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Trainingen 

Discipline Geboortejaar Training(en) Verantwoordelijke trainers 

JUDO 

2017 t/m 2016 

2015 
woensdag 17:00 tot 18:00 

Paul Crauwels (1e DAN initiator) 03/830.28.68 

Inge Van Haecht (1e DAN initiator) 0478/48.40.74 

2014 t/m 2012 

dinsdag 18:30 tot 19:30 

woensdag 18:00 tot 19:00 

vrijdag 18:00 tot 19:00 

Serge Appels (1e DAN initiator) 0496/25.49.64 

2011-2009 
woensdag 19:00 tot 20:30 

vrijdag 19:00 tot 20:30 

Stef Verelst (3e DAN initiator) 0498/41.74.70 

2008 of vroeger 
dinsdag 19:30 tot 21:00 

vrijdag 20:30 tot 22:00 

Paul Crauwels (1e DAN initiator) 03/830.28.68 

Stef Verelst (3e DAN initiator) 0498/41.74.70 

JU-JITSU 

2014 t/m 2009 
maandag 19:00 tot 20:00 

donderdag 19:00 tot 20:00 

Marlene Wörner (5e DAN trainer A) 

  03/449.23.49 

2008 of vroeger 
maandag 20:00 tot 21:30 

donderdag 20:00 tot 21:30 

Paul Pauwels (10e DAN trainer A) 

 Jeugdsportcoördinator 0486/50.13.40 

ESCRIMA 

2014 t/m 2009 
woensdag 19:00 tot 20:00 

zaterdag 10:00 tot 11:00 

Alexander Kupers (Escrima Instructor)  

  0477/78.61.07 

2008 of vroeger 
woensdag 20:00 tot 21:30 

zaterdag 11:00 tot 12:30 

Paul Pauwels (Escrima Instructor) 

 Jeugdsportcoördinator 0486/50.13.40 

Er is geen training tijdens de schoolvakanties en op feestdagen voor kinderen beneden 14 jaar 

Opschorting van trainingen kan opgelegd worden door de overheid tgv COVID-19. 

 

Lidgelden 
Geboortejaar Lidgeld/jaar Info en betalingsmogelijkheden 

2017-2015 

2014-2009 

2008 of vroeger 

140 € 

160 € 

180 € 

verzekering/adm €40 + lidgeld € 100 = € 140 per jaar of halfjaarlijks € 100 1e schijf, €60 2e schijf.  

verzekering/adm €40 + lidgeld € 120 = € 160 per jaar of halfjaarlijks € 110 1e schijf, €70 2e schijf 

verzekering/adm €40 + lidgeld € 140 = € 180 per jaar of halfjaarlijks € 120 1e schijf, €80 2e schijf. 

Bankrekening Lidgelden – Judo: GKCCBEBB BE53 7895 8475 8353 - Ju Jitsu – Escrima: GKCCBEBB BE84 7895 8475 8959 

3 leden uit eenzelfde gezin en wonende op hetzelfde adres mogen van de totaalprijs € 80,00 aftrekken. 

4 leden uit eenzelfde gezin en wonende op hetzelfde adres mogen van de totaalprijs € 110,00 aftrekken.  

Vanaf het vijfde lid uit eenzelfde gezin en wonende op hetzelfde adres, is enkel de vergunning verschuldigd: 40€/jaar. 

Verzekering en aansluiting bij federatie (JV/VJJF/FROS) zijn inbegrepen in het lidgeld. 

De lidgelden zijn enkel jaarlijks of halfjaarlijks betaalbaar en zij worden onder geen enkele voorwaarde terugbetaald. 

Wil je een extra discipline beoefenen dan die waarvoor je inschrijft of reeds ingeschreven bent, betaal je € 40 per jaar en per discipline extra. (de 

aansluiting bij de andere federatie inbegrepen). 

