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Beste judoka, (groot)ouders, verzorgers en vrienden van de judoclub,
Hier alweer de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Ook dit maal weer veel nieuwe informatie,
activiteiten en een oproep voor vrijwilligers. We hebben jullie hulp hard nodig de komende
maand.

Agenda februari tot april:
Lesuitval in de komende maanden:
 zaterdag 18 februari
geen les i.v.m. Pupillenuitwisseling bij JC Brunssum
 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. Carnavalsvakantie
 maandag 17 april
geen les i.v.m. Pasen
 maandag 24 april
geen les i.v.m. meivakantie
 zaterdag 29 april
geen les i.v.m. meivakantie
Activiteiten
 zaterdag
 zaterdag
 zondag
 zaterdag
 zaterdag
 zondag
 zaterdag
 zaterdag
 zondag
 zaterdag
 zondag
 zondag
 zondag
 zaterdag
 zaterdag

en (les)activiteiten voor de komende maanden:
11 februari
Stage: Katatraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond)
18 februari
PUW: JC Brunssum (geen les)
19 februari
DK: Limburgse districtskampioenschappen (-15 jaar) [JBN]
4 maart
JBN Algemene leden districtsvergadering [JBN-Li]
11 maart
Uiterste inschrijfdatum clubkampioenschappen
12 maart
DK: Limburgse districtskampioenschappen (-18 jaar) [JBN]
18 maart
koffie inloop
18 maart
PUW: EJC Grevenbicht
19 maart
Jaarvergadering Judoclub Brunssum (10:00 uur)
25 maart
clubkampioenschappen (halfvasten)
26 maart
TRN: 10de Louis Hasselmann Judo Toernooi [JC Baexem]
2 april
TRN: 9de judotoernooi Geldrop [JS van Horssen]
9 april
TRN: Beginners-toernooi [EJC Grevenbicht]
15 april
Stage: Parkstad Beach Judo [JC Nippon Sport]
22 april
Stage: Examentraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond)
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Cursus wedstrijdregels voor ouders en belangstellenden (11 februari) [TK]
Op 11 februari a.s. organiseren we een cursus
wedstrijdregels voor ouders en belangstellenden..

