
 

 

         Zandhoven, 07/03/2022 

 

 

   www.antwerpen.vjjf.be      

 

        Aan alle leden van het comité 

 

        
  
“Met de steun van de provincie Antwerpen”        
 

 

Verslag van de vergadering op 7 maart 2022  - 21.00 uur 

 

Aanwezig: 

  

Benny Van Campenhout, JJC Ippon, Zwijndrecht, voorzitter PCA 

Danny Verhoeven, Kuzushi, Aartselaar, plaatsvervangend voorzitter, webmaster 

 Wim Pauwels , JJC Juzando Zandhoven, secretaris 

Gerda Van der Schoot, JJC Juzando, Zandhoven 

 Nathalie Van der Jonckheyd, Tai Jutsu Tommy’s Dojo, Wijnegem 

 Thomas Thys, JJC The Blue Dragon, Boechout 

 Paul Pauwels, Satori Kwai, Mortsel 

  

Verontschuldigd: 

 

 Bruno Van Damme, JJC Gouden Lotus, Merksem 

 

  

1) Goedkeuring verslag vorige vergadering 

   

Geen opmerkingen. 

 

2) Bespreking Open Sinterklaasstage 2021 

 

Onze 10e Open Sinterklaasstage zal terug doorgaan in sporthal Het Veld te Zandhoven op 

zondag 27 november 2022 van 10.00u tot 12.30u.  

Het inschrijvingsgeld voor deze stage is vastgelegd op 5 €, drankje inbegrepen. 

Met JJC Juzando (afd. judo), JJC Vlaamse Jutsoka en Sai Shin Dojo (Saskia De Gruyter) gaan 

we terug contact opnemen om les te geven op deze stage. 

Zou het mogelijk zijn dat JJC Fighting Lions en Budoschool Kempen (David Van der Schoepen) 

ons voor deze editie terug willen steunen?  

Het PCA en alle aanwezige leden zijn akkoord om bij de inrichting van deze stage een financieel 

duwtje in de rug geven t.w.v. 300,00 euro om er dit jaar weer een geweldige stage van te maken. 

Dit gezien de voorbije omstandigheden (Covid) zal het waarschijnlijk moeilijk worden om 

voldoende sponsoring bijeen te krijgen. 

 

3) Open Ju-Jitsu dagen 2022, provincie Antwerpen 

 

De Open Ju-Jitsudagen worden uitgesteld tot 2023. 

Dit zal verder besproken worden op de vergadering van 13 juni 2022 

 

 



                                                                                                                                                         

4) Lessenmarathon voor het goede doel 

   

De lessenmarathon voor het goede doel op 19 februari 2022 bij Tommy’s Dojo vzw te Wijnegem 

werd geannuleerd omwille van de toen geldende Covid regels. 

Voorlopig is er een nieuwe datum voor deze marathon gepland op 1 oktober 2022. 

 Een financiële steun van het PCA (150,00 euro) is hiervoor nog steeds voorzien. 

Nadat het evenement heeft plaats gevonden moet een factuur opgemaakt worden aan:  

VJJF vzw, 

Drakenhoflaan 160, 

2100 Deurne 

met vermelding: Sponsoring ………………………. + gegevens (datum, adres, e.d.) . 

Deze factuur dient dan na het evenement zo snel mogelijk bezorgd te worden aan het secr. van 

het Prov. Comité Antwerpen ter goedkeuring en zij zullen dan opdracht geven aan de VJJF om 

deze factuur te betalen. Geen factuur = geen sponsoring 

 

5) Sakura Taikai 2022 

 

Op 2 & 3 april 2022 zal de Sakura Taikai eindelijk door Budoschool Kempen terug 

georganiseerd kunnen worden. Het doel van deze stage is de geest van Ju-Jitsu terug te verenigen 

met enthousiaste sessies die plaatsvinden op deze stage. 

Zaterdag 2 april 2022:  

Opening deuren: 9u00 

Warming up en verdeling tatami’s: 10u00 – 10u30 

Slot 1: 10u30 – 11u30 Slot 3: 13u45 – 14u45 

Slot 2: 11u35 – 12u35 Slot 4: 15u00 – 16u00 

Zondag 3 april 2022:  

Traditiegetrouw zal de stage op zondag uit ongewapende disciplines bestaan met sessies die 

bestaan uit 5 slots van 50 minuten 

Opening deuren: 9u00 

Warming up en verdeling tatami’s: 10u00 – 10u30 

Slot 1: 10u30 – 11u20 Slot 3: 13u30 – 14u20 

Slot 2: 11u25 – 12u25 Slot 4: 14u45 – 15u35 

Slot 5: 15u40 – 16u30  

Clubs die leden al wensen in te schrijven kunnen hun deelnemers via email doorgeven naar 

info@budoschoolkempen.be  (naam, voornaam, club, graduatie en leeftijd). Men kan ook ter 

plaatse nog inschrijven aan de infobalie tijdens de stagedagen op 2 & 3 april. 

