
Bijlage van de schoolgids –Kung Fu Dragon&Lotus 

Lestijden en locaties 

Locatie: Gymzaal Wildveld, Emmastraat 2, Venlo Zuid 

Maandag: 18 tot 19u Gevoderden/wedstrijdteam 

Maandag: 19 tot 20u Sanda Les 

Maandag: 21 tot 22u Volwassenen Les 

Dinsdag/donderdag: 17 tot 18u kinderen 6-12 j 

Dinsdag/donderdag: 18 tot 19,30u jeugd-volwassenen 

Woensdag: 15 tot 16u, Kleuters 3-7 j 

Woensdag: 18 tot 19u  Tai chi 15 + 

Kosten 

Abonementen: 

Voordeel: bij 3 wonende op hetzlfde adres en met dezelfde bankrekening, betaald de 3de lid de helft 

Kung in Gymzaal Wildveld, Emmastraat 2, Venlo Zuid 

1) 6 maanden abonement: € 43 per maand (alle lessen) 

2) 1 jaar abonement: € 38 per maand (alle lessen) 

3) 2 jaren abonement: € 33 per maand (alle lessen) 

4)          Sanda les of Volwassenen les op maandag (21 tot 22u) € 25 per maand 

Kung Fu Kleuters Jaar abonement: € 30 per maand 

Tai Chi Emmastraat Jaar abonement: € 35 per maand of € 10 per les 

Privélessen: € 30 per uur 

Acrobatieklessen bij The Portal in Sevenum: € 13 per 2 uren 

NSA: 5 lessen € 10 te betalen aan Sportloket Venlo via Skooly.nl 

Workshops: Het bedrag en de duur verschilt per workshop. Specifieke informatie over de workshops zijn te 

vinden op de FB pagina Dragon&Lotus of kunnen aangevraags worden via email: 

info@cursussenvenlo.com. 

Wedstrijden: Inschrijfkosten voor wedstrijden kunnen nogal verschillen afhankelijk van waar en wat. De 

wedstrijden welke wij jaarlijks bezoeken in Hoensbroek hanteren volgende kosten: 1 performance € 20, 2 

performances € 30, 3 performances € 40, 4 performances € 50, 5 performances € 60 . 

Kinderfeestjes: € 35 per uur bij de Gymzaal Wildveld, Emmastraat 126 

mailto:info@cursussenvenlo.com


Kosten voor de examens: € 25 

Verplichte Kung Fu uitrusting (niet voor kleuters) 

Kung fu&Tai Chi tenue: € 95 

Niet verplicht (wel voor de wedstrijdteam*): 

Kung Fu schoenen*: € 27  

Tai Chi schoenen*: € 40 

Dragon&Lotus T-Shirt: € 12 

Voor Sanda lessen: 

Bitje en handbandage, te kopen bij iedere vechtsportwinkel 

Voor Shou Bo (worstelen): 

Shou Bo Jas: € 25 (Niet alle maten zijn aanwezig, tot voorrad strekt) 

 

Kung fu tenue wassen 

Tenue op 30° wassen, max. 800t., hoeft niet gestreken te worden als deze vochtig op een hanger gehangen 

wordt! 

Vakanties 

Wij volgen de vakanties van de basischolen, voor wedstrijteam en gevorderden worden tijdens de vakantie 

speciale trainingen gehouden op afspraak met de leerlingen. 
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