Hierin willen we een aantal onderwerpen naar voren laten komen:
- Wat mag wel en niet, dus welke wedstrijdregels zijn er.
- Wat geeft de scheidrechter aan.
- Wat zijn scores en straffen tijdens wedstrijden.
- Hoe werkt het scorebord.
- Welke poulesystemen zijn er en hoe werken deze.
Er zal ruime gelegenheid zijn tot het stellen van vragen én we zullen
gaan oefenen met echte situaties zodat je een beter begrip zal krijgen.
De cursus is uiteraard gratis.
Tijdens de cursus zal er voor koffie en thee gezorgd worden.
De cursus start om 9:15 met een theoretisch deel.
Rond 10:00 starten we met wat praktijkvoorbeelden met de hulp van de wedstrijdjudoka.
We hopen op een grote opkomst.
Kata-training door Marco Colson [TK]
Vanaf februari zal Marco ook op zaterdag lesgeven. Dit betekent
dat de kata-training van 10:00 tot 11:15 uur door Marco verzorgd
zal worden.
Iedereen die bezig is met trainen voor bruine band of een (hogere)
dan kan hier terecht.
Marco is specialist in de meeste Kodokan kata en was zelfs
Nederlands kampioen in de Kodokan Kime-no-kata!
Hiermee staat deze les garant voor een hoog niveau.
De training staat, tegen een kleine vergoeding, ook open voor
judoka van buiten de vereniging. Deelname door externe judoka
zal het niveau van de groep zeker ten goede komen. Wie weet
waar deze groep naar toe zal groeien?
Met Marco voor de techniektraining zullen we op dit gebied zeker
sprongen voorwaarts maken.
En met Bart voor de wedstrijdtraining zijn we als vereniging op alle fronten op de goede weg.
Wedstrijd-training door Bart Doemges [TK]
Als judoka wil je je misschien wel verder ontwikkelen met wedstrijdjudo.
Iedere zaterdag mag je meedoen met de wedstrijdtraining. Ook als je nog niet direct aan
wedstrijden wilt beginnen maar wel van hard werken houdt ben je welkom.
De training is van 10:00 tot 11:15 uur.
Enige voorwaarde: je moet wel al een beetje kunnen valbreken.
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Jaarvergadering 2017 [BK]
19 maart is de jaarlijkse ledenvergadering (jaarvergadering).
We nodigen alle leden, ouders en verzorgers van jeugdleden uit om naar deze vergadering te
komen.
Korte agenda:
- financieel verslag 2016
- begroting 2017 met hierin de contributiebepaling
- beleidsplan 2017 - 2023
- activiteiten 2017 / 2018
Dit is dè gelegenheid om je stem te laten horen en mee te beslissen over belangrijke zaken,
zoals de financiën, de begroting (en de hoogte van de contributie) en ons beleid voor de
komende jaren.
De uitnodiging volgt nog, maar noteer alvast 19 maart in de agenda.
Judostages (aanraders!) [TK]
Gedurende het jaar worden in Limburg verschillende stages georganiseerd.
De volgende 2 stages die op korte termijn georganiseerd worden kunnen wij ten
zeerste aanraden:
Op 11 februari 2017 is er een speciale kata-training waarbij het katame-no-kata centraal staat.
Organisatie: district kata commissie van Limburg (Macro is commissielid).
Locatie: Dojo Kai-In-Sho, Roermond
Gastdocent is Hans van Raak, lid van de nationale kataploeg.
Zie Bijlage 1: "11-02-2017 kata-training: thema katame-no-kata [JBN-Li]" achter in deze brief.
Voor deze training kun je je opgeven bij Brenda en €5,00 per persoon overmaken op rekening
NL26 INGB 0003159715 onder vermelding van naam of namen en kenmerk S2017-1.
Op 16 april 2017 is er een speciale judo-clinic.
Namelijk Nederlands eerste Indoor Beach Judo clinic.
De clinic wordt verzorgd door onze vriend Jo Dolmans, 6 de dan.
Meer info op Bijlage 2: "15-04-2017 Parkstad beach judo [JV Nippon Sport]"
Inschrijven kan bij Brenda en bij de betaling weer de naam en kenmerk S2017-4 vermelden.
Vergeet je strandslippers niet!
Hulp gezocht voor Carnaval [CS]
Ieder jaar helpt Judoclub Brunssum Carnavalsvereniging de Streupers met het Carnavalsfeest
in de Brikke Oave. Wij leveren onder andere mensen voor de bar en garderobe.
Hiervoor krijg je natuurlijk betaald en de Judoclub krijgt ook een vergoeding per geleverde
medewerker. Dus hoe meer mensen wij leveren, hoe meer wij gesponsord worden.
Uit eigen ervaring van de afgelopen jaren weet ik dat dit zeer leuk werk is. Behalve de
gezellige sfeer levert het ook nog een leuk zakcentje op.
De dagen waarop nog hulp nodig is:
zaterdag 25 februari (13:00 uur + 16:00 uur)
maandag 27 februari (12:30 uur + 15:00 uur)
Meld je aan bij Marij Lem of vraag voor meer informatie.
Email Marij: grotesnavel@hotmail.com
Doen!
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Pupillenuitwisseling bij Judoclub Brunssum op 18 februari [CA]
Op 18 februari is er weer een pupillenuitwisseling bij Judoclub Brunssum.
Voor iedere jeugdjudoka die misschien eens wil kennismaken met wedstrijdjudo is dit de
perfecte gelegenheid om eens mee te doen. Bovendien is het een goede ervaring voor de
clubkampioenschappen in maart.
Ook zoeken we voor die dag nog een aantal vrijwilligers.
Vrijwilligers zijn overal nodig, van verkoop koffie en thee tot helpen achter de tafel met het
ombinden van banden.
Maakt niet uit waarvoor, meld je aan om te helpen!
Stuur een mailtje naar leden@judoclubbrunssum.nl of spreek iemand van het bestuur aan.
Extra training voor €25,00 per jaar of €15,00 per half jaar! [TK]
Zoals jullie wellicht weten is er nog altijd een extra training op woensdagavond.
Van 18:30 tot 20:00 uur is er wedstrijdtraining en van 20:00 tot 21:30 uur is er
techniektraining.
Per training kost deelname €1,00. Je mag natuurlijk altijd de eerste paar keer gratis proberen.
Het is uiteindelijk goedkoper om voor een half jaar of een heel jaar te betalen.
Het kost dan slechts €15,00 voor een half jaar (ca. 20 trainingen) en €25,00 voor een heel jaar
(ca. 40 trainingen). Eigenlijk geen geld voor minimaal anderhalf uur les.
Wel willen we de groep niet te groot laten worden.
De wedstrijdgroep zal beperkt worden tot ca. 12 vaste deelnemers (afhankelijk van de grootte
van de deelnemers).
De techniekgroep zal uit maximaal 10 vaste deelnemers bestaan.
De trainingen vinden plaats in de gymzaal van basisschool Titus Brandsma .
Adres: De Gasperistraat 5, 6441 JJ Brunssum. (http://www.bstitusbrandsma.nl)
Voor vragen en aanmelden kun je terecht bij Roy Stevens of via judoroy@hotmail.com.
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
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

