
 

NIEUWSJAGER 

NIEUWSBRIEF MAART 2022 SPORTCENTRUM NICO JAGER 
WINSCHOTEN * KNOKKEN VOOR OEKRAINE 

 

Zondag 27 maart 2022 van 10.00 tot 18.00 uur barsten 
Sportcentrum Nico Jager en Budocentrum Chikara uit hun voegen 
met een grandioze sportmarathon "KNOKKEN VOOR OEKRAÏNE" 
waarvan de volledige opbrengst gaat naar GIRO 555. 
 

Naast eigen trainers komen INTERNATIONALE TOPTRAINERS voor het geven van maar liefst 

22 verschillende trainingen op het gebied van Martial Arts, Fitness, Spinning en Zumba. Voor jong en 

oud, voor beginnende en ervaren sporters en voor zowel leden als niet-leden. Iedereen kan meedoen! 

 

EEN GREEP UIT HET SPECTACULAIRE PROGRAMMA! 

Wushu/Kung Fu met flitsende technieken door oud Wereldkampioen Earl Blijd. Go with the flow in de 

Brazilian Jiu Jitsu trainingen van Barry van Dorssen en Leandros de Jong. Ashihara Karate met vele 

verschillende aanvalscombinaties van stoten en trappen door Hanshi Dave Jonkers en Marcel van de 

Berg. Werpen, vallen en weer opstaan tijdens de judotraining van Henk en Gea Riemeijer. Oud-

wereldkampioen Henk Meijer geeft samen met Jeffrey Pol een spectaculaire Taekwondo training. Mr. 

Kickboxing Gert Flik verzorgt een technische en conditionele kickbokstraining. Speciaal voor de 

allerkleinsten Budospelen, te gekke spelletjes op de mat door Henk Riemeijer en René Beertema. 

Nunchaku wapen training door oud Wereldkampioen Bé Olthoff. Of leer de techniek van het 

zwaardsnijden tijdens de workshops van Erik Dreijer en Tom van Den Bosch. 

 

Verder superleuke en afwisselende Bodyshape en Function lessen, swingende Zumba lessen 

en energieke Spinning workouts! 

 

OPENING 

De dag wordt om 10.00 uur geopend met twee spectaculaire Leeuwendansen door het team van Bao 

Trieu. 

 

INSCHRIJVING IS GEOPEND! 

De inschrijving is NU geopend! Je kunt zelf kiezen welke en hoeveel trainingen je wilt volgen! Klik op 

de rode button voor een overzicht van de trainingen en om online in te schrijven.  

PROGRAMMA EN INSCHRIJVING KNOKKEN VOOR OEKRAINE 

ZORG DAT JE ER BIJ BENT 

VERLOTING 

Op de dag zelf organiseren we een verloting. De verkoopopbrengst van de loten komt volledig ten 

goede aan het goede doel. Voor de verloting hebben we al heel veel leuke prijzen! Als u ook iets 

beschikbaar wilt stellen voor de verloting dan horen we het graag.   

SOCIAL MEDIA 

Like onze Instagram en Facebookpagina en blijf op de hoogte van het laatste nieuws! 



 

EN NOG EVEN DIT… 

VERWARRING OVER GROEPSLESSEN  

NIET RESERVEREN 

WEL INSTRUCTEUR AANWEZIG 

Sinds begin maart hoeft u niet meer te reserveren voor een les. In de Nico Jager APP zijn de lessen 

nog wel zichtbaar, zodat u in één oogopslag kunt zien welke lessen per dag worden aangeboden. De 

omschrijving ‘Vrije les’ die er bij staat werkt verwarrend. Het lijkt alsof er geen instructeur aanwezig is, 

maar dat is ZEKER WEL het geval. 

MAART ACTIE 

Deze maand krijgt u 20% korting op uw aankopen in de Fightenfitshop. Onze leden krijgen altijd al 

10% korting, maar daar doen we nu een schepje bovenop. Voor uw aankopen hoeft u geen cash of 

card mee te nemen: uw TAG is voldoende. Betaal met uw TAG: 1 x per maand incasseren wij van uw 

rekening. Vitamines, proteines, supplementen, kleding, tassen, bidons, … neem eens een kijkje.  

Advies nodig? Vraag ons, we zijn u graag van dienst! 

 

 

Met sportieve groet, 

blijf gezond! 

 

Team Nico Jager 


