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Nieuwsbrief
leden@judoclubbrunssum.nl

Nieuwbrief februari 2016.
Beste judoka, (groot)ouders en verzorgers,
Hierbij de nieuwsbrief voor februari.
Als vereniging zijn wij trots dat we voor het eerst in onze geschiedenis Limburgs kampioenen
hebben met het kata-kampioenschap. Brenda en Lars zijn op 30 januari j.l. Limburgs kampioen
geworden in de Kodokan Katame-no-kata! Gefeliciteerd!
Lees meer verderop in de nieuwsbrief.

Agenda februari en maart:
Lesuitval:
- maandag
- zaterdag
- zaterdag
- maandag
- maandag

8
13
20
22
28

februari
februari
februari
februari
maart

geen les i.v.m. vakantie
geen les i.v.m. vakantie
geen les i.v.m. examens
geen les i.v.m. examens
geen les i.v.m. Pasen

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.
Activiteiten en (les)activiteiten:
- zaterdag
6 februari
Ouders langs de mat (kijkdag)
- zaterdag 13 februari
Extra les voor examenkandidaten
- zaterdag 20 februari
Examens junioren bij JC Brunssum
- maandag 22 februari
Examens senoren bij JC Brunssum
- zaterdag
5 maart
Ouders langs de mat (kijkdag)
- zaterdag 12 maart
PUW Grevenbicht

Mededelingen:
- Limburgs kata kampioenen ................................................................................................................. pag .2
- Extra training voor examenkandidaten ........................................................................................... pag .3
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CE commissie examens
CA commissie activiteiten
CK commissie kamp

Limburgs kata kampioenen 2016 [TK]
Op zaterdag 30 januari zijn Brenda en Lars Limburgs kata kampioen geworden met het
Kodokan katame-no-kata (kata van de controletechnieken volgens Kodokan stijl).
Ze mochten twee maal het kata demonstreren waarbij de eerste keer meteen ook de hoogste
score opleverde met 301 punten.
Omdat het DK voor de eerste keer in
deze vorm werd georganiseerd was
het aantal deelnemers helaas beperkt.
Als we echter kijken naar de puntentotalen van de overige deelnemende
koppels in de andere kata, dan blijken
Brenda en Lars overall ook wel echte
winnaars te zijn.
Vooral omdat zij bijzondere aandacht
besteedt hadden aan het protocol
(groeten, afstanden en de manier van
bewegen) is het puntenaantal hoger
dan de rest.
Ik hoop dat er nog meer judoka van
onze vereniging zich gaan toeleggen
op het kata en wedstrijden.
Leeftijd hoeft geen beperking te zijn
zoals op de foto's uit de onderstaande
link is te zien.
Vanaf het moment dat je een kata
beheerst kun je al deelnemen.
Helaas is de Gonosen-no-kata (nog)
geen kata waarin je wedstrijden
kunt doen.
Een mooie foto-impressie is terug te
vonden op de pagina van de JBN:
http://www.jbn.nl/li/nieuws/DU17912_LK+Kata+zaterdag+30+januari+2016.aspx
Gefeliciteerd met jullie geweldige prestatie.
Namens kader en leden van Judoclub Brunssum.
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Extra les voor examenkandidaten
Omdat er vakantie is, gevolgd door examens, is er de mogelijkheid voor examenkandidaten
om wat extra te oefenen.
De extra training vind plaats in het gymzaaltje van basisschool Titus Brandsma in Brussum
Noord (waar ook de woensdag wedstrijdtrainingen plaatsvinden).
Vanaf 10:00 uur kun je terecht tot ca. 12:00 uur.
Laat even weten of je komt via leden@judoclubbrunssum.nl of op de training.

Keigu (groet),
Roy Stevens
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