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Beste judoka, (groot)ouders, verzorgers en vrienden van de judoclub,
Het judoseizoen loopt langzaam ten einde. Nog een maand en dan mag iedereen genieten
van een hopelijk mooie zomer.
Voor het zo ver is hebben we wel nog even wat werk te verrichten.
Op 1 en 3 juli vinden de examens plaats.
Momenteel bepalen de leraren welke leerlingen in aanmerking komen en halverwege juni
zullen de meesten van jullie uitgenodigd worden voor dit examen.
Veel leesplezier…

Agenda:
Lesuitval in de komende maanden:
 zaterdag 1 juli
geen les ivm examens
 maandag 3 juli
geen les ivm examens
 zaterdag 15 juli
aanvang zomervakantie
zondag 27 augustus einde zomervakantie
 zaterdag 14 oktober
geen les ivm kamp
 maandag 16 oktober
geen les ivm kamp
Activiteiten en (les)activiteiten voor de komende maanden:
 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
 maandag 3 juli
examens JCB
 zaterdag 8 juli
vriendjes op de mat
 maandag 10 juli
laatste les
- vakantie maandag 28 augustus
 vrijdag 13 oktober
maandag 16 oktober

eerste les
judokamp
judokamp
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Examens juli 2017 [TK]
Op 1 en 3 juli vinden weer examens plaats.
Zoals iedere keer bepaalt het technisch
kader welke judoka in aanmerking komen
om op examen te gaan.
De uiteindelijke keuze om op examen te
gaan ligt bij de judoka zelf, door zich in te
schrijven via het inschrijfformulier.
Waar wordt op gelet bij de selectie:
- de judoka moet minimaal 3 maanden actief judo doen en lid zijn van Judoclub Brunssum,
- de judoka moet regelmatig aanwezig zijn tijdens de lessen,
- de judoka moet goed meedoen tijdens de lessen (dus veel waza-ari en ippon scoren),
- de judoka moet de minimale leeftijd voor de betreffende band hebben.
Daarnaast bekijken de trainers tijdens de lessen of de judoka de lesstof voldoende
beheersen. Soms wordt een proefexamen gehouden.
Denk er aan dat je voor een bruine band examen ook een serie van een kata of een goed
uitgewerkt werkstuk moet demonstreren.
Als er vragen zijn kun je terecht bij je leraar of bij Roy
Judopakken, -jassen of -broeken gezocht [Roy]
Iedereen kent inmiddels wel onze leenpakken. Deze pakken zijn in de loop van de jaren
verzameld en worden gebruikt om nieuwe judoka tijdens hun kennismakingsperiode te
voorzien van een judopak voor het geven van een echte judo-ervaring.
Daarnaast worden de leenpakken gebruikt voor projecten, zoals judo-clinics op scholen en
BSO's en voor projecten voor ledenwerving zoals het project "Judo4School".
Om deze reden ben ik constant op zoek naar (oude) judopakken.
Maar ook losse broeken of jassen kunnen we gebruiken, deze worden samengevoegd tot
complete pakken.
Ook als je nog witte banden hebt zijn die goed te gebruiken.
Dus heb je nog pakken, broeken, jassen en/of witte banden, neem dan contact op met Roy.
Dit kan via email: judoroy@hotmail.com of via telefoon: 06-22433444.
Alvast bedankt.
Roy.
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Judokamp 2017 [CK]
Beste Judoka en ouders,
Dit jaar is het weer zover: wij gaan op Judokamp!
Van 13 t/m 16 oktober vindt het judokamp plaats in Woutershof in Kinrooi (B).
Wij vertrekken op vrijdag vanaf de Rumpenerhal in Brunssum en komen op maandag rond de
middag weer terug.
Om alles zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden,
willen wij graag weten wie er allemaal meegaan om er
een super gaaf weekend van te kunnen maken!
We houden een minimumleeftijd van 7 jaar ten tijde van
het kamp aan.
Eventuele broers en/of zussen van leden zijn welkom om
mee te gaan evenals ouders. Let wel: leden en kinderen
hebben voorrang! En vol=vol!
Kosten per persoon zijn 45 euro.
Gezinnen waarbij 3 (of meer) personen meegaan, betalen
35 euro per persoon.
De bedragen worden overgeboekt op
NL26 INGB 0003 1597 15 t.n.v. Judoclub Brunssum, o.v.v.
Judokamp2017.
De informatie in deze nieuwsbrief
is nog onder voorbehoud.
Verdere details m.b.t. het kamp zullen volgen.
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via
judokamp2017@gmail.com of stel je vragen aan een van de
kampleiders.
Opgaves kunnen vanaf nu worden doorgegeven via een mailtje naar
judokamp2017@gmail.com vóór 1 Juli 2017 met het
inschrijfformulier op de volgende pagina. Opgave is pas geldig als het
geld binnen is op onze rekening.
Voor vragen kun je terecht bij Brenda.
Groetjes van de kampleiding.
Brenda Timmermans, Joyce Hermans, Jasmijn van Haren, Yuri Hendrix, Monique Lammers
en Marcel Rogge.
25 x 25: Vrienden van Judoclub Brunssum [CS]
Ook in juni is er weer een vriend van de judoclub bijgekomen:
- Serco sporttrofeeën
Bedankt!
Weet je iemand of wil je zelf vriend van JC Brunssum worden?
Stuur dan een mailtje naar leden@judoclubbrunssum.nl .
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Vrienden van Judoclub Brunssum

