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1. Berichten
1.1

Provcom Limburg?

Welkom bij de eerste editie van de Nieuwsbrief van het Provinciale Comité Limburg voor het ju-jitsu. En dan vraagt u
zich waarschijnlijk af wat dit provinciale comité is en wat de taken zijn van dit provinciale comité.
Het provinciaal comité verenigt alle clubs van de provincie Limburg die aangesloten zijn bij de Vlaamse Ju-Jitsu
Federatie vzw (V.J.J.F. vzw), de enige door de overheid erkende ju-jitsufederatie, en zorgt voor de goede werking
binnen de provincie. Meer concreet wil dit zeggen dat het comité de contacten verzorgt tussen de Limburgse clubs
om op dergelijke manier onze sport/kunst te promoten als deel uitmakend van een gezonde levensstijl voor jong en
oud.
Het comité komt ongeveer 4 maal per jaar bij elkaar om gezamenlijke activiteiten te plannen en ideeën uit te
wisselen. Het comité kan rekenen op de erkenning van de provincie Limburg en op de steun van de Vlaamse Ju-Jitsu
Federatie om op provinciaal niveau recreatieve, jeugd-, competitie- en extra activiteiten te organiseren. De
uitvoering van de besluiten van het comité ligt ook grotendeels in handen van het professionele secretariaat van de
V.J.J.F. vzw, alsook de opvolging van het subsidiedossier en de –aanvraag.
Het comité verzekert ook de wisselwerking tussen de verschillende clubs.
Wie maakt het bestuur uit van het provinciale comité Limburg?
Voorzitter – dhr. Steven Van Suetendael (Goshin Ryu Hasselt)
Secretaris – mevr. Nancy Budo (Goshin Ryu Hasselt)
Penningmeester – dhr. Luciano Cinelli (Segawa Houthalen)
Lid – dhr. Luc Janssens (Budokan Hasselt)
Lid – dhr. Paul Dielissen (JJC Overpelt)
Komt u in aanmerking voor lidmaatschap in het provinciale comité Limburg om zo het ju-jitsu in uw provincie mee te
ondersteunen en uw clubwerking te promoten? Surf eens naar de website van de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw op
www.vjjf.be of neem telefonisch contact op met het secretariaat op 03/286.59.42.

1.2

De Limburgse clubs
1.2.1

Segawa Houthalen

Club Segawa Houthalen werd in 1985 opgericht door de Senseis Luc Vanlaer en Luc Awouters. De naam van
onze dojo is ter ere van de Japanse sensei Segawa. De ju-jutsustijl die wij beoefenen is tevens dezelfde als de
stijl Segawa Sensei onderwees, namelijk het Sinryu ju-jutsu. Het Sinryu Ju-Jutsu ontstond uit het huwelijk
tussen het ju-jutsu van sensei Ryuho Okuyama en het Yagyu Kenpo. Nadat Luc Awouters Sensei zich in Japan
had gevestigd om zich verder te bekwamen in de Sinryu en Luc Vanlaer shihan zich had teruggetrokken in
2001, kwam de club in handen van de huidige instructeur, Luciano Cinelli Hanshi Shihan (5de dan). Assistentlesgever voor de -14-jarigen is Franco Quattromano (3de dan).
Onze club telt momenteel 19 leden, waaronder 9 jeugd- en volwassen leden en 10 kinderen.
De redenen van onze aansluiting bij de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw zijn zeer divers. Vooreerst stelde de
federatie zich op een zeer professionele wijze voor. Ook het Regenboogplan, waarbij verschillende jujitsustijlen naast elkaar kunnen bestaan en dat de mogelijkheid biedt tot de uitwisseling van kennis, sprak
ons enorm aan. Tevens werkt onze club graag mee aan een goed samenwerkingsverband om het ju-jitsu als
totaalsport te promoten. De werking van de V.J.J.F. vzw laat ons toe om ook onze eigen stijl voor te stellen
en kennis verder te verspreiden naar personen die hier voor open staan zonder interesse in winstbejag.
Locatie dojo en trainingsuren:
Sporthal Houthalen-Oost
Vogelkersstraat 2
3530 Houthalen
Onze jeugd (11 tot 14 jaar) en volwassenen
trainen op maandag van 19u tot 20u30 en
op zaterdag van 10u30 tot 12u. De kinderen
(6 tot 10 jaar) trainen van 13u tot 14u30.
Iedereen is van harte welkom om onze club
een bezoekje te brengen.

Enkele van onze jeugdleden

En nog…
Jaarlijks richten wij een weekendstage in. Hierbij gaan we naar de Ardennen en staan er telkens nieuwe
uitdagingen en activiteiten op de agenda. Een overzicht van al deze activiteiten vindt u op onze website:
www.ju-jutsu-segawa.be.