 

Algemene info 
Dojo (oefenzaal) MORTSEL AMEDEUS STOCKMANSLEI 121, 2640 Mortsel  

Parkeer bij voorkeur in de Dieseghemlei ! Respecteer de buren. Parkeer niet voor de slagboom. Het is de toegang voor de hulpdiensten !! 

 

Voorzitter Serge Appels Lange Kroonstraat 108, 2530 Boechout 0496/25.49.64 

Secretariaat club + judo Leo Van Avermaet Dr. Theo Tutsstraat 17, 2530 Boechout 03/455.66.00  

Secretariaat ju jitsu / escrima Paul Pauwels Vuurkruisenlaan 22, 2640 Mortsel  0486/50.13.40 

 

  

Sportjaar 2022 – 2023 
1/09/2022- 31/08/2023 

Satori Kwai Mortsel vzw 

Judo ● Ju-Jitsu ● Escrima 

Vereniging zonder winstoogmerken 

http://satori-kwai.be/
mailto:info@satori-kwai.be
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Vergunning / Verzekering 

 

In de vergunning van de federatie  is een verzekering ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen. 

Deze verzekering voldoet aan de voorwaarden opgelegd door het Decreet van 02/09/77 van het Ministerie van 

Nationale opvoeding en Nederlandse Cultuur. (KB 04/07/1978/) Deze verzekering is zeker geen 

omniumverzekering.  De polissen kunnen geraadpleegd worden bij de diverse federaties op het internet.  Als u 

zich beter wenst te verzekeren, dient u hiervoor zelf de nodige maatregelen te nemen. 

 

Belangrijke mededeling ivm verzekering 

Onze penningmeesters hebben ongeveer een week nodig om na betaling van het lidgeld de aansluiting 

bij de federatie in orde te brengen. 

Als uw gratis proeflessen afgelopen zijn, bent u niet meer verzekerd. 

Betaal dus tijdig uw lidgeld. 

Onze trainers kunnen ter plaatse niet nakijken of u al dan niet bent verzekerd. 

Niet verzekerd = niet op de mat! 

Neemt u toch deel aan de training, doet u dit op eigen risico.   

 

HUUR JUDOGI of GI 

 

Heb je het voorbije jaar een judogi of gi gehuurd, vergeet deze dan niet in te leveren (gewassen en gestreken) 

of opnieuw het huurgeld voor het nieuwe seizoen te regelen. 

 

HULP GEVRAAGD – ‘s Tofdagen 

 

Om er voor te zorgen dat onze dojo in ‘top-conditie’ is, werd in het seizoen 2014-2015 gestart met onze ’s 

Tofdag. 

Elke laatste zaterdag van de oneven maanden poetsen en klussen van 14:30-18:00. 

We zouden het fijn vinden als enthousiaste leden en/of sympathisanten een handje komen helpen: minimale 

inspanning met maximaal aantal helpers. Kan je enkel een uurtje komen helpen: van harte welkom. 

We sluiten deze noodzakelijke en gezellige middag meestal af met een kleine maaltijd voor de helpers! 

Opgelet: vanaf 1/9/2022 is komen helpen op een ‘s Tofdag een vereiste voor je volgende examen, en dit voor 

alle leden vanaf 14 jaar. 

 

Noteer alvast de ’s Tofdagen voor 2022-2023 in je agenda! 

Telkens van 14:30-18:00: 

Zaterdag 24 september 2022 

Zaterdag 26 november 2022 

Zaterdag 28 januari 2023 

Zaterdag 25 maart 2023 

Zaterdag 27 mei 2023 

Zaterdag 29 juli 2023 

 

Bezoek ook 

Onze website: satori-kwai.be en/of 

onze facebook pagina: https://www.facebook.com/SatoriKwai en/of 

onze facebook groep “Satori Kwai Mortsel” en/of 

onze Instagram satori.kwai 

http://satori-kwai.be/
mailto:info@satori-kwai.be
http://www.satori-kwai.be/
https://www.facebook.com/SatoriKwai

