
 JV Kuatsu is op zoek naar een enthousiaste judoleraar.  
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JV Kuatsu is een Prinsenbeekse judovereniging met ongeveer 180 leden. Voor het merendeel bestaat 
ons ledenbestand uit jongens en meisjes in de leeftijdsgroep van 6 t/m 14 jaar.  
Als vereniging bieden wij aan al onze judoka’s kwalitatief goede lessen en faciliteiten om de judosport 
op goede manier te kunnen beoefenen. Dat doen wij zowel op recreatief- als op wedstrijdniveau. Wij 
geven oprechte aandacht aan al onze judoka’s in alle leeftijdscategorieën.  
JV Kuatsu bestaat al meer dan 50 jaar en is een stabiele vereniging met  een solide organisatie en 
een gezonde financiële basis. Dit jaar ontvingen wij het JBN Keurmerk. Onze judolessen worden  
verzorgd op donderdag vanaf 18.30 uur, vrijdag vanaf 18.00 uur en op de zaterdagochtend vanaf 
09.00 uur. 
De judolessen worden verzorgd door een team van judoleraren dat bestaat uit een hoofd judoleraar, 
drie judoleraren en drie dojo-assistenten. Een van onze judoleraren heeft ons verlaten en wij zijn 
daarom op zoek naar een enthousiaste judoleraar A.  
Taken van een judoleraar A: 

 Het verzorgen van judolessen aan jonge judoka’s in de leeftijdsgroep 6 t/m 12; 
 Het meewerken aan het jaarlijkse opleidingsplan; 
 Het organiseren en afnemen van slip- en bandexamens; 
 Een actieve rol in de Technische Commissie, overleg van de judoleraren; 
 Het mede organiseren van streekontmoetingen, clubkampioenschappen en het Drie 

Lindentoernooi; 
 Het coachen bij wedstrijden en toernooien; 
 Deelname aan onze verenigingsactiviteiten. 

Vereiste: 
 Minimaal MBO werk- en denkniveau; 
 Judoleraar A diploma; 
 Goede sociale en pedagogische vaardigheden; 
 Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; 
 Een verklaring onbesproken gedrag. 

Wenselijk: 
 EHBO-diploma. 

Informatie: 
Voor meer informatie over onze vereniging verwijzen wij naar onze website: www.kuatsu.nl maar je 
kan ook contact opnemen met:  

 Leon Verschuren (judoleraar) mobiel: 06 54935209, leon@kuatsu.nl; 
 Frans Boersma (voorzitter) 06 42375852, voorzitter@kuatsu.nl. 

Solliciteren: 
Als je wilt solliciteren dan kan je een email sturen naar onze secretaris Andréa Slewe,  
secretaris@kuatsu.nl.  


