Zandhoven, 05/03/2018
www.antwerpen.vjjf.be
Aan alle leden van het comité

“Met de steun van de provincie Antwerpen”

Verslag van de vergadering op 5 maart 2018 - 21.00 uur
Aanwezig:
Frank Engelen, JJC Juzando Zandhoven, plaatsvervangend voorzitter
Wim Pauwels , JJC Juzando Zandhoven, secretaris
Danny Verhoeven, Kuzushi, Aartselaar, webmaster
Gerda Van der Schoot, JJC Juzando, Zandhoven
David Van der Schoepen, Budoschool Kempen, Beerse
Thomas Thys, JJC The Blue Dragon, Boechout
Petro Donckers, Budoschool Kempen, Wuustwezel
Nathalie Van der Jonckheyd, Saigen, Wijnegem
Verontschuldigd:
Benny Van Campenhout, JJC Ippon Zwijndrecht, voorzitter PCA
Hubert Laenen, Bujutsukan, Heist-op-den-Berg
Werner Van Eersel, Bushido Zandvliet
Bruno Van Damme, JJC Gouden Lotus, Merksem
1) Volmacht van de voorzitter

Dhr. Benny Van Campenhout geeft voor deze vergadering een volmacht aan Dhr. Frank Engelen
om de vergadering te leiden en eventuele beslissingen te nemen (zie onderstaand citaat).
Beste,
Daar ik vanavond wegens aanwezigheid op het Ju-Jitsu kampioenschap in Abu-Dhabi niet
aanwezig kan zijn op de vergadering geef ik bij deze de volmacht aan Frank Engelen om in
mijn naam beslissingen te nemen op de vergadering van het PCA op 05/03/2018.
Met beleefde groeten,
Benny Van Campenhout,
Voorzitter PCA
2) Goedkeuring verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen.

3) Bespreking 8e Open Sinterklaasstage 2018

Onze 8e Open Sinterklaasstage gaat door in sporthal Het Veld te Zandhoven op zondag
25 november 2018 van 10.00u tot 12.30u.
Aan dezelfde lesgevers, vrijwillige medewerkers, ... zal gevraagd worden of zij zich terug ter
beschikking willen stellen voor deze stage.
Dhr. Bruno Van Damme (JJC Gouden Lotus, Merksem) heeft ons de nodige info gegeven om
sponsoring bij Colruyt aan te vragen. We gaan hier vast en zeker gebruik van maken en hopen op
een positief antwoord van Colruyt.
Dhr. David Van der Schoepen wil nagaan of Decathlon kan aangesproken worden voor enige
sponsoring.
Er worden nog steeds sponsors gezocht.
4) Bespreking Open Antwerps Kampioenschap 2018

Budoschool Kempen (Dhr. David Van der Schoepen) heeft zich kandidaat gesteld om het
OAK 2018 in te richten. Dit kampioenschap (duo’s, fighting en ground fight) is gepland op
20/21 oktober 2018 en zal normaal doorgaan te Vlimmeren. De plaats wordt op de volgende
vergadering met 100 % zekerheid vastgelegd worden.
Het kampioenschap zal op zaterdag 20 en zondag 21 oktober op 3 matten plaats vinden.
Aan het secretariaat / Sport en Wedstrijdcommissie van de VJJF wordt gevraagd om een
draaiboek en alle nodige info i.v.m. kampioenschappen te bezorgen aan Dhr. David Van der
Schoepen.
Er is al enige info aan David medegedeeld:
Opwarmingsruimte voorzien
Dopinglokaal
Kleedkamer voor scheidsrechters
Middagmaal voor scheidsrechters, tafelmedewerkers, EHBO ploeg
Vrijwilligers onthaal, weging, …
De inrichters krijgen de volledige steun en medewerking van het PCA om dit kampioenschap tot
een goed einde te brengen.
5) Bespreking prov. multistage 2018 (Sakura Taikai)