1.2.2

Goshin Ryu Hasselt

Goshin Ryu Hasselt is in 1992 a.h.w. ontstaan uit de as
van de toenmalige Hasseltse ju-jitsuclub Budo-kwai-tai
jitsu. Budo-kwai-tai-jitsu was in ’92 verworden tot een
uitstervende club met nog een 8-tal leden, 1 lesdag en
als hoogste graad een 1e kyu, nl. Johan Vananderoye.
Johan heeft dan in september 1992 contact gezocht met
Steven Van Suetendael, die toen net de 1e Dan had
behaald. Na een gastles en een goed gesprek hebben ze
samen besloten de uitdovende club terug nieuw leven in te blazen. Er werd een vzw opgericht en een
nieuwe naam gekozen ‘Sportschool ju-jitsu Hasselt vzw’ , tegelijk werd er ook een meer Japanse benaming
bijgenomen, met name ‘Goshin Ryu Hasselt’.
In de daaropvolgende jaren groeide de club exponentieel tot één van de grotere clubs van de V.J.J.F. vzw
(toen nog BJJFvv), met op een bepaald moment, rond de eeuwwissseling een 120tal leden verdeeld over 4
locaties. Enkele jaren later heeft de club noodgedwongen, wegens een tekort aan lesgevers 2 locaties
moeten laten vallen en vandaag de dag is de club nog steeds een middelgrote club met een 50tal leden, nu
verdeeld over 2 locaties en nog steeds met Steven als hoofdlesgever en dagelijks bestuurder en met als
hoofdbestuur Jente Witters en Nancy Budo.
Over de 17 voorbije jaren heeft goshin ryu Hasselt ook goed geboerd op sportief vlak :
•
o

17 succesvolle dangraadexamens afgelegd door 11 leden
8 X 1e dan, 1 x 2e dan, 1x 3e dan, 1x 5e dan

•
o
o
o

Op wedstrijdvlak :
17 provinciale titels
35 nationale en regionale medailles ( waaronder 9 gouden medailles)
Zowel in het duo als fighting, jeugd en volwassenen

Voor het jaar 2009-2010 beginnen we met een nieuw concept, waarbij we, volgends het idee van het open
systeem een zo breed mogelijke visie nastreven, nl. het multi-stijl concept, waarbij we onze lessen bij de
volwassenen ‘verrijken’ met invloeden van het o.a. het Sin Ryu ju-jitsu en ideeën uit andere krijgskunsten.
Hieronder de lesuren voor het seizoen 2009-2010:
AFDELING
Volwassenen
Runkst - Kiewit
(+14j)
Jeugd 1 Runkst
(6-10j)
Jeugd 2 Runkst
(10-14j)
Jeugd Kiewit
(6-13j)
Jeugd Hogere Graden
( Geel 1e lint +)

DAG
Dinsdag (+12j)
Woensdag
Zondag
Woensdag
Zondag
Woensdag
Zondag
Dinsdag
Zaterdag

UUR
18u30 – 19u30
20u – 22u
11u30-12u30
18u – 19u
9u30 – 10u30
18u – 19u
10u30 – 11u30
17u30 – 18u30
14u30 – 15u30

PLAATS
Sporthal Kiewit
Sporthal Runkst
Sporthal Runkst
Sporthal Runkst
Sporthal Runkst
Sporthal Runkst
Sporthal Runkst
Sporthal Kiewit
Sporthal Kiewit

Zondag

10u30 – 11u30

Sporthal Runkst

Secretariaat - info
Crijtstraat 17
3590 Diepenbeek
Tel/fax: 011/351 361
e-mail: secretariaat@goshinryu.be
website : www.goshinryu.be
1.2.3

Budokan Hasselt

In 1999 startte Arthur Hansen in de Schrijnwerkersstraat te Hasselt "Budokan,martial arts center". De dojo
was prachtig ingericht naar Japanse normen en waarden en het aanbod was bijzonder groot. Men gaf
er trainingen judo (A. Hansen), ju-jitsu (Pino Pellegrino), aikido (J. Claesen en J. Van Roy), karate (E. Bortels
en S. Achten) en tai-chi (W. Marsoul).
Het centrum kende een behoorlijk succes en een bloeiende jeugdafdeling ju-jitsu liet het beste verhopen
voor de toekomst... Echter, de dojo moest wijken voor de bouw van appartementen en studio's.Het
werd een lang zoeken naar een nieuwe oefenplaats maar de droom van een eigen dojo moest begraven
worden ..!
Van de oude kern bleven Arthur Hansen, A. Mitalski en Andre Manteleers toch verder werken en in 2002
nam de club een nieuwe start in sporthal Alverberg te Hasselt. Spijtig genoeg moest Arthur Hansen om
gezondheidsredenen afzien van verdere sportbeoefening. De leidende taak wordt sindsdien overgenomen
door Luc Jansen.
Wij

volgen

hoofdzakelijk

de

stijl

"Van

Haesendonck"

met

een

vleugje

karate.

