
 Informatie 
 
Wilt u na het lezen van deze folder graag meer informatie 
over het judo of wilt u graag 2 gratis proeflessen volgen? 
Neemt u dan gerust contact op met Budocentrum Fun & Fit. 
Er  wordt  op maandag ,  woensdag,  vr i jdag,  en 
zaterdag getra ind  op verschi l lende t i jden .  
(Z ie  websi te :  www. funenf i t .com)  
 
 
Budocentrum Fun & Fit heeft locaties op tweetal plaatsen: 
Schoolstraat 7, Volendam 
Langemeerstraat 14, Edam 
 
Budocentrum Fun & Fit is aangesloten bij de Judo Bond 
Nederland. U kunt voor meer informatie  ook contact 
opnemen met de JBN. 
 
 

Judo Bond Nederland 
Postbus 7012 
3430 JA Nieuwegein 
Tel: 030 – 603 81 14 
Internet: www.jbn.nl 

 

 
 

De aspecten van Judo zijn: 
 

 Respect voor jezelf en anderen 

 Normen en waarden 

 Zorgen verantwoordelijkheid voor elkaar 

 Samenwerken 

 Fysiek, conditionele eigenschappen 

 Motorische vaardigheden verder ontwikkelen. 

 Weerbaarheid en zelfvertrouwen 

 Leren valbreken, waardoor val angst verdwijnt. 

 Lekker bewegen. 

 Sociale contacten leggen. 

 

Budocentrum Fun & Fit 
D E  J U D O S C H O O L  W A A R  

S P O R T I V I T E I T  E N  P L E Z I E R  

B O V E N A A N  S T A A N !  
 

 

Vanuit Budocentrum Fun & Fit is in 2010  
‘Stichting Fun & Fit’ opgericht. 
 
Deze stichting heeft als doel: 

 
1. Judoka’s te stimuleren om aan wedstrijden mee 

te doen. 
2. Leden en vrijwilligers meer te betrekken bij 

Budocentrum Fun & Fit. 
3. Het organiseren van toernooien. 
4. Het organiseren van judokampen, sportkampen 

en andersoortige clubgerelateerde activiteiten. 
5. Het geven van kennismakingslessen en 

naschoolse lessen. 
6. Opzetten van Judo met Zorg. 
7. Werven van sponsoren. 

Budocentrum Fun & Fit 
Postadres:  
Overweersepolderdijk 58 
1442 AE Purmerend 
Telefoon 0299-690872 
Mobiel 06-51 494 948 
E-mail info@funenfit.com 
 

Judo met Zorg 
Judo is voor iedereen! 

http://www.funenfit.com/
mailto:info@funenfit.com


 
 
 

Judo: 
 
Judo is een sport voor iedereen. Voor jong en oud, 
voor jongens en meisjes, voor iedereen. 
Duizenden judoka’s beoefenen wekelijks met veel 
enthousiasme de judosport. 
Dat kan op een recreatieve manier, maar ook in 
wedstrijdverband. 
 
Judo werd ontwikkeld door Jigoro Kano (1860 – 
1938) , vanuit de traditionele Japanse vechtkunst 
Jiu Jitsu. Voor pedagoog Kano was judo niet 
zomaar een sport. Hij beschouwde het vooral als 
opvoedkundige methode. 
 
Zoals Jigoro Kano ooit zei:  
 
‘Judo kun je alleen 
 maar leren door het 
 te doen!’ 
 
De Judoles 

De les begint altijd met 
een warming-up. 
Dit kan ingevuld worden door inlopen of door leuke 
spelletjes, waarbij verschillende aspecten van het 
judo voorkomen: rollen, vallen en opstaan! 
De judoka’s leren worpen en grepen en kunnen 
ook echte judoband examens doen. Onder 
begeleiding van een professionele judoleraar maak 
je op een leuke manier kennis met deze mooie 
sport. 

 

Judo met zorg: 

Budocentrum Fun & Fit is bekend met verschillende 
beperkingen:  
 
Mensen met een lichamelijke of geestelijke 
beperking:  

 Aandacht besteed aan motorische 
vaardigheden. 

 Beperking vooraf met ouders/verzorgers 
besproken. 

 Op je eigen niveau aan de slag. 
Mensen met overgewicht: 

 Gezond eten. 

 Persoonlijke trainingsschema. 

 Judo op eigen niveau. 
Sociaal-emotionele ontwikkeling: 

 Zelfvertrouwen  bevorderen,  

 Leren samenwerken (Respect). 

 Discipline bevorderen. 

 Faalangst overwinnen. 
Motorische ontwikkeling: 

 Judotechnieken stapsgewijs aanleren.  
 Grenzen verleggen. 

 Faalangst overwinnen. 
 

Budocentrum Fun & Fit is ook bekend met: 

 Autisme   

 ADHD. 

 PDD-NOS. 

 Auditieve beperking. 

 Visuele Beperking. 

 

 

 

Budocentrum Fun & Fit  
 
Budocentrum Fun & Fit geeft onderwijs in judo / Jiu-
Jitsu / Weerbaarheid / Zelfverdediging en Valtraining. 
Het volgen van judolessen kan al vanaf 3 jaar. 
 
Budocentrum Fun & Fit is aangesloten bij de Judo Bond 
Nederland (JBN) en de Nederlandse Vereniging voor 
Jiu-Jitsu- en Judo-Leerkrachten (NVJJL) en beschikt 
over leraren die een goede, rijkserkende opleiding 
hebben gehad en regelmatig bijscholingscursussen 
volgen. 