februari 2017

februari 2017

februari 2017

februari 2017

februari 2017

april 2017

www.budgetcontrol4u.nl

De Koumen 39 Hoensbroek
februari 2017

bigribcounter-hoensbroek.nl
maart 2017

februari 2017

maart 2017

april 2017

juni 2017

(klik op logo om door te linken)

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.
4/7

Judoclub Brunssum
BK bestuurlijk kader
TK technisch kader

CA commissie activiteiten
CE commissie examens
CK commissie kamp

Nieuwsbrief
CI commissie internet
CW commissie wedstrijden
CS commissie sponsoring

Afscheid Bart Doemges [TK]
We hebben op 28 mei afscheid genomen van Bart Doemges.
We willen hem graag bedanken voor de jarenlange inzet voor onze club.
Bart heeft aangegeven dat hij graag nog eens langs wil komen om gastlessen/clinics te
geven. Van dat aanbod maken wij graag gebruik!
We hopen hem dus in de toekomst nog eens terug te zien bij JCB. Voor nu wensen we hem
veel geluk toe en hopen we dat hij het bedankje waaraan alle (aanwezige) leden hebben
meegeholpen leuk vond!
Budofestival 25 juni 2017 [TK]
Op 25 juni a.s. is er een budofestival in Doetinchem waarbij onze Marco één van de docenten
zal zijn. Daarnaast zullen ook Henk Grol en Rolf Tijssen les geven.
Wil je hier aan meedoen, dan moet je vóór 18 juni inschrijven.
Op bijlage 2 staat meer informatie.
Jaarplanning 2016/2017 [BK/TK]
Een overzicht van het komende seizoen (wijzigingen voorbehouden). {…} = betalingskenmerk









zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
maandag
zaterdag
maandag
zaterdag
zondag
 maandag
 vrijdag
maandag

18
24
25
1
3
8
10
15
27
28
13
16

juni
juni
juni
juli
juli
juli
juli
juli
augustus
augustus
oktober
oktober

Judo-danexamens (Jo Gerrishal - Roermond)
PUW-speciaal: Judokan Maastricht
Budo festival met Marco Colson en Henk Grol
examens JCB {X2017-2} (lessen vallen uit)
examens JCB {X2017-2} (lessen vallen uit)
vriendjes op de mat
laatste les
zomervakantie
zomervakantie
eerste les
judokamp (lessen vallen uit)
judokamp (lessen vallen uit)

Link naar JBN-agenda district Limburg: Agenda JBN-Li (klik op link)
= nieuw toegevoegd sinds vorige jaarplanning
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Bijlage 1: Inschrijfformulier kamp 2017

Naam persoon 1:
Geboortedatum:
Telefoonnummer thuisfront:
Belangrijke informatie (allergie, medicijnen, e.d.):

Naam persoon 2:
Geboortedatum:
Telefoonnummer thuisfront:
Belangrijke informatie (allergie, medicijnen, e.d.):

Naam persoon 3:
Geboortedatum:
Telefoonnummer thuisfront:
Belangrijke informatie (allergie, medicijnen, e.d.):

Naam persoon 4:
Geboortedatum:
Telefoonnummer thuisfront:
Belangrijke informatie (allergie, medicijnen, e.d.):
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Bijlage 2: Folder Budofestival
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