Onze lesuren:
Wij trainen 2 maal in de week van 21.00 uur tot 22.30 uur, dit telkens op maandag en donderdag.
Het adres van onze ruime dojo:
Sporthal Alverberg
Herckenrodesingel 33
35OO Hasselt
Voor verdere inlichtingen:
André Manteleers
Reeënlaan 55
3550 Heusden-Zolder
Tel.: 011/25 60 49
1.2.4

JJC Overpelt

De vereniging Jiu-Jitsu Overpelt is in 2002 opgericht door Paul Dielissen. Ondanks een moeizame opstart in
de begin jaren , kent de vereniging momenteel een dertigtal actieve Jiu-Jitsuka leden en een tiental
vrijwilligers die achter de schermen actief zijn.
De Dojo van de vereniging bevindt in Sporthal de Bemvoort te Overpelt. Hierin is sinds 2007 een speciale
vaste oefenruimte voor gevechtsporten zoals het Jiu-Jitsu, Karate, Judo etc. Onze vereniging kenmerkt zich
vooral door sportieve activiteiten in combinatie met het gezellig samen zijn.

De lessen vinden plaats op de volgende tijden en locatie:
Sporthal De Bemvoort
Jeugdlaan 8
3900 Overpelt
Maandag Jeugd 19.00-20.00 uur
Maandag Volwassenen 20.00-21.30 uur
Donderdag Jeugd 19:00 - 20:00 uur
Donderdag Volwassenen 20:00 - 21:30 uur

1.3

Voor meer informatie:
U kan steeds bellen of mailen met dhr. Paul Dielissen:
Paul.dielissen@jiu-jitsu-overpelt.be en 011/63.13.15

Subsidieaanvraag werkingssubsidies 2009 succesvol !
Het provinciale comité Limburg is trots en verheugd te kunnen aankondigen dat het voor de algemene
werking alsook voor het project kleuterju-jitsu kan rekenen op een subsidie van 4.025,09 euro om onze
doelstellingen te realiseren. Een welkome boost voor onze werking waarvoor onze hartelijk dank aan de
sportdienst van de provincie Limburg! Wij zullen hen niet teleurstellen!

1.4

Limburgse clubs krijgen voor de eerste keer subsidies van het VJJF Jeugdsportfonds !
De 3 Limburgse clubs met een jeugdwerking dienden met succes een dossier in bij het VJJF Jeugdsportfonds.
Ze kregen samengeteld meer dan 1.700 euro budget om te investeren in de kwaliteit van hun jeugdwerking.
Het VJJF jeugdsportfonds bestaat sinds dit jaar, het heeft als doel de clubs met een jeugdwerking te belonen
en hen verder te motiveren om te investeren in een kwalitatief jeugdbeleid.

2. Provinciale activiteiten
2.1

Provinciale trainingen
Op donderdag 24 september vindt de provinciale training Iaido en Tae Kwon Do plaats in het sportcentrum
Alverberg, Herkenrodesingel 33, 3500 Hasselt, en dit van 20u tot 22u. De geïnteresseerden worden
geadviseerd om boken mee te nemen.

2.2

Wedstrijdtrainingen
2.2.1

Kennismakingstraining
Op maandag 5 oktober vindt te Overpelt een wedstrijdtraining plaats van 20u tot 21u30. Deze training
staat open voor iedereen en er wordt een introductie gegeven van zowel het fighting als duo-system.
Place to be: Sporthal De Bemvoort, Jeugdlaan 8, 3900 Overpelt.

2.2.2

Reguliere trainingen fighting system
Op maandelijkse basis organiseert het provinciale comité van Limburg i.s.m. de V.J.J.F. vzw provinciale
competitietrainingen ju-jitsu voor de geïnteresseerden. Deze vinden plaats op volgende locaties en
datums:

Datum

Tijdstip

Di. 15 september 2009

18u30-19u30

Do. 15 oktober 2009

20u-21u30

Di. 10 november 2009

18u30-19u30

Do. 10 december 2009

20u-21u30

Locatie
Sporthal Kiewit, Tulpinstraat 40,
3500 Kiewit Hasselt
Sporthal De Bemvoort, Jeugdlaan
8, 3900 Overpelt
Sporthal Kiewit, Tulpinstraat 40,
3500 Kiewit Hasselt
Sporthal De Bemvoort, Jeugdlaan
8, 3900 Overpelt

2.3

Provinciale jeugdtraining
Onze jongeren worden uitgenodigd om de jeugdtraining op zaterdag 16 januari 2010 bij te wonen in de
sporthal van Houthalen-Oost in de Vogelkersstraat 2, 3530 Houthalen-Helchteren. De training is van 13u tot
15u en alle 6 tot 14-jarigen zijn toegelaten.

