
federatie vzw

Onze visie - Onze missie

Kabuto Waasmunster ging van start in Waasmunster in april 1983.  

Aanvankelijk een zuivere ju jitsu groep, nu uitgedeind naar meerdere afdelingen:

  

Shindõ Ju Jitsu   -   Sport Ju Jitsu

Escrima   -   Kun Tao Tai Chi Chuan.  

Onze missie: onze sporten beschikbaar maken voor een breed publiek en samen 
technisch steeds sterker te worden.  
Onze visie:  dit te presteren zonder afbreuk te doen aan de intrinsieke waarde 
van elke afzonderlijke afdeling. 
Onze vereniging wordt geleid door trainers met een erkend diploma.
(VTS initiator / trainerB / jeugdsportcoördinator) 
Alle andere begeleiders hebben cursussen, binnen en/of buiten de club, gevolgd !
Zo kunnen zij mee instaan voor een verantwoorde begeleiding van onze jeugd 
en/of volwassenen.

Je begeleiders:   Je trainingsmogelijkheden:

Bij proeflessen volstaat een joggingpak.
Later als je aansluit, kan je bij de club 
oefenmateriaal, enzovoort bestellen.
meer info: www.kabuto.be / www.escrima.be
052 47 26 66 - 0476 38 11 30
info@kabuto.be

Tim Waterschoot
Timo Baetens
Koen Van Hul

Initiatie Filipino Martial Arts, junioren en volwassenen
   maandag: 19u30-21u00

BIFF Escrima gevorderden
   maandag:  21u00-22u00

BIFF Escrima beginners en gevorderden (volwassenen)
   donderdag: 20u30-22u00

Hoogendonck

Nijverheidslaan 48, Waasmunster

www.kabuto.be
info@kabuto.be

052 47 26 66

0485 95 48 47

Een hart voor kinderen

Een thuis voor allen

Kwaliteit voor 4 doelgroepen



 Aansluiting lidgeld en verzekering voor 1 jaar   INCLUSIEF    Badge

• Juniors vanaf 16 jaar:    145 €

• Volwassenen:             160 €

• T-shirt en broek:   30 €

• Een combiticket met ju jitsu is mogelijk

vraag meer info hiervoor via  www.kabuto.be - info@kabuto.be - 052 47 26 66

Ervaar en beleef escrima

Escrima is een op wapens gebaseerde 

krijgskunst afkomstig van de 

Filipijnen.  

In grote tegenstelling met andere 

krijgskunsten traint de escrima leerling 

vanaf het begin met wapens en gaat 

pas later over naar de ongewapende 

beoefening.  

De beoefenaar leert op deze manier 

sneller reflexen aan tegen

verschillende aanvalsvormen.

Enkele voordelen voor de beoefenaar:

• Je leert praktisch toepasbare zelfbescherming.

• In plaats van pure fysieke kracht te gebruiken leer je zo economisch   

   mogelijk te bewegen.  Waardoor escrima geschikt is voor iedereen.

• Bovenlichaam, armen en benen worden beter getraind.

• Door het oefenen met twee wapens van verschillende afmetingen, 

   ontwikkel je een betere oog- en hand coördinatie en behendigheid. 

• Je wordt zowel rechts- als linkshandig.

• Je wordt resistenter tegen pijn en blessures.

• Het is complementair met eender welke andere krijgskunst en kan 

   in deze krijgskunst geïntegreerd worden.

• Het is een volledige krijgskunst en omvat buiten het trainen met 

   wapens ook stoot- en traptechnieken, worstelen en grondvechten.

• Het is leuk, je traint steeds met een partner en dit scherpt je sociaal 

   contact aan.

Verder

Leerlingen trainen technieken zowel op lange afstand, middellange afstand en korte 

afstand met of zonder wapens.  

De vrije oefenvormen (sparring) zijn een wezenlijk onderdeel.  Wapens (stok, mes …) 

zijn enkel een verlenging van de ledematen.  Door eerst met wapens te werken 

verhogen we de efficiëntie voor het ongewapend verdedigen met factor 10!


