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Lessen/activiteiten mei/juni 2015.
Beste judoka, (groot)ouders en verzorgers,
• In mei/juni 2015 vallen de volgende lessen uit:
Let op: als een datum hier niet bij staat, dan valt deze ook niet uit. Het kan zijn dat alsnog
medegedeeld wordt dat een les wel of niet doorgaat ná deze nieuwsbrief.
- zaterdag
2 mei
geen les i.v.m. Meivakantie
- maandag
4 mei
geen les i.v.m. Meivakantie
- zaterdag
9 mei
geen les i.v.m. Meivakantie
• In mei/juni 2015 vinden de volgende (les)activiteiten plaats:
- zaterdag 16 mei
kijkdag (ouders langs de mat)
- zondag
17 mei
jaarvergadering
- zaterdag 30 mei
intern techniektoernooi voor niet wedstrijdjudoka
- zaterdag
6 juni
kijkdag (ouders langs de mat)
• In mei/juni 2015 zijn de volgende pupillenuitwisselingen (puw) en toernooien (trn):
- zaterdag
9 mei
trn: 20ste Int. Houvast Judotoernooi 2015 [BV De Hechte Band]
- zondag
10 mei
trn: 20ste Int. Houvast Judotoernooi 2015 [BV De Hechte Band]
- zondag
10 mei
trn: DK teams -12/-15 [JBN-Li]
- zaterdag 23 mei
trn: Int. Kaizen [JC Hercules Echt]
- zondag
24 mei
trn: Int. Kaizen [JC Hercules Echt]
- maandag 25 mei
trn: Int. Kaizen stage [JC Hercules Echt]
- zaterdag 30 mei
trn: Judotoernooi [JV Venray]
- zondag
31 mei
trn: Judotoernooi [JV Venray]
- zaterdag
6 juni
puw: Pupillenuitwisseling JC Kano Houthem (speciaal!)
- zaterdag
6 juni
trn: DK G-judo [JBN-Li]
- zaterdag
6 juni
trn: 22ste Heide judotoernooi 2015 [Stg Heide judotoernooi]
Kijk voor een actueel overzicht op: http://www.judoclubbrunssum.nl/agenda.php
• In het seizoen 2014/2015 vallen de vakanties op de volgende datums.
- 25 april 2015
- 10 mei 2015
Meivakantie
- 18 juli 2015
- 30 augustus 2015
zomervakantie 2015
Bron: Movare
• In het seizoen 2014/2015 hebben we onder voorbehoud de volgende activiteiten gepland:
- maandag
25 mei
lesuitval: Pinksteren
- zaterdag
4 juli
examens periode 2 Judoclub Brunssum
- maandag
6 juli
examens periode 2 Judoclub Brunssum
- zaterdag
11 juli
seizoensafsluiting
- maandag
13 juli
(nog meer) vrienden op de mat

Judoclub Brunssum
TK technisch kader
BK bestuurlijk kader

Mededelingen

CE commissie examens
CA commissie activiteiten
CK commissie kamp

Jaarvergadering [BK]
Op zondag 17 mei zal de jaarvergadering plaatsvinden.
Deze start om 10.30 uur in Hotel Restaurant Rumpenerhof, Rumpenerstr. 60 te Brunssum.
Dit is tegenover de sporthal.
We hopen op een grote opkomst. Heb je nog (belangrijke) punten waarvan jij vindt dat die
besproken moeten te worden, dien deze dan in en zet ze op de agenda.
Stuur deze punten naar onze secretaris Laurens Lem info@judoclubbrunssum.nl .
Intern techniektoernooi [TK]
Op zaterdag 30 mei organiseren we voor niet-wedstrijdjudoka een techniek toernooitje.
Dit betekent dat judoka van de jeugdgroepen zich kunnen inschrijven om verschillende
technieken te demonstreren. Deze technieken worden gejureerd door leraren en mede-judoka.
Er zullen verschillende groepen gemaakt worden, waarin rekening gehouden wordt met niveau
en leeftijd van de deelnemers. De judoka kunnen inschrijven op verschillende technieken of
groepen van technieken.
Denk er aan je vóór 28 mei in te schrijven!
Hopelijk doen jullie allemaal mee.
Dus nog even flink oefenen …
Judopakken en veiligheid [TK]
Vaak worden judopakken aangeschaft die te groot zijn. Na (heet) wassen krimpen deze
meestal genoeg om goed te passen.
Soms echter blijven de pakken en met name de broeken te lang. Het kan dus zijn dat jij of je
oefenpartner hier met zijn/haar tenen in blijft hangen. Daarom het dringende advies om de
broekspijpen naar binnen om te vouwen of beter nog om te naaien of met kleefband om te
strijken.
Veiligheid voor alles!
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JJCL teamwedstrijden [TK]
Op zondag 26 april werden de finales van de JJCL-teamcompetitie in Belfeld gehouden.
Judoclub Brunssum heeft met 2 teams aan deze competitie meegedaan.
Team 1 bestond uit Joaz Rosier, Ricky Dupuits, Tristan (geleend van JC Hercules), Tijs Rogge
en Max Reumkens. Team 2 bestond uit Björn Koorneef, Jeroen Paffen, Auke Notermans,
Kevin Koorneef en Tom Ramakers.
Beide teams hebben goed gepresteerd. Helaas werden onze beide teams al direct op een
achterstand gezet omdat niet alle gewichtsklassen gevuld waren. Hierdoor moesten onze
teams met een man minder vechten.
Desondanks heeft team 1 het uitstekend gedaan en alle ontmoetingen met de andere teams
gewonnen: 3-2, 4-1, 3-2, 3-2! Hierdoor werden zij eerste op de tweede mat. Behalve dat, zijn
ze dus weer gepromoveerd naar de zwaarste klasse (voor de volgende editie van de JJCL).
Team 2 heeft het ook uitstekend gedaan en zou waarschijnlijk met een man meer ook hoog
geëindigd zijn. Helaas mocht het niet zo zijn en heeft het team alle ontmoetingen met de
andere teams nipt verloren: 2-3, 2-3, 2-3. Het had dus zomaar ook 3-2, 3-2 ,3-2 kunnen zijn!

Jeroen Paffen ontbreekt op de foto (was al naar huis)

Als trainer en lid van Judoclub Brunssum ben ik trots op de prestatie van onze jeugd. En ik
weet dat ik ook namens het hele kader spreek.
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Project: judo4school [TK]
Het project judo4school (judo voor school) is intussen alweer afgelopen.
De deelnemers hebben een certificaat van deelname ontvangen.
Voor 2 deelnemers was er nog een leuke verrassing.
Dankzij de sponsor Air-serve mochten zij een judopak uitzoeken.
In totaal hebben zich tot nu toe 12 kinderen aangemeld om lid te worden van JC Brunssum.
Een zeer goed en onverwacht resultaat. Wij heten onze nieuwe leden van harte welkom!

Na de zomervakantie zullen we waarschijnlijk weer het project judo4school opstarten.
Als je nog meer informatie zou willen kun je deze ook via judo.school@outlook.com opvragen.
Judopakken gezocht (voor judo4school) [TK]
Voor het judo4school-project geven we de deelnemende kinderen een judopak te leen. Voor
het volgende seizoen ben ik daarom nog steeds op zoek naar tweede hands judopakken.
Je mag me natuurlijk voor en na de les aanspreken of een mail naar judo.school@outlook.com
of judoroy@outlook.com sturen.
Groet,
Roy Stevens
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