2.4

Kadervorming
2.4.1

Cursus wettige verdediging
Het provinciale comité van Limburg richt een cursus wettige verdediging in op zondag 18 oktober 2009
in Cultuurcentrum Casino, Varenstraat 22 , 3530 Houthalen-Helchteren. De les vangt aan om 10u en
neemt 2 uren in beslag.

2.4.2

VTS – Aspirant Initiator
Kan u wat hulp gebruiken in uw club? Tijdens de cursus aspirant initiator worden uw leden die reeds
enige tijd bezig zijn en reeds 3de kyu zijn bijgeschoold worden om de jeugd mee te begeleiden en
nieuwelingen hun eerste pasjes op de tatami aan te leren (de mimumleeftijd om te mogen deelnemen is
16 jaar). Provcom Limburg organiseert vanaf 25 oktober de cursus Aspirant Initiator en deze gaat door
op volgende datums, locaties en tijdstippen:
Datum

Tijdstip

Zo. 25 oktober 2009

9u45-14u30

Zo. 8 november 2009

9u-12u

Zo. 22 november 2009

9u-12u

Zo. 29 november 2009

9u-12u

Zo. 13 december 2009

9u-12u

Locatie
Sportcentrum Alverberg Herkenrodesingel 33,
3500 Hasselt
Sportcentrum Alverberg Herkenrodesingel 33,
3500 Hasselt
Stedelijke sporthal
Kuringen – Grote Baan
171, 3511 Hasselt
Stedelijke sporthal
Kuringen – Grote Baan
171, 3511 Hasselt
Stedelijke sporthal
Kuringen – Grote Baan
171, 3511 Hasselt

Onderwerp
Onthaal, theorie en
praktijk

Praktijk

Praktijk

Praktijk

Praktijk

2.4.3

2.5

EHBO
Op zondag 20 december vindt de kadertraining EHBO plaats in de club van Houthalen-Helchteren. Adres:
Cultuurcentrum Casino, Varenstraat 22 , 3530 Houthalen-Helchteren. De les neemt 2 uren in beslag en
vangt aan om 14u.

Grootste ju-jitsustage in België
De Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw organiseert de grootste ju-jitsustage in België, ooit. Niettemin er wordt
gewerkt op niet minder dan 11 tatami, ligt de focus toch op een kwalitatieve begeleiding van de deelnemers,
zowel voor de gevorderden als voor de beginners, en de jeugd. Ook de Limburgse instructeurs Steven Van
Suetendael en Luciano Cinelli zullen hun stijlgroep vertegenwoordigen. De stage mag ook andere
instructeurs met internationale faam Pascal Serei, Hubert Laenen en Jan Janssens verwelkomen.
Een volledig overzicht van de instructeurs vindt u hieronder:
Aikijujutsu Yoseikan: Pascal Serei (Canada) en Jan Janssens
Fighting (competitieju-jitsu): Jean Vanhaeverbeke
Goshinjutsu: Danny Daem
Hakko Den Shin Ryu: Eric Brocatus
Ki Musubi Ryu: Patrick Van Puymbroeck
Kobo Itschi Ryu: Freddy Merket, David Roelant, Roel Lagauw en Hans Abbeloos
Kokodo Ju Jutsu: Ivo Belmans
Koryu Uchinadi Kenpo Jutsu: Nico Goigne
Kujaku Ryu Goshin Jutsu: Paul Pauwels en Marlene Wörner
Kun Tai Ko: Patrick Devacht, Danny Hendrikx en Danny Verhoeven
Minne: Joseph De Wolf en David Liekens
Ryu Kyu Bu Jutsu: Hubert Laenen en Rob Van Hees
(Ryu Kyu) Kobujutsu: Roy Soentjens en Willy Detobel
Sin Ryu Ju Jutsu: Luciano Cinelli
Tai Jutsu: Jean-Pierre Van Vre en Peter Van Linde
Tomonokai: Etienne Van de Merlen en Jelle Van de Merlen
Van Haesendonck: Hugo Van Os, Frank Engelen, Pol Willems en Steven Van Suetendael
Yoshimi Ryu Ju Jutsu: Leslie Ottoey en Tom De Jaeger

3. Clubactiviteiten
3.1

Goshin Ryu Hasselt
-

19-20 september : opendeurdagen – voorstelling multi-stijl concept ; zaterdag 19 in Sporthal Kiewit,
zondag 20 in sporthal Runkst.
19 september : Start kleuterju-jitsu in Kiewit.

4. Contact
4.1

Contactinformatie VJJF Limburg
VJJF Limburg
Crijtstraat 17
3590 Diepenbeek
limburg@vjjf.be

http://limburg.vjjf.be

