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Competitieresultaten
Open Limburgs Kampioenschap, Houthalen – 5 & 6 mei 2012

Fighting System

Miniemen jongens beginners -30 kg
3.Garain Bavo - Goshin Ryu Hasselt
Junioren Heren beginners -77kg
1.Bussé Gilles - Goshin Ryu Hasselt

Gilles Bussé - Limburgs Kampioen in de
Fighting System / categorie Junioren Heren
beginners
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Nieuws van de federatie

In de loop van februari en maart heeft
de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw in
samenwerking
met
het
Onderzoekscentrum voor Sportbeleid
& Sportmanagement van de KU Leuven
en het departement Sociologie van de
Universiteit Antwerpen een vragenlijst
gelanceerd waarbij naar de noden en
wensen van de clubs en haar
individuele leden werd gepolst. Op
deze manier poogt de federatie om
Uiteindelijk hebben wij 288
valide vragenlijsten van 70
ju-jitsuclubs ontvangen. Dit
is een grote verbetering
tegenover 4 jaar geleden
toen
wij
een
60-tal
vragenlijsten ontvingen.

voor de periode 2013-2016 een beleid
uit te schrijven dat hierop is afgestemd
zodat u en uw club nóg beter kan
ondersteund worden.
Sinds begin april zijn de medewerkers
van het secretariaat van de federatie
volop bezig met het verwerken van de
gegevens van de enquêtes. Hierbij
zouden wij graag enige feedback geven
over de stand van zaken.

Dit was nooit gelukt zonder de medewerking van
iedereen die een ingevulde vragenlijst teruggestuurd
heeft. Hiervoor onze hartelijke dank!

U en uw club konden ook verschillende prijzen winnen door het invullen en terugsturen
van de vragenlijsten. De individuele winnaars zijn al op de hoogte gebracht en hun
prijzen zullen per post worden verstuurd.
Er waren 55 ju-jitsuclubs die een
promopakket van de federatie mogen
ontvangen omdat minstens 2 van hun
leden
vragenlijsten
hadden
teruggestuurd.

De club die het beste gemiddelde
ingevulde vragenlijsten behaald heeft en
de bijzondere prijs heeft gewonnen
(voorwaarden van deze prijs op de
website) is Fuji Yama BuDoKan Dojo vzw.
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De Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw organiseert ook dit jaar een jeugdsportweekend
voor iedereen van 6 tot 14 jaar in het Bloso centrum van Genk.
Het weekend zal gevuld zijn met diverse sport en spelactiviteiten. Dit alles onder
begeleiding van ervaren jeugdtrainers.

Kostprijs (2 overnachtigen in het Bloso
sporthotel, alles inbegrepen behalve vervoer):
 lid VJJF: 80 €*
 niet-lid VJJF: 85 €*
* Voor leden van een gezin met minstens 3
kinderen fiscaal ten laste is er een korting
voorzien van € 5 bij het voorleggen van een
stavingsdocument (aan te vragen bij de
gemeente).

Inschrijven kan je:
 via het inschrijvingsformulier,
 via info@vjjf.be of
 bel 03/281.16.22

Kostprijs te betalen via
 de clubverantwoordelijke of
 te
storten
op
rekeningnr.
BE94 2200 3705 1814 van de V.J.J.F. vzw
met vermelding van de naam van de
deelnemer + stageweekend VJJF jeugd
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Stijltechnische trainingen
September 2012
Dag

Tijdstip

Za 15 09:3012:00

Locatie

Omschrijving

Aan Type

Sporthal HouthalenOost
Vogelkersstraat 11
3530 HouthalenHelchteren

Stijltechnische Training Sin Ryu

2
pt

Act

December 2012
Dag

Tijdstip

Locatie

Omschrijving

Aan Type

Za 1

09:3012:00

Sporthal HouthalenOost
Vogelkersstraat 11
3530 HouthalenHelchteren

Stijltechnische Training Sin Ryu

2
pt

Act
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