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        Brasschaat , 10 augustus 2022 

 

Beste leden, 

Beste ouders, 

 

Het voorbije seizoen was voor iedereen, leden, bestuursleden en monitoren, spannend. Wie 

gaan we terug zien? Gaat iedereen onze nieuwe locatie en formule wel goed vinden. 

Wij kunnen zeggen dat het voor iedereen zeer positief was. We mochten oude leden opnieuw 

verwelkomen, er zijn er vele nieuwe bijgekomen. We kunnen gerust stellen dat het een 

fantastisch jaar was. 

 

Op donderdag 1 september start het nieuwe seizoen. Dagen, uren en plaatsen blijven 

ongewijzigd.  

Dinsdag van 18 tot 19 uur en van 19 tot 20.30 uur 

Donderdag:van 18.30 tot 19.30 uur19.30 tot 20.30 uur en van 20.30 tot 22.00 uur. 

                    Yin Yang van 20 tot 21.30 uur 

Zaterdag: Van 10 tot 11 uur en van 11 tot 12.30 uur. 
 
Nodig je vrienden uit om kennis te maken met onze sport. Ze zijn van harte welkom. 
 

In bijlage vindt u naar jaarlijkse gewoonte ons jaaroverzicht. Hang het ergens in het zicht, 

zodat u er zeker overal bij kan zijn (trainingen, gordelafleggingen, sportkampen, ed.). Op de 

website vindt u onder "agenda" steeds de laatste berichtgeving (www.mdsjiujitsu.be). 

 

Net als het voorbije seizoen, wijzigen de uren van de trainingen tijdens de schoolvakanties. 

De juiste dagen en uren vindt u terug op de website onder "agenda". 

 

Na het grote succes van ons kipfestijn in april organiseren we op 29 oktober een 

halloweenparty. Meer info hierover volgt nog. 

 

Wij willen nog even uw aandacht vestigen op enkele reglementjes van onze club: 

- je kimono is netjes gewassen en gestreken 

- iedereen kleedt zich om in de daarvoor voorziene kleedkamers, je komt niet in kimono naar 

de les. De allerkleinsten worden geholpen door onze bestuursleden, die iedere les aanwezig 

zijn. 

- vermits we een sport beoefenen op blote voeten is het leuk voor iedereen dat deze proper 

zijn, dit is ook leuk voor de handjes. 

- lang haar wordt in een staart gedaan, zodat het tijdens het sporten niet in je ogen hangt. 

- nagels kort geknipt, zodat je je partner op de tatami niet kwetst. 
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Volg ons ook op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van al onze activiteiten.  

We hopen jullie zeker in september terug te zien op de tatami. 

 
Dan wensen wij jullie nog een leuk, ontspannend en gezond einde van de vakantie toe.  

 

Warme groeten van ons allemaal en tot gauw 

Hanshi, bestuur en monitorenteam.  

 

 

Ik val. Ik misluk. Ik faal. Dit gaat door tot ik stop zeg.  

Ik sta op. Ik leer. Ik verander. Ik win. 