Ook buiten de openingstijden van het servicepunt is er koffie of thee te verkrijgen.
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25 x 25: Vrienden van Judoclub Brunssum [CS]
Judoclub Brunssum is voortdurend bezig met het zoeken
naar sponsoren.
Van de meeste sponsoren zijn de contracten inmiddels
verlopen en van een paar worden deze helaas niet meer vernieuwd.
Vaak omdat de kinderen van de betreffende sponsor niet meer bij de vereniging zijn.
We zijn dus op zoek naar nieuwe sponsoren.
In onderling overleg kunnen we sponsoren het een en ander aanbieden zoals vermelding in
de nieuwsbrief, vermelding op onze website en facebookpagina, vermelding/poster bij
activiteiten, etc.
Maar ook niet-bedrijven zijn bij ons van harte welkom.
Vanaf deze maand kun je vriend worden van Judoclub Brunssum.
Voor € 25,00 krijg je een vierkante ruimte van 3,6 x 3,6 cm ter beschikking op de
vriendenpagina van deze nieuwsbrief.
Binnen deze ruimte mag je vrijwel alles plaatsen wat je wilt, mits dit niet aanstootgevend of
kwetsend is natuurlijk. Dit mag je (bedrijfs)naam zijn, een stukje tekst, een spreuk, een foto of
bedrijfslogo, noem maar op.
Je mag natuurlijk ook meerdere vakjes aanschaffen en zodoende de ruimte vergroten.
Je mag zelf je vak kiezen zolang deze nog vrij is.
25 x 25: We hopen dit jaar 25 vakken vol te krijgen en de jaren erna gevuld te houden.
Instappen kan op ieder moment in het jaar, zolang er een vakje vrij is. Mochten er meer
aanmeldingen binnen komen dan maken we nog vakken bij!
Je mag vóór iedere nieuwsbrief een wijziging in je vakje aanbrengen.
Dus als je een spreuk, wijsheid of tip van de maand wilt sponsoren dan mag dat ook.
Die passen we dan maandelijks aan met de door jouw aangeleverde tekst.
De eerste vrienden zijn inmiddels binnen en hopelijk volgen er nog meer...
Zie de volgende pagina.
Onze eerste "Vrienden van Judoclub Brunssum" zijn:
- Radax
- Jos Dirkx, interieurspecialist
- Timmermans TBI
- Budget Control 4 U
- Big Rib Hoensbroek
- Marco Colson
- Roy Stevens
We hopen dat er nog veel volgen.
Als je nog een bedrijf weet dat zou willen sponsoren dan houden wij ons zeer aanbevolen. Je
kunt bij het servicepunt eventueel een papieren sponsor-folder halen waarin beschreven is
wat mogelijk is. Ook is er een digitale variant beschikbaar. Vraag ernaar bij het bestuur of
stuur een mailtje naar leden@judoclubbrunssum.nl .
Je bent een echte judoka als je bij een willekeurige voorbijganger denkt:
"Met welke worp zou ik die kunnen werpen?"
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Vrienden van Judoclub Brunssum

