
TRAININGSKALENDER 2021-2022

1ste training seizoen 2021-2022 woensdag 01/09/2021
dinsdag 07/09/2021
zaterdag 11/09/2021 (Nieuwe leden - Beginners)

Laatste training 2021 dinsdag 21/12/2021 (Groep 2)
woensdag 22/12/2021 (Groep 1 + 3 + 4/beginners)

1ste training 2022 dinsdag 11/01/2022 (Groep 2)
woensdag 12/01/2022 (Groep 1 + 3 + 4/beginners)

Tijdens de schoolvakanties zijn er aangepaste trainingsdata en uren:

HERFSTVAKANTIE :  van zaterdag 30/10/2021  zondag 07/11/2021
GEEN judotraining op zaterdagen 30/10/2021 en 06/11/2021
GEEN judotraining op dinsdag 02/11/2021 
WEL  judotraining op woensdag 03/11/2021

KERSTVAKANTIE: van zaterdag 25/12/2021  zondag 08/01/2022
GEEN ENKELE JUDOTRAINING: sportcentrum is dan gesloten.

KROKUSVAKANTIE: van zaterdag 26/02/2022  zondag 06/03/2022
GEEN judotraining op zaterdagen 26/02/2022 en 05/03/2022, en op dinsdag 01/03/2022
WEL judotraining op woensdag 02/03/2022

PAASVAKANTIE: van zaterdag 02/04/2022  maandag 18/04/2022
GEEN judotraining op zaterdagen 02/04/2022 – 09/04/202 en 16/04/2022
GEEN judotraining op dinsdagen 05/04/2022 en 12/04/2022
WEL judotraining op woensdagen 06/04/2022 en 13/04/2022 

Tijdens de schoolvakanties zijn er op woensdag slechts 2 trainingen:
 Van 19u00  20u00 voor de groepen 3 en 4 
 Van 20u00  21u30 voor de groepen 1 en 2

De judoka’s van groep 2 mogen dan uitzonderlijk de mat verlaten om 21u00 voor zover ze worden opgehaald door de 
ouders, en/of hiervoor een schriftelijke toelating is afgegeven op het secretariaat.

WETTELIJKE FEESTDAGEN + BRUGDAGEN:
Er zal geen judotraining doorgaan op:  
Zaterdag 28/05/2022 weekend O.H.-Hemelvaart
Zaterdag 04/06/2022 weekend Pinksteren

WIE TRAINT WANNEER:

GROEP 1 (+14 jaar) woensdag 20u00  21u30 zaterdag 15u30  17u00
(de jonge judoka’s mogen op woensdag de mat om 21u verlaten indien ze worden opgehaald of indien de ouders een goedkeuring bezorgen aan
trainer of secretariaat)

GROEP 2 (+ 11  14 jaar) dinsdag     19u00  20u00 zaterdag 15u30  17u00

GROEP 3 (+ 7  11 jaar) woensdag 19u00  20u00 zaterdag 14u30  15u30

GROEP 4 (+ 5  7 jaar) woensdag 18u00  19u00 zaterdag 14u30  15u30

Katatraining+ eventuele voorbereiding van de examens en/of afleggen van de examens gebeurt op zaterdag van 
13:30 u tot 14:30 u