Het PCA werkt in overleg met Dhr. David Van der Schoepen (Saigen, Beerse) samen, om de jaarlijks
terugkerende Sakura Taikai stage ook erkend als Prov. multistage mede tot een succes te maken.
Het is een internationale 2 daagse stage op topniveau van martial arts. De Sakura Taikai 2018 is
internationaal ondersteund door Seishinkai Ju Jitsu international, World Kobudo Federation en
het Provinciaal Comité Antwerpen (VJJF). Deze stage is open voor alle stijlen en federaties!!
Kom op, doe mee en ervaar de bekwaamheden van instructeurs uit 5 verschillende landen!!!
Vanaf 4 jaar ben je van harte welkom!!
Bij het inrichten van deze stage kan Dhr. David Van der Schoepen (Saigen, Beerse) een aanvraag
indienen (met bewijs van gemaakte onkosten e.d.) om een financiele steun te verkrijgen van het PCA
(met een max. van 100,00 Euro).
Deze financiele steun kan max. 1 x per jaar (1 stage) aangevraagd worden.
Als voorwaarde moet de organiserende club voorafgaandelijk aan deze stage minimum 3
aanwezigheden behalen op de vergaderingen van het PCA van het laatste jaar.
Hierbij vragen we aan Dhr. David Van der Schoepen om ons het rekeningnummer te bezorgen waarop
deze financiele steun mag gestort worden, zodat we dit zo snel mogelijk nadat de stage heeft plaats
gevonden in orde kunnen maken.
David gaat het logo van het PCA duidelijk zichtbaar maken op deze stage om zo het Provinciaal
Comité Antwerpen meer bekendheid te geven bij de Antwerpse clubs.

Hierna alle verdere info betreffende deze stage.
De stage gaat door op 31 maart en 1 april 2018 in:
Sporthal De Pegger,
Wetschot 2, 2340 Vlimmeren,
Antwerpen, België
Toeschouwers/Spectators: Gratis toegang
Deelname kost:
Jeugd U12 1 dag € 15 - 2 dagen €25
Volwassenen +12 1 dag € 25 - 2 dagen € 45
Extra event:
Demo gala: Gratis
Saturday evening party (Vlaams feest met frietjes) - sayonara party!
kinderen tot 5 jaar mogen gratis binnen
Jeugd (U12): € 7.5
Volwassenen (+12) :€15
Totaalreservatie weekendpakket (stage/extra events)
Jeugd (U14): € 30,00
Volwassenen (+12): € 55,00
Reserveer je plek op vooraf en ontvang 10% korting, VVK loopt af op 23 maart 2018.
Inschrijven:
e-mail budoschool.kempen@gmail.com
Instructors:
Shihan Hugo Bleys - 9th dan Kiyoi Jiu Jitsu - 2th dan Iaido (Belgium)
Sensei ATD VJJF Frank Engelen - 8th dan Ju Jutsu (Belgium)
Kyoshi Hubert Laenen - 8th dan Karate Jutsu (Belgium)
Kyoshi Tony Van Venrooy - 8th dan Seishinkai Ju Jitsu (Holland)
Hanshi Alain Sailly - 8th dan Goshindo (France)
Kyoshi Jan Janssens - 8th dan Yoseikan Aiki Jujutsu (Belgium)
Kyoshi Malcolm Holmes - 8th dan Jinsoku Jiu Jitsu (United Kingdom)
Renshi Andreas Eggert - 7th dan Renge Ryu Iaido - Jujutsu (Germany)
Shihan Jean Pierre Van Vré - 6th dan Tai Jutsu - Goshin Jutsu (Belgium)
Renshi Pax Nicolasen - 6th dan Ju Jutsu SJJI (Holland)
Shihan Tom Laenen - 5th dan Takeda Ryu Kobilza Ha (Belgium)
Sensei Erno Maras - 5th dan Ju Jitsu Stijl De Wit (Belgium)
Sensei Pauline Holmes - 4th dan Jinsoku Jiu Jitsu (United Kingdom)
Sensei Diana Schülke - 4th dan Renge Ryu Iaido (Germany)
Sensei Jack Van Bladel - 3th dan Kyokushin Karate (Belgium)
Sensei Maria Tang - 1th dan Taido Karate (Norway)
Sensei David Van der Schoepen - 1th dan Tai Jutsu (Belgium)
6) Nieuwe voorstellen en/of activiteiten

