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Beste judoka, (groot)ouders, verzorgers en vrienden van de judoclub,
Hierbij weer de nieuwe nieuwsbrief met hierin de laatste info over het kamp, de informatie
over de loten- en speculaasverkoop, pupillenuitwisseling en nog meer…
Ook staat in deze nieuwsbrief de laatste update over ons J4S-project.
Veel leesplezier…

Agenda:
Lesuitval in de komende maanden:










zaterdag
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
maandag
zaterdag
maandag
zaterdag

14
16
21
04
23
25
30
01
06

oktober
oktober
oktober
november
december
december
december
januari 2018
januari 2018

geen les i.v.m. Kamp
geen les i.v.m. Kamp
geen les i.v.m. herfstvakantie
geen les i.v.m. Pupillenuitwisseling bij Judoclub Brunssum
geen les i.v.m. Kerstvakantie
geen les i.v.m. Kerstmis
geen les i.v.m. Kerstvakantie
geen les i.v.m. Kerstvakantie
geen les i.v.m. Kerstvakantie

Activiteiten en (les)activiteiten in de komende maanden:


t/m











zaterdag
vrijdag
maandag
zaterdag
maandag
zaterdag
zaterdag
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
maandag
zaterdag

07
13
16
14
23
04
04
06
11
18
02
04
16

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
november
november
november
november
november
december
december
december

Ouders langs de mat met koffie inloop
Kamp (vertrek in namiddag)
Kamp (aankomst in vroege middag)
Zesde dan examen meester Marco: allemaal duimen!!
Start speculaasactie
Pupillenuitwisseling bij Judoclub Brunssum
Examentraining (eerste t/m derde dan) te Roermond (dojo Kai In Sho)
Start project judo4school (12 lessen)
Ouders langs de mat
Koffie inloop
Ouders langs de mat
Sinterklaastraining bij O-groepen
Ouders OP de mat
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Kamp
Het is nu toch echt bijna zo ver: We gaan op kamp!!
De inschrijvingen zijn binnen, de teams zijn gemaakt, de spellen staan al klaar, de
boodschappen worden gedaan en de kampleiders staan te popelen om te gaan! Jullie ook?!
Vrijdag 13 oktober vertrekken wij om 16.45u vanaf de Rumpenerhal, maandag 16 oktober zijn
we er weer terug rond 13.30u. En daartussenin….. Heel veel gezelligheid en plezier!!
Iedereen die opgegeven is voor het kamp heeft een mail met de laatste informatie ontvangen.
Heb je die nog niet, laat dan even iets weten!!
We zien jullie vrijdag 13 oktober,
De kampleiding
Wist je dat …
… we 13 oktober op kamp gaan?
… dit supergezellig gaat worden en we eigenlijk niet meer kunnen wachten?
… we allerlei leuke spellen gepland hebben?
… dat onze trainer/kampleider Lars zich als doel heeft gesteld om Imke tijdens het kamp net zo moe te
krijgen als 2 jaar geleden?
… Imke nog niet van plan is om hier zomaar aan toe te geven?
… wij 4 november de pupillenuitwisseling weer organiseren in Brunssum?
… we daarvoor nog vrijwilligers zoeken? (aanmelden kan bij Brenda )
… Jop en Nikki het op de pupillenuitwisseling van afgelopen zaterdag allebei supergoed hebben
gedaan?
… we hopen dat onze wedstrijdjudoka het komende seizoen ook weer lekker veel toernooitjes gaan
bezoeken?
… we sinds de jaarvergadering een nieuw bestuurslid hebben?
… dit Wendy Janssen, de moeder van Bo is?
… zij een hele mooie kata-logus voor ons heeft gemaakt die binnenkort te bewonderen zal zijn?
… een kata-logus eigenlijk gewoon een catalogus met judospulletjes is?
… ook onze site weer flink bijgewerkt wordt?
… we er heel hard aan werken om die net zo goed up-to-date te krijgen als onze Facebook-pagina?
… we komende zaterdag weer een koffie-inloop houden?
… en de koffie dan gratis is?
… en we ook nog wat lekkers erbij hebben?
… koffie tijdens de training altijd gepakt mag worden in het service punt, voor maar €0,50?
… onze trainer Daniël meedoet aan ‘The undateables’?
… wij helemaal gek worden van nieuwsgierigheid?
… hij het superleuk vond dat zoveel kinderen van onze club hebben geholpen bij de opnames?
… we onze lesplanning hebben aangepast?
… we gaan proberen om zo nog betere lessen te kunnen geven?
… we ook de examens een beetje gaan aanpassen?
… we binnenkort ook weer gaan beginnen met een judo4school project voor 11 tot 13 jarigen?
… je hier al stiekem reclame voor mag maken bij je vrienden?
… je de nieuwsbrief altijd goed moet lezen voor meer informatie over alles wat er in de club speelt?
… onze trainer Marco Colson zaterdag 14 oktober op examen gaat voor zijn 6de (!) Dan?
… wij allemaal superhard voor hem gaan duimen en hem heeeel veel succes wensen!?
Wij wel!
Groetjes Brenda
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Grote clubactie
De grote clubactie is in volle gang en er zijn al judoka die het eerste boekje al vol hebben!
Dus reken maar uit wat de verenging en de judoka al verdiend hebben hiermee!
Ook al verkoop je maar één lot, elk lot is er één.
Dus doe je best.
Per verkocht lot is 50 cent voor jezelf.
Voor vragen kun je terecht bij Mieke en Yuri.
Evaluatie eerste lessen van dit seizoen: zaterdag 2 en maandag 4 september
Dit seizoen hadden we een ander begin dan voorgaande jaren. Doordat de zaal even niet
voor ons beschikbaar was, vanwege de nieuwe (led)verlichting en mooie nieuwe toiletten en
douches, hadden we twee alternatieven bedacht.
Op zaterdag gingen de lessen door in de gymzaal van de basisschool Titus Brandsma. Er
was een grote opkomst en volgens mij had iedereen het reuze naar zijn/haar zin. Er werd
goed getraind en er was voldoende ruimte. De matten waren dan ook op maximale capaciteit
gelegd.
De maandag was extra speciaal. We gingen voor het eerst in onze geschiedenis buiten op de
hei trainen. Voor mij was dit best spannend, want ik wist natuurlijk niet of de uitgezochte
plaats uiteindelijk wel geschikt voor judo zou zijn. Maar gelukkig vonden we een mooie
zandvlakte zonder (grote) stenen waarop prima te judoën viel.
Uit de reacties bleek dat iedereen super had genoten en zelfs dat dit nog wel eens vaker
herhaald mag worden. Nou, dat vervolg komt er!
Alles bij elkaar hebben de noodgedwongen alternatieven ons uiteindelijk nog iets moois
opgeleverd. Zo zie je maar dat je van iedere gelegenheid gebruik moet maken om er iets van
te maken, ook al denk je daar in eerst instantie anders over.
Of zoals een groot "wijsgeer"

ooit zie: "Ieder nadeel heb zijn voordeel".