 

Vanuit het PCA kan er een financiële steun van 150,00€ gegeven worden onder volgende 

voorwaarden: 

Nadat het evenement heeft plaats gevonden moet een factuur opgemaakt worden aan:  

VJJF vzw, 

Drakenhoflaan 160, 

2100 Deurne 

met vermelding: Sponsoring ………………………. + gegevens (datum, adres, e.d.) . 

Deze factuur dient dan na het evenement zo snel mogelijk bezorgd te worden aan het secr. van 

het Prov. Comité Antwerpen ter goedkeuring en zij zullen dan opdracht geven aan de VJJF om 

deze factuur te betalen. Geen factuur = geen sponsoring 
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6) Open Antwerps Kampioenschap 

 

Op zaterdag 12 maart 2022 gaat het OAK georganiseerd door JJC Ippon Zwijndrecht in 

samenwerking met het Prov. Comité Antwerpen door in Sporthal Den Draver, Fortlaan 10 te 

2070 Zwijndrecht. 

Vanuit het PCA is er een financiële steun van 150,00€ voorzien onder volgende voorwaarden: 

Nadat het evenement heeft plaats gevonden moet een factuur opgemaakt worden aan:  

VJJF vzw, 

Drakenhoflaan 160, 

2100 Deurne 

met vermelding: Sponsoring ………………………. + gegevens (datum, adres, e.d.) . 

Deze factuur dient dan na het evenement zo snel mogelijk bezorgd te worden aan het secr. van 

het Prov. Comité Antwerpen ter goedkeuring en zij zullen dan opdracht geven aan de VJJF om 

deze factuur te betalen. Geen factuur = geen sponsoring 

 

7) Taikai Satori Kwai, Mortsel 

 

Voor de derde keer organiseert Satori Kwai op 23 april 2022 een Tai Kai (internationale stage). 

Hiervoor hebben we weer enkele speciale gast-lesgevers uitgenodigd zodat jullie kunnen 

genieten van een gevarieerd aanbod van krijgskunsten.  

Minimumleeftijd is 12 jaar; jongeren (8-9-10-11 jaar) mogen aan sessies 1 & 2 deelnemen. Om 

alles vlot te laten verlopen geven we hieronder enkele praktische details: 

Adres dojo Satori Kwai Amedeus Stockmanslei 121 - 2640 Mortsel. 

Prijzen: 

Vanaf 12 jaar: gans de dag toegelaten, 20 euro  

Enkel voor- of namiddag 12 euro. 

Enkele les 5 euro  

Jeugd (8-9-10-11): sessies 1 en/of 2: 

enkele les 5 euro  

beide lessen 8 euro  

Inschrijven + betaling vooraf is verplicht.  

Verdere info te verkrijgen op taikai@satori-kwai.be  

 

Vanuit het PCA is er een financiële steun van 150,00€ voorzien onder volgende voorwaarden: 

Nadat het evenement heeft plaats gevonden moet een factuur opgemaakt worden aan:  

VJJF vzw, 

Drakenhoflaan 160, 

2100 Deurne 

met vermelding: Sponsoring ………………………. + gegevens (datum, adres, e.d.) . 

Deze factuur dient dan na het evenement zo snel mogelijk bezorgd te worden aan het secr. van 

het Prov. Comité Antwerpen ter goedkeuring en zij zullen dan opdracht geven aan de VJJF om 

deze factuur te betalen. Geen factuur = geen sponsoring 

 

8) Budo Adventures 16 – 19 augustus 

 

Budoschool Kempen vzw zal in samenwerking met de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie de organisatie 

van het Ju-Jitsu evenement "Budo Adventures 4 daagse" op zich nemen.  

Van 16 tot 19 augustus 2022 zal er een mooi sportevent ontplooien in Sporthal Koch te 

Gooreind.  

Vorig jaar is dit samen met de V.J.J.F. een eerste maal georganiseerd. Nu zouden we graag een  

2e succesvol kamp neerzetten. 
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Het voornaamste doel van dit event is het promoten van onze mooie sport/krijgskunst Ju-Jitsu.  

Gekwalificeerde instructeurs/instructrices die zich geroepen voelen om deel te nemen als 

lesgever op dit fijne event kunnen contact nemen op info@budoschoolkempen.be. 