Op de vorige vergaderingen is er besproken om in 2018 een “Open Ju-Jitsu dag” in te richten.
Zo zouden we onze sport voor jong en oud door middel van opendeurdagen, demo’s,
schoolinitiaties, … toch nog eens extra in de belangstelling kunnen zetten en hopelijk nieuwe
leden inschrijven.
Alle aanwezige clubs zijn hier nog steeds voor te vinden en hebben in onderling overleg besloten
om dit te laten doorgaan tijdens het weekend van 15/16 september 2018 onder voorbehoud van
voldoende interesse van andere clubs.

Hiervoor zal een brief opgesteld en gemaild worden naar alle Antwerpse clubs met de vraag of
ze zich willen inschrijven voor dit project en op welke dag(en) /tijdstip(pen) ze het wensen te
laten doorgaan.
VZW Saigen Wijnegem heeft de vraag gesteld of het eventueel “Dag van de krijgskunsten” kan
genoemd worden.
Na onderling overleg is besloten om het “Dag van de Ju-Jitsu, Antwerpen” te noemen, omdat het
enkel voor alle erkende stijlen van Ju-Jitsu aangesloten bij de VJJF betreft en niet voor karate,
judo, e.d.
Vanuit het PCA kan er ondersteuning gegeven worden door bv. het aanmaken van flyers,
bekendmaking via sociale media, het aanmaken van een website, aankondigen via “Uit in
Vlaanderen”, eventueel met promotiemateriaal van de VJJF (indien beschikbaar).
De vraag is gesteld of het mogelijk is om via Q Music of Joe FM reclame te maken. Na een
gesprek op 6 maart 2018 met het secr. van de VJJF zijn we van oordeel dat dit een veel te dure
aangelegenheid is. Het secretariaat wil wel proberen via hun contactpersonen eventueel de
kranten te bereiken.
De clubs die hier reeds interesse voor hebben kunnen zich melden op het secr. van het PCA :
wim.gerda.pauwels@skynet.be .
Alle ideetjes om dit tot een goed einde te brengen zijn steeds welkom.
Op 15 maart 2018 gaat er een provinciale training door te Zandhoven met als gastlesgever Hugo
Chauveau (6e dan), Aikido & Aikijujutsu Yoseikan.
De provinciale training heeft plaats van 20.15u tot 21.45u. en staat open voor alle graden (van
6e kyu tot ... ) deelname is gratis.
Alle clubs en stijlen zijn welkom.
Deze training staat reeds vermeld op de federale kalender.
7) Varia

De afspraken i.v.m. het inrichten van provinciale trainingen die op de vorige vergadering
besproken zijn willen we toch nog eens terug vermelden.
Er kunnen maximaal 10 trainingen per provincie per kalenderjaar doorgaan als erkende
provinciale training.
Een aanvraag dient tijdig (minimum 1 maand voor de volgende vergadering of door
aanwezigheid op de vergadering van het PCA) binnen te komen. Als het op de vergadering
aangevraagd en goedgekeurd is dan kan dit tijdig op de federale kalender geplaatst worden en
actieve punten aan verbonden worden.
Op 12 februari 2018 was er een provinciale training met als gastlesgever Tony Van Venrooy
(NL), 8th dan Seishinkai Ju Jitsu. Deze training was gratis en ging door te Beerse in Budoschool
Kempen.
Het was een leuke, interessante en zeer leerrijke provinciale training maar spijtig genoeg waren
er weinig deelnemers en andere clubs aanwezig. De afwezigen hadden zeker en vast ongelijk!
8) Rondvraag

Geen vragen
9) Data volgende vergaderingen

4 juni 2018 om 21.00u te Zandhoven
10 september 2018 om 21.00u te Zandhoven
3 december 2018 om 21.00u te Zandhoven

10) Volgende vergadering op maandag 4 juni 2018 om 21.00 uur.
Sporthal Het Veld, Schildebaan 22b, Zandhoven.

i.o.
Frank Engelen
Plaatsvervangend voorzitter
Provinciaal Comité Antwerpen

