Judoclub Brunssum
Technisch/Bestuurlijk Kader

Nieuwsbrief
leden@judoclubbrunssum.nl

Nieuwbrief juni 2016.
Beste judoka, (groot)ouders en verzorgers,
Het einde van het seizoen staat altijd in het teken van examens.
Daniel is bezig met zijn examen voor jeugdleider/judoleraar en zal op zaterdag 25 juni een
examenles geven.
Zondag 12 juni j.l. is Brenda geslaagd voor haar eerste dan (zwarte band). Zie verderop voor
een uitgebreid verslag.
Tenslotte zullen de examens van JC Brunssum plaatsvinden op 9 en 11 juli. Hierdoor vervallen
de reguliere lessen uit.
Veel leesplezier …

Agenda:
Lesuitval:
- zaterdag
- maandag
- zaterdag

9 juli
11 juli
16 juli

geen les i.v.m. examens
geen les i.v.m. examens
geen les (zaal bezet door andere vereniging)

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 18 juni
PUW Judokan Maastricht
- zaterdag
9 juli
JCB examens
- maandag 11 juli
JCB examens
- maandag 18 juli
vriendjesdag (laatste les)
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Brenda Timmermans geslaagd voor eerste dan
Op zondag 12 juni vonden wederom de halfjaarlijkse dan-examens plaats in de Jo Gerrishal in
Roermond. Ditmaal was vanwege het groot aantal inschrijvingen het examen opgesplitst in
een ochtend- en middaggroep.
Brenda, met als uke haar broer(tje) Lars, mocht
's morgens als laatste van de groep aan de slag.
Spannend, vooral als je ziet dat iedereen op je
mat slaagt en er doorgaans altijd kandidaten
zakken en jij nog aan de beurt moet komen.
Echter, vergelijkend met de overige deelnemers,
heerste vóór haar eigen examen al het gevoel
dat het goed moest komen. Vlak voor het
middaguur mocht ze dan eindelijk laten zien waar
al die maanden voor geoefend was.
Brenda begon met het grondwerk (ne-waza)
waarvoor ze een yaku-soku-geiko (technieken in
beweging) demonstreerde. Dit verliep zeer
voorspoedig en voordat ze aan het einde van
haar demonstratie was mocht ze stoppen.
Daarna werden nog enkele aanvullende vragen
gesteld die op keurige wijze werden beantwoord
en gedemonstreerd.
Daarna liet ze het standwerk (tachi-waza) zien.
Ook hiervoor had ze een reeks technieken
ingestudeerd waarin alles aan bod kwam (rechts,
links, verschillende pakkingen en richtingen, overnames en combinaties). Jammer genoeg
werd ze al onderbroken voordat ze halverwege was, zodat een paar mooie technieken niet
gedemonstreerd konden worden. Gelukkig kon ze toch nog een heel aantal van deze
technieken laten zien tijdens het aanvullend vragen.
Tenslotte het klapstuk van het examen: het gatame-no-kata. Meestal demonstreren kandidaten
het kata als eerste "om er vanaf te zijn". Maar aangezien onze Limburgs kampioenen het kata
het beste beheersen hebben we dit voor het laatst bewaard. Het kata werd zeer strak
uitgevoerd zonder noemenswaardige fouten. Je kon aan de gezichtsuitdrukkingen van de
examinatoren zien dat men zeer tevreden was over de uitvoering.
De examinatoren waren dan ook binnen een minuut klaar met hun overleg met als resultaat:
geslaagd met dikke voldoendes.
Namens de vereniging en kader feliciteren we Brenda, en Lars natuurlijk, met het behalen van
de eerste dan.
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Pupillenuitwisselingen [TK]
Deze laatste PUW is een speciale, want er worden met alle deelnemers teams gemaakt. Niet
per vereniging een team maar allemaal gemixt.
zaterdag 18 juni

Judokan Maastricht
Stellendaal 15, 6228 GC Maastricht
Gymzaal basisschool “de Kring” in “De Heeg” (wijk 28)
Ingang aan de Varensdaal
Vertrek bij sporthal: 8:30 uur (reistijd ca. 40 minuten)
Weging:
Wedstrijdjes:

9:00 - 9:30
10:00 - 12:00/12:30

Inschrijven kan niet meer maar als je meer informatie wilt dan kun je hiervoor terecht via
leden@judoclubbrunssum.nl
Examens JCB [TK/CE]
9 en 11 juli zullen weer examens plaatsvinden. Zoals ieder jaar zal het technisch kader
bepalen wie er wel en niet op examen mogen gaan.
Binnenkort zal iedereen die op examen gaat een bericht ontvangen waarin zij kunnen
aangeven of ze op examen willen gaan. Eventueel kan men een voorkeursdatum aangeven
voor de examens. Echter kan de organisatie geen garantie geven of deze datum ook kan.
Dit is volledig afhankelijk van het aantal deelnemers en de beschikbaarheid van de
examinatoren.
Natuurlijk ontvangen ook de judoka die niet geselecteerd zijn voor het examen bericht met als
reden waarom wij, het technisch kader, denken dat iemand niet op examen kan.
Daarbij wil ik iedereen nog even herinneren aan de vorige nieuwsbrief waarin al een aantal
redenen genoemd staan.
Nieuws, nieuws, nieuws …
Heb jij ook iets waarvan je vindt of wilt dat dit in de nieuwsbrief moet staan?
Geef dit dan door via leden@judoclubbrunssum.nl.
Zet er wel bij dat het informatie of een stukje voor de nieuwsbrief betreft.

Namens kader en leden van Judoclub Brunssum.
Keigu (groet),
Roy Stevens
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