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Beste judoka, (groot)ouders en verzorgers,
De feestdagen komen er weer aan. Een periode waarin we als vereniging er een gezellige en
warme periode van willen maken. We hebben extra activiteiten waarbij we alle leden en het
gezin willen betrekken. De Pietentraining (5 dec), ouders op de mat (17 dec) en een speciale
koffie-inloop in het nieuwe jaar (21 jan) zijn de hoogtepunten voor deze periode.
Hopelijk doen veel leden en familieleden mee.
Op de een na laatste pagina vind je een compleet overzicht van de activiteiten op onze
judokalender. Met het kader zijn we de agenda nog nagelopen en hebben besloten om
vanwege de relatief lage opkomst een aantal lessen in de vakantie te laten vervallen.
De met
aangeduide kalenderpunten zijn nieuw toegevoegd.
Veel leesplezier …

Agenda november/december:
Lesuitval in de komende maanden:
 zaterdag 24 december geen les i.v.m. Kerstmis en Kerstvakantie
 maandag 26 december geen les i.v.m. Kerstmis en Kerstvakantie
 zaterdag 31 december geen les i.v.m. Oudjaar en Kerstvakantie
 maandag 2 januari
geen les i.v.m. Kerstvakantie
 zaterdag 14 januari
geen les (zaal bezet door andere vereniging)
Activiteiten
 zondag
 zaterdag
 zondag
 zaterdag
 zondag
 zaterdag
 zaterdag
 zaterdag
 zaterdag
 zondag
 maandag

en (les)activiteiten voor de komende maanden:
4 december TRN: Kokakids [Maastricht]
17 december ouders op de mat
8 januari
TRN: 9de nieuwjaarstoernooi [JC Amby]
14 januari
1ste open districts kodokan kata kampioenschappen [JBN]
15 januari
TRN: 14de Regenboogtoernooi [Judokan Maastricht]
21 januari
koffie inloop
21 januari
1ste open districts busen kata kampioenschappen [JBN]
21 januari
PUW: Kenshiro Abbe Elsloo
28 januari
examens JCB
29 januari
DK: Limburgse districtskampioenschappen (-23 jaar) [JBN]
30 januari
examens JCB

JCB servicepunt openingstijden
 maandag (18:15 - 19:00): 5 en 19 dec 2016, 9 en 23 jan, 6 en 20 feb 2017
 zaterdag (09:30 - 10:00 & 10:45 - 11:15): 3 en 17 dec 2016, 7 en 21 jan, 4 en 18 feb 2017
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Limburgse kampioenschappen 13 november 2016 [TK-BK]
Op 13 november hebben drie van onze
judoka deelgenomen aan de Limburgse
kampioenschappen -8, -10 en -12 jaar.
De drie dames hebben goed gevochten
en mooie partijen laten zien.
De resultaten:
Solange is eerste geworden en daarmee dus
Limburgs kampioen.
Imke heeft een zeer verdienstelijke tweede
plaats behaald in een zwaar bezette poule.
Voor Deanne was het de eerste keer dat ze
deel nam aan zo'n groot toernooi. Ze haalde
nèt niet het podium maar won toch wel mooi
een partij.
Deze resultaten beloven nog wat voor de toekomst.
De club is trots op jullie!
Lars Timmermans geslaagd voor de eerste dan [TK]
Zondag 27 november is Lars Timmermans
geslaagd voor zijn eerste dan. Samen met zijn 2
uke's, zijn zus Brenda en Lotte Theunissen,
heeft hij een heel goed examen laten zien.
Om 10:00 uur begonnen de examens in de Jo
Gerrishal te Roermond. Oorspronkelijk was het
examen van Lars als vijfde gepland, maar
blijkbaar had men iets veranderd waardoor hij
plots als tweede aan de slag mocht.
Als eerste mochten examinatoren (Mart Pepels,
Wim Vorstenbosch en Ronald Oosthoek)
genieten van het mooie samenspel tussen Lars
en Lotte met een demonstratie van het tachiwaza (staande technieken).
Op alle door de examinatoren gestelde vragen wist hij goed antwoord te geven.
Daarna volgde het ne-waza (grondwerk) met Brenda. Ook hier kreeg hij weer de gelegenheid
om mooi judo te laten zien. Enkele van de gestelde vragen waren zelfs op tweede of derde
dan niveau.
Het laatste onderdeel was het gatame-no-kata (kata van de controle). Dit is het sterkste
onderdeel van Lars en Brenda die, zoals jullie weten, nog altijd Limburgs kampioen zijn op dit
kata.