f ebruari 2017

f ebruari 2017

f ebruari 2017

f ebruari 2017

www.budgetcontrol4u.nl

De Koumen 39 Hoensbroek
f ebruari 2017

f ebruari 2017

bigribcounter-hoensbroek.nl
f ebruari 2017

(k lik op logo om door te link en)

Vrienden van Judoclub Brunssum
Wil je ook vriend van Judoclub Brunssum worden?
Voor €25,00 per vakje sta je een jaar lang, met foto of logo, met een persoonlijke boodschap
of lijfspreuk, op deze pagina.
Neem contact op met Roy Stevens of Brenda Timmermans.

6/9

Judoclub Brunssum
BK bestuurlijk k ader
TK technisch k ader

CA commissie activiteiten
CE commissie examens
CK commissie k amp

Nieuwsbrief
CI commissie internet
CW commissie wedstrijden
CS commissie sponsoring

Jaarplanning 2016/2017
Een overzicht van het komende seizoen (wijzigingen voorbehouden). {…} = betalingskenmerk

 zaterdag 11 februari Stage: Katatraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond) {S2017-1}
 zaterdag 18 februari PUW: JC Brunssum (geen les)
 zondag 19 februari DK: Limburgse districtskampioenschappen (-15 jaar) [JBN] {D2017-2}
 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
 zaterdag 4 maart
JBN Algemene leden districtsvergadering [JBN-Li]
 zaterdag 11 maart
TRN: "pupillenuitwisseling 2017" [JV Zarei Wahlwiller] {T2017-6}
 zaterdag 11 maart
Uiterste inschrijfdatum clubkampioenschappen
 zondag 12 maart
DK: Limburgse districtskampioenschappen (-18 jaar) [JBN] {D2017-3}
 zaterdag 18 maart
koffie inloop
 zaterdag 18 maart
PUW: EJC Grevenbicht
 zondag 19 maart
Jaarvergadering Judoclub Brunssum (10:00 uur)
 zaterdag 25 maart
clubkampioenschappen (halfvasten)
 zondag 26 maart
TRN: 10de Louis Hasselmann Judo Toernooi [JC Baexem] {T2017-7}
 zondag
2 april
TRN: 9de judotoernooi Geldrop [JS van Horssen] {T2017-8}
 zondag
9 april
TRN: Beginners-toernooi [EJC Grevenbicht] {T2017-5}
 zaterdag 15 april
Stage: Parkstad Beach Judo [JC Nippon Sport] {S2017-4}
 maandag 17 april
geen les i.v.m. Pasen
 zaterdag 22 april
Stage: Examentraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond) {S2017-2}
 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) {S2017-03}
 zaterdag 13 mei
TRN: intern. Houvast Judotoernooi [BV De Hechte Band] {T2017-2}
 zondag 14 mei
TRN: intern. Houvast Judotoernooi [BV De Hechte Band] {T2017-2}
 zaterdag 20 mei
koffie inloop
 zaterdag 3 juni
TRN: Kaizen-toernooi [Hercules Echt] {T2017-04}
 zondag
4 juni
TRN: Kaizen-toernooi [Hercules Echt] {T2017-04}
 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 {X2017-2}
 maandag 3 juli
examens JCB {X2017-2}
 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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Bijlage 1: "11-02-2017 kata-training: thema katame-no-kata [JBN-Li]"
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Bijlage 2: "15-04-2017 Parkstad beach judo [JV Nippon Sport]"
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