Tot de volgende alternatieve training,
Roy Stevens
4 november 2017: Examentraining bij de JBN-Limburg
Op zaterdag 4 november is er weer een examentraining voor eerste t/m derde dan.
Ook al ga je pas over een jaar of later op examen, deze training is zeer geschikt voor
iedereen die bezig is met de voorbereidingen voor het danexamen.
Zie de folder op bijlage 1 [klik] voor meer informatie en aanmelden.
18 februari 2018: Judostage Angelo Parisi
Op zondag 18 februari 2018 organiseert Judoclub Baexem weer een leuke stage, ditmaal
met viervoudig Olympisch kampioen Angelo Parisi.
Zie de folder op bijlage 2 [klik] voor meer informatie en aanmelden.
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Grote speculaasactie
We starten zaterdag 28 oktober weer met de verkoop van onze overheerlijke
speculaaspoppen.
We hopen dat ieder lid 3 pakken verkoopt, meer mag natuurlijk ook.
Vraag je buren, opa/oma, oom/tante, vriend/vriendin, juf/meester, collega enz.
Ook lekker voor bij een surprise.
Bij een gezin met meerdere leden, zal dit niet altijd lukken.
Maar gelukkig zijn er ook leden zijn die veel meer verkopen!
Een pakje kost € 2,00.
Er zitten 3 poppen van hoge kwaliteit in één pakje.
De opbrengst wordt onder meer besteed aan de prijzen voor
clubkampioenschappen op 24 maart 2018.
Dus hoe meer speculaas verkocht wordt, hoe mooier de prijzen!
Onder de verkopers verloten we nog een leuke prijs.
Voor ieder verkocht pakje ontvang je één lot.
Dus hoe meer pakken speculaas je verkoopt, hoe groter de kans op
een prijs.
Vergeet dus 28 oktober niet om geld mee te nemen!
Vacature voor Tafeljury leden bij de JBN Limburg
Het DWOC is verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden binnen de JBN Limburg. In
alle leeftijdscategorieën worden Districtskampioenschappen of Limburgse Kampioenschappen
voor georganiseerd. Dit voor zowel voor de individuele sporter als ook voor teams.
…
Lees meer op bijlage 3 [klik] …
Voor vragen over deze vacature kun je melden bij: Kitty Ingenhut telefoonnr: 045-4041612
Mocht je interesse hebben meld je dan bij het secretariaat van de JBN li@jbn.nl of het bij
wedstrijdsecretariaat van het DWOC i.smeets@ziggo.nl
25 x 25: Vrienden van Judoclub Brunssum
In september heeft familie Witberg (Jordy en Lorenzo) een plaats bij de vrienden verdient.
Voor de woensdagtraining heeft vader Cor twee prachtige mattenkarren gemaakt, waardoor
het leggen en opruimen van de matten nu veel sneller gaat.
Bedankt!
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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

okt 2017

februari 2017

maart 2017

april 2017

juni 2017

aug 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.
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Project: judo4school - stevig in je schoenen staan …
Met de slogan: "Wil je stevig in je schoenen
staan, trek ze dan uit" willen we de komende
tijd aandacht krijgen voor ons judo4school
project wat zich in eerste instantie richt op de
brugklasleeftijd (ca. 11 tot 13 jaar). Buiten
deze doelgroep is men natuurlijk ook welkom!
Na de herfstvakantie op maandag 6
november starten we met het project
judo4school voor (aankomende)
brugklassers. Doel van het project is, naast
het werven van nieuwe leden, om
"Wil je stevig in je schoenen staan? Trek ze dan uit!"
brugklassers en achtste-groepers door middel
van judo steviger in hun schoenen te laten staan ofwel wat meer zelfvertrouwen te geven.
Judo heeft zoals jullie wel bekend is een heel aantal positieve eigenschappen:
- judo (sporten) is gezond,
- judo ontwikkelt lichaam (kracht) en geest (mentaal sterker),
- judo geeft zelfvertrouwen,
- judo leert je grenzen te kennen en verleggen,
- judo leert je om te vallen zonder je pijn te doen of je te blesseren,
- judo kàn gebruikt worden als zelfverdediging in geval van nood,
- judo is een groepsgebeuren waardoor je een vriendenkring opbouwt en
- judo is leuk!
Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen.
We maken een poster en een flyer om het project onder de aandacht te brengen en we stellen
een lesprogramma samen waarin de bovengenoemde eigenschappen duidelijk aan bod
komen.
Natuurlijk kunnen we alle hulp gebruiken. Met name voor het benaderen van de scholen
(zowel basisscholen als middelbare scholen) zouden wij graag gebruik maken van jullie
(dus ook ouders en verzorgers).
Ook als er vragen zijn dan kunnen jullie deze natuurlijk stellen.
Dit kan tijdens lesdagen, via email: judoroy@hotmail.com of via telefoon: 06-22433444.
Groetjes,
Roy
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Judopakken, -jassen, -broeken en witte banden gekregen: bedankt!
Bij deze wil ik iedereen bedanken die de afgelopen tijd één of meerdere judopakken heeft
gedoneerd ten behoeve van de uitleen en het project "judo4school".
Vooral de grotere maten vanaf maat 160 (senioren) zijn zeer welkom, omdat het project
"stevig in je schoenen staan …" zich voornamelijk richt op de brugklasleeftijd. En daar past
een maatje 140 meestal niet meer.
Maar we kunnen nog meer pakken 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.
Nogmaals bedankt.
Groetjes,
Roy
4 november: Pupillenuitwisseling bij Judoclub Brunssum
Op 4 november vindt de pupillenuitwisseling weer plaats bij ons.
De pupillenuitwisselingen vinden ongeveer 8 keer per jaar plaats en zijn wedstrijdjes die
geschikt zijn voor beginnende (wedstrijd)judoka.
Verschillende verenigingen organiseren deze wedstrijden om de beurt en bezoeken elkaar de
rest van de tijd, zodat beginnende judoka ook kunnen oefenen met judoka van andere
verenigingen.
Voor onze judoka zijn de pupillenuitwisselingen altijd een belangrijke opstap naar de grotere
toernooien.
Om een pupillenuitwisseling te kunnen organiseren hebben we vooral één ding nodig:
vrijwilligers! En dat ben jij! Of je nu een ouder bent of een lid (vanaf ongeveer 12 jaar), je
kunt altijd wel helpen om het tot een succes te maken!
Ben je dus bereid om ons 4 november van 9 tot uiterlijk 13 uur te helpen? Geef je dan op bij
Brenda via brenda.timmermans@live.nl of op via een appje naar 06-10851171.
Alvast hartstikke bedankt voor je hulp!!
Groetjes,
Brenda
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(houd de agenda goed bij want deze is constant in ontwikkeling)
Jaarp lann ing 2017/2018