Veel andere kandidaten hebben ook mooi judo laten zien en dat maakt zo'n dagje examens
kijken toch leuk. Het grootste deel (37) van de kandidaten is dan ook geslaagd. [JBN-link]
Het was een zeer mooie dag met een uitstekend resultaat!
Gefeliciteerd namens kader en leden van JC Brunssum!
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5 December Pietentraining [TK]
Op 5 december gaat de judotraining gewoon door.
Nou ja gewoon…
We gaan er een speciale training van maken.
Eigenlijk wordt het een training die
normaal alleen Pieten krijgen!
Brenda is bij de Pieten op stage geweest en heeft
tal van oefeningen meegekregen die wij tijdens
onze training gaan oefenen.
Dus kom maandag 5 december lekker naar de les en ervaar hoe het is om een Pietje te zijn.
Grote speculaasactie [BK]
Judoclub Brunssum doet niet mee met de Grote Clubactie. In plaats
daarvan heb wij onze eigen Grote Speculaasactie. Misschien net zo leuk
(of leuker) maar in ieder geval véél lekkerder.
Ons streven is dat ieder lid 3 pakken verkoopt. We merken dat er nog veel
leden zijn die nog geen speculaas hebben verkocht. Loop daarom
zaterdag 3 december of maandag 5 december even binnen bij het
servicepoint om je 3 pakken op te halen à € 2,50 per pak.
Natuurlijk zal het bij een gezin met meerdere leden niet altijd lukken. Maar bedenk dat er ook
leden zijn die het tienvoudige en zelfs nog meer verkopen!
Een pakje kost € 2,50. Er zitten 3 poppen van hoge kwaliteit in één pakje.
De opbrengst wordt onder meer besteedt aan de clubkampioenschappen op 25 maart 2017.
Hiervoor kunnen we o.a. bekers kopen voor de clubkampioenschappen.
Dus hoe meer verkocht wordt, hoe groter/mooier de prijzen!
Voor ieder verkocht pakje speculaaspoppen ontvang je één lot. Met dit lot, kun je een leuke
prijs winnen. Dus bij drie verkochte pakjes doe je drie keer mee en bij 20 verkochte pakken
natuurlijk 20 keer.
Kamp 2017 [BK]
Volgend jaar zullen we in de herfstvakantie weer op kamp gaan.
De commissie kamp zoekt nog enkele vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie of hulp
tijdens het kamp. Ook al kun je niet zo veel doen, iedere hulp is meer dan welkom.
Meld je bij Brenda voor vragen en aanmelding.
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Ouders op de mat op 17 december [TK]
Ieder jaar organiseert JC Brunssum één van de leukste activiteiten van het jaar namelijk:
ouders op de mat.
Deze bijzonder leuke activiteit biedt ouders de gelegenheid om samen met hun kind(eren)
eens een les mee te maken. Het is natuurlijk leuk om een les vanaf de kant te zien, maar echt
een keer meedoen met je kind is veel leuker. Bovendien is het voor het kind een
superervaring om eens met papa of mama (of opa/oma) samen te sporten en te stoeien.
Natuurlijk wordt de les aangepast aan de deelnemers. En je hoeft natuurlijk niet alles mee te
doen, maar je houdt rekening met je eigen grenzen.
Na afloop kunnen we nog gezellig napraten bij een kopje koffie of thee in het servicepunt.
Hopelijk doen er (weer) veel (groot)ouders en verzorgers mee.
Examens voor bruine band [TK]
De examens komen er aan en er zijn weer judoka die vragen wanneer ze voor de bruine band
op mogen gaan.
De vraag die wij als technisch kader dan eerst stellen: heb je een werkstuk of kata?
(kata: 1 serie uit nage-no-kata òf 1 serie uit gatame-no-kata òf 6 worpen uit gonosen-no-kata).
Het werkstuk moet een thema of rode draad bevatten. Bijvoorbeeld ippon-seoi-nage in
verschillende richtingen, met verschillende pakkingen, in verschillende situaties, in variaties
en in overnames en combinaties. Denk hier niet te licht over! Zomaar "iets doen" gaat niet
lukken.
Vraag om advies bij je leraar en ga serieus oefenen!
JCB servicepunt (administratie) [BK/TK]
De openingstijden van het JCB servicepunt zijn op:
- maandag van 18:15 - 19:00 uur
- zaterdag van 09:30 - 10:00 uur en 10:45 - 11:15 uur.
