
Info Judo Yes Bilzen 
 

Judo Yes Bilzen is een dynamische sportvereniging waar Judo centraal staat. Tijdens de trainingen 

zorgen we voor een technische basis afgewisseld met de nodige beweging, spel en plezier. Er wordt 

zowel recreatieve als competitieve judo aangeboden. Onze judoclub is een feitelijke vereniging, 

aangesloten bij de Vlaamse Vechtsport Associatie (Euro Budo) en Sporta, beide erkend door Sport 

Vlaanderen.  

Ons trainersteam bestaat uit: Lore Brepoels -3de dan - Bachelor Lo + trainer B risicovechtsporten, Joris 

Pittevils – 3de dan – Initiator risicovechtsporten, Ramaekers Benny – 1ste kyu, Mark Latet – 1ste kyu en 

Claes Shelsy 1ste kyu. Op onze ereplaats staat Valère Steegmans – 9de dan – Trainer A.  

Steeds worden onze trainers geassisteerd door onze jeugdige judoka’s.  

Trainingsuren + Lidgeld (verzekering inbegrepen) 

 
Groep 

 
Dinsdag 

 
Donderdag 

 
1ste lid 

Vanaf het 2de lid 
van hetzelfde 

gezin 

Groep 1: 5 – 7 jaar 17:30 – 18:00 17:30 – 18:00 65 euro 50 euro 

Groep 2: 8 – 11jaar 18:00 – 19:00 18:00 – 19:00 90 euro 70 euro 

Groep 3: + 12jaar 19:00 – 20:00 19:00 – 20:30 100 euro 85 euro 

Voor onze leden die veranderen van leeftijdsgroep, dit is een grote stap,  wij weten dat dit niet altijd 

van zelfsprekend is. Wees gerust: bespreek even met je trainers wat er allemaal mogelijk is .   

Tip ! 

Veel mutualiteiten geven tegemoetkomingen van ±15 euro/persoon op het lidgeld bij een sportclub. 

Het judoseizoen loopt van 16 augustus tot 10juni. Ook tijdens de kleine vakanties wordt er op 

donderdag judo aangeboden.  

Hoe word ik lid? 

Je hebt recht op 3 gratis proeflessen. Tijdens de eerste training ontvang je de nodige documenten om 

je aan te sluiten, beslis je na deze 3 proeflessen in te schrijven, breng je deze papieren ingevuld mee 

naar de volgende training. Één van deze formulieren is een medische attest dat moet ingevuld en 

ondertekend worden door je huisarts, waarin hij/zij verklaart dat je geschikt bent voor 

sportbeoefening. Deze documenten moeten binnen de 2 weken terugbezorgd worden aan het 

bestuur. Indien dit niet in orde is, kan je niet deelnemen aan de training (verzekeringsredenen). Je 

schrijft je altijd in voor 1 jaar (bv: van 01 oktober t.e.m. 30 september).  

Wat heb ik nodig tijdens de trainingen?  

Een judogi of voor nieuwe leden tijdelijk een lange trainingsbroek en T-shirt. Zorg op training altijd 

voor een goede hygiëne en kortgeknipte nagels. Lange haren moeten in een staart. Er worden geen 

juwelen gedragen op de mat.  

Heb je nog vragen? Aarzel niet op ze te stellen! 

  



 

Kijk zeker ook op www.judoyesbilzen.be en volg ons op facebook www.facebook.com/judo.yesbilzen  

Op onze online pagina’s kunnen er foto’s en/of voornamen geplaats worden van onze leden. Dit in 

het kader van sfeerbeelden, competitie uitslagen, bijzondere momenten, …. . Andere persoonlijke 

informatie wordt niet gedeeld op de media kanalen. Indien je hier niet mee akkoord bent, gelieve dit 

schriftelijk te melden en te versturen naar judoyesbilzen@gmail.com.  

 

Sportieve groeten  

Judo Yes Bilzen  

 

Lore: 0474 91 92 85      www.judoyesbilzen.be 

Secretariaat: 012 45 52 36      judoyesbilzen@gmail.ccom 

Facebook/judoyesbilzen  

Rekeningnummer: Judo Yes Bilzen  BE83 9730 9717 2715  
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