
WAT DOET HET BESTUUR? : 
 
 De administratie van elk lid bijhouden. 
 De club vertegenwoordigen. 
 De judoka’s inschrijven voor tornooien en 

                  Kampioenschappen. 
 
HET SECRETARIAAT VAN DE CLUB :  
 

Wordt verzorgd door:  
Fonsy Geunis 
Nieuwstraat 34 
3950 Bocholt 

    Tel . : 011 44 52 91 
judoclubbocholt@Hotmail.com 
 

 
 
 
 
 

  

  INFO 
  BROCHURE 



EEN WO ORDJE UITLEG OVER JUDOCLUB BO CHOLT 
 

Ontstaan in 1964, zijn we één van de eerste  judoclubs in Limburg.  
Al van in het prille begin geeft judoclub Bocholt onderdak aan 
judoka’s die goed zijn in competitie en techniek evenals zij die judo 
meer zien als een manier om zich te ontspannen.    
Je leest het goed, judoclub Bocholt bezit voor jouw en je 
vrienden / vriendinnen de elementen die een goede judoclub 
moet hebben. 
 

WIL JE WETEN OF JUDO WAT VOOR JOU IS? 
 

Om dat te ontdekken krijg je met 4 trainingen, gespreid over 4 
weken, de kans om van het judo te proeven. 
De verzekering in deze periode is gratis, je lidmaatschap zelfs nog 
een maand na deze probeerperiode. 
En, zoals je hieronder kan lezen zijn de prijzen om lid te worden 
zéér democratisch, ook als je samen met je broer(s) en/of zus(sen) 
komt.  
 

OM LID TE WORDEN MOET JE : 
 
 Jaarlijks lidgeld betalen : 
 

Voor –12 jarigen : 1e aangeslotene € 50,  
                          2e aangeslotene van hetzelfde gezin    € 25, 

3e van hetzelfde gezin gratis. 
Voor +12 jarigen : 1e aangeslotene € 62,      2eaangeslotene 

van hetzelfde gezin     € 50,3e 
aangeslotene € 25,4e gratis. 

 
 Een vergunning (verzekering) afsluiten van € 33 via het secretariaat 

van de club bij de Vlaamse Judofederatie. 
 
 
 
 

ALS LID HEB JE RECHT OP : 
 

   2,5 lesuren per week voor de –12 jarigen 
   3 lesuren per week voor de + 12 jarigen 
 
automatische inschrijving bij de Vlaamse Judofederatie (VJF), 
waardoor je de mogelijkheid krijgt om deel te nemen aan 
tornooien en kampioenschappen die door de VJF ingericht 
worden. Daarnaast ontvang je dan ook het infoboekje 
JUDOCONTACT uitgegeven door de VJF. 
 

WAT HEB JE NODIG ? 
 

Voor de probeerperiode heb je enkel een joggingpak nodig.  
Indien je hierna beslist om verder te doen heb je een judopak 
nodig, dat je via de judoclub kan kopen. 
 

WANNEER KAN JE KOMEN TRAINEN? 
 

woensdag   :   van 17.30u tot 19.00u  :  de  -12 jarigen 
                    van 19.00u tot 20.30u  :  de +12 jarigen 
 
vrijdag        :   van 18.00u tot 19.00u  :  de –12 jarigen 
                    van 19.00u tot 20.30u  :  de +12 jarigen    
 

DE TRAININGEN WORDEN GEGEVEN DOOR: 
 

Hoofdtrainer  :        Henri Geunis 
                                2e Dan 
Hulptrainer    :         Fonsy Geunis 
                                1e Dan 