Lesuitval in 2017:








zaterdag
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
maandag
zaterdag

14
16
21
04
23
25
30

oktober
oktober
oktober
november
december
december
december

geen les i.v.m. Kamp
geen les i.v.m. Kamp
geen les i.v.m. herfstvakantie
geen les i.v.m. Pupillenuitwisseling bij Judoclub Brunssum
geen les i.v.m. Kerstvakantie
geen les i.v.m. Kerstmis
geen les i.v.m. Kerstvakantie

Lesuitval in 2018:














maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
maandag
zaterdag
maandag
zaterdag
maandag
zaterdag
maandag
zaterdag
maandag

01
06
27
10
12
17
02
21
23
28
30
05
21

januari
januari
januari
februari
februari
februari
april
april
april
april
april
mei
mei

geen les i.v.m. Kerstvakantie
geen les i.v.m. Kerstvakantie
geen les i.v.m. Zaal bezet (door Fidelitas)
geen les i.v.m. Carnavalsvakantie
geen les i.v.m. Carnaval
geen les i.v.m. Carnavalsvakantie
geen les i.v.m. Pasen
geen les i.v.m. meivakantie
geen les i.v.m. meivakantie
geen les i.v.m. meivakantie
geen les i.v.m. meivakantie
geen les i.v.m. meivakantie
geen les i.v.m. Pinksteren

Activiteiten in 2017:


t/m










zaterdag
vrijdag
maandag
maandag
zaterdag
zaterdag
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
maandag
zaterdag

07
13
16
23
04
04
06
11
18
02
04
16

oktober
oktober
oktober
oktober
november
november
november
november
november
december
december
december

Ouders langs de mat met koffie inloop
Kamp (vertrek in namiddag)
Kamp (aankomst in vroege middag)
Start speculaasactie
Pupillenuitwisseling bij Judoclub Brunssum
Examentraining (eerste t/m derde dan) te Roermond (dojo Kai In Sho)
Start project judo4school (12 lessen)
Ouders langs de mat
Koffie inloop
Ouders langs de mat
Sinterklaastraining bij O-groepen
Ouders OP de mat

Activiteiten in 2018:














zaterdag
zaterdag
maandag
zondag
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
maandag
maandag

13
03
05
18
19
10
24
31
07
02
23
25
02

januari
februari
februari
februari
februari
maart
maart
maart
april
juni
juni
juni
juli

Ouders langs de mat met luxe koffie inloop
Examens
Examens (uitloop)
Stage: Angelo Prisi [Judo Club Baexem]
Ouders langs de mat