 

Iets meer uitleg: 

overdag wordt een jeugdsportkamp voorzien van 9u30 tot 16u/16u30. Kinderen vanaf 6 jaar tot 

14 jaar krijgen de kans om in 4 groepen kennis te maken met de thema's die we in Ju-Jitsu 

terugvinden. Elke groep heeft een vast team van begeleiders die ook helpen om de sessies in 

goede orde te laten verlopen.  Na een verdiende pauze start ons team de avondsessie voor een 

ouder publiek met 3 thema avonden waar we ook op zoek zijn naar bekwame 

lesgevers/lesgeefsters. De thema avonden rond Ju-Jitsu zijn telkens voorzien van 19u tot 21u al 

wordt er voorzien dat het een 30 minuten kan uitlopen tot 21u30. 

 

De thema avonden: 

dinsdag 16-8  dag: initiatie "Meet Ju-Jitsu" (ouders en geïnteresseerden). 

woensdag 17-8 dag: Opleidingssessie "weerbaarheid - durf NEEN zeggen" (nieuwe en 

meer ervaren mensen).                          

donderdag 18-8 dag: Technische training "Summerbeat". (Actieve Ju-Jitsu leden). 

 

Wat krijgt u ervoor terug? 

Zoals het reglement van de V.J.J.F. het toelaat zal Budoschool Kempen het eigen beschikbare 

budget (wat gelukkig ruimschoots voorzien is) aanspreken om u een de km-vergoeding en een 

vrijwilligersvergoeding aan te bieden die geldig is op dat moment. Naast deze voorwaarden 

hebben medewerkers en instructeurs voldoende toegang tot voedsel en drank voor het 

middagmaal en een avondmaal (indien gewenst). 

 

7) Nieuwe voorstellen en/of activiteiten 

 

In mei is er een scheidsrechtercursus gepland in Zwijndrecht. 

Waar & wanneer:  

Sporthal Den Draver, Fortlaan 10, 2070 Zwijndrecht. 

07 mei 2022 09.00u – 12.00u /13.00u – 16.00u theorie 

14 mei 2022 09.30u schriftelijke toets        

13.00u praktijk 

 

8) Varia 

 

Op de provinciale training o.l.v. Kris Damen, Fundamentals Jiu-Jitsu te Zandhoven waren er 18 

deelnemers uit 5 verschillende clubs. 

Op de provinciale training o.l.v. Saskia De Gruyter, Kokodo Ju-Jutsu te Zandhoven waren er 26  

deelnemers uit 7 verschillende clubs. 

Beide trainingen waren een succes. 

 

Sinds het jaar 2020 worden er van het restsaldo van de werkingsgelden van het PCA geen uit-

betalingen meer gedaan voor een provinciale training maar is dit vervangen door het betalen van 

een vrijwilligersvergoeding of een km vergoeding voor de lesgever en zijn assistent (max. 1) op de 

provinciale training. De lesgevers moeten een ingevulde kostenstaat met vrijwilligersvergoeding  

(€ 36,84) of km vergoeding (€ 0,3707 per km tot een maximum van € 50,00) indienen aan het 

secr. van het Prov. Comité Antwerpen en zij zullen dan na goedkeuring de opdracht geven aan de 

VJJF om deze kostenstaat te betalen. 

 

Een aangevraagde training wordt erkend als provinciale training als aan onderstaande 

voorwaarden voldaan is: 
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• Een aanvraag dient tijdig, d.w.z. minimum 1 maand voor de prov. training doorgaat 

binnen te komen. De training moet ook gratis toegankelijk zijn. 

• De aangekondigde lesgever voor de training mag géén lid zijn van de inrichtende club. 

• Eenzelfde  lesgever mag max. 1 x per jaar gevraagd worden voor een prov. training. 

• Een aanwezigheidslijst moet na de prov. training zo snel mogelijk aan het secr. van de 

VJJF en tevens ook aan het secr. van het PCA bezorgd worden. 

 

7) Rondvraag 

 

Geen verdere opmerkingen. 

 

8) Data om op de federale kalender te plaatsen 

 

Scheidsrechtercursus, Sporthal Den Draver, Fortlaan 10, 2070 Zwijndrecht. 

07/05/2022 09.00u – 12.00u /13.00u – 16.00u theorie 

14/05/2022 09.30u schriftelijke toets        

13.00u praktijk 

 

06/06/2022 Vergadering Prov. Comité Antwerpen te Zandhoven om 21.00u. 

 Gelieve deze datum aan te passen naar 13/06/2022 

27/11/2022 10e Open Sinterklaasstage te Zandhoven 

 

9) Data vergaderingen in 2022 

 

Maandag 13 juni 2022 om 21.00u te Zandhoven 

Maandag 5 september 2022 om 21.00u te Zandhoven 

Maandag 5 december 2022 om 21.00u te Zandhoven 

 

 

11) Volgende vergadering op maandag 13 juni 2022 om 21.00 uur. 
       Sporthal Het Veld, Schildebaan 22b, Zandhoven. 

 

Benny Van Campenhout 

Voorzitter Provinciaal Comité Antwerpen 

 

 

  

 