De bezetting is in principe iedere eerste en derde maandag en eerste en derde zaterdag in de
maand. Voor de rest van dit seizoen zijn dit de volgende dagen:
maand
dag weekdag
dag weekdag
dag weekdag
dag weekdag
december
3 zaterdag
5 maandag
17 zaterdag
19 maandag
januari
7 zaterdag
9 maandag
21 zaterdag
23 maandag
februari
4 zaterdag
6 maandag
18 zaterdag
20 maandag
maart
4 zaterdag
6 maandag
18 zaterdag
20 maandag
april
1 zaterdag
3 maandag
15 zaterdag
24 maandag
mei
1 maandag
6 zaterdag
15 maandag
20 zaterdag
juni
3 zaterdag
geen maandag
17 zaterdag
19 maandag
koffieinloop:

.. zaterdag
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Jaarplanning 2016/2017 [BK/TK]
Een overzicht van het komende seizoen (wijzigingen voorbehouden). {…} = betalingskenmerk
 zondag
4 december TRN: Kokakids [Maastricht] {TRN 2016-07}
 maandag 5 december Pietentraining
 zaterdag 17 december ouders op de mat
 zaterdag 24 december geen les i.v.m. Kerstmis en Kerstvakantie
 maandag 26 december geen les i.v.m. Kerstmis en Kerstvakantie
 zaterdag 31 december geen les i.v.m. Oudjaar en Kerstvakantie
--------------------- 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 maandag 2 januari
geen les i.v.m. Kerstvakantie
 zondag
8 januari
TRN: 9de nieuwjaarstoernooi [JC Amby] {TRN 2017-01}
 zaterdag 14 januari
geen les (zaal bezet door andere vereniging)
 zaterdag 14 januari
1ste open districts kodokan kata kampioenschappen [JBN] {DK 2017-04}
 zondag
15 januari
TRN: 14de Regenboogtoernooi [Judokan Maastricht] {TRN 2017-05}
 zaterdag 21 januari
koffie inloop
 zaterdag 21 januari
1ste open districts busen kata kampioenschappen [JBN] {DK 2017-05}
 zaterdag 21 januari
PUW: Kenshiro Abbe Elsloo
 zaterdag 28 januari
examens JCB {EX 2017-01}
 zondag
29 januari
DK: Limburgse districtskampioenschappen (-21 jaar) [JBN] {DK 2017-01}
 zondag
29 januari
DK: Limburgse districtskampioenschappen (-23 jaar) [JBN] {DK 2017-01}
 maandag 30 januari
examens JCB {EX 2017-01}
 zaterdag 11 februari
Stage: Katatraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond) {STG 2017-01}
 zaterdag 18 februari
PUW: JC Brunssum (geen les)
 zondag
19 februari
DK: Limburgse districtskampioenschappen (-15 jaar) [JBN] {DK 2017-02}
 zaterdag 25 februari
geen les i.v.m. Carnaval
 maandag 27 februari
geen les i.v.m. Carnaval
 zaterdag
4 maart
geen les i.v.m. Carnaval
 zondag
12 maart
DK: Limburgse districtskampioenschappen (-18 jaar) [JBN] {DK 2017-03}
 zaterdag 18 maart
koffie inloop
 zaterdag 18 maart
PUW: EJC Grevenbicht
 zaterdag 25 maart
clubkampioenschappen (halfvasten)
 zondag
9 april
TRN: Beginners-toernooi [EJC Grevenbicht] {TRN 2017-…}
 maandag 17 april
geen les i.v.m. Pasen
 zaterdag 22 april
Stage: Examentraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond) {STG 2017-02}
 maandag 24 april
geen les i.v.m. meivakantie
 zaterdag 29 april
geen les i.v.m. meivakantie
 maandag 1 mei
geen les i.v.m. meivakantie
 zaterdag 13 mei
PUW: JC Overhoven
 zaterdag 13 mei
Stage: Katatraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond) {STG 2017-03}
 zaterdag 20 mei
koffie inloop
 zat+zon 3+4 juni
TRN: Kaizen-toernooi [Hercules Echt] {TRN 2017-…}
 maandag 5 juni
geen les i.v.m. Pinksteren
 zaterdag 17 juni
Districts jeugddag (ovb)
 zondag
18 juni
Judo-danexamens (Jo Gerrishal - Roermond)
 zaterdag 24 juni
PUW-speciaal: Judokan Maastricht
 zaterdag
1 juli
examens JCB {EX 2017-02}
 maandag 3 juli
examens JCB {EX 2017-02}
 zaterdag
8 juli
vriendjes op de mat
 zaterdag 10 juli
laatste les
Link naar JBN-agenda district Limburg: Agenda JBN-Li (klik op link)
= nieuw toegevoegd sinds vorige jaarplanning
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