijke Stallingen’, 
Koninginnelaan 76, 8400 Oostende. 
 
Voor inschrijving verwijzen we graag naar de e-mail van Danny op 10/09/2022. Als jullie deze niet 
gekregen hebben, geef ons zeker een seintje. 
 
Hieronder vinden jullie nogmaals het programma. Opgelet! Niet alle delen van dit evenement zijn 
toegankelijk voor de panda’s, deze staan doorstreept in de mail. 
  

1. Vrijdag 7/10/2022  
1. 19.00 u.: openingsceremonie 
2. 20.00 u.: team demonstratie 
  

2. Zaterdag 8/10/2022 
1. van 8.00 u. tot 9.00 u.: weging 
2. vanaf 9.00 u.: controle wedstrijdroosters 
3. 9.45 u.: opstelling groeten 
4. 10.00 u.: start competitie 
5. 18.00 u.: einde competitie 
  

3. Zondag 9/10/2022 wel voor de panda’s  



  

1. vanaf 9.00 u.: aanmelding 
2. 9.45 u.: opstelling groeten 
3. 1000 u.: start stage 
4. 15.00 u.: eindceremonie  
5. 19:00 u.: party-dinner 

  
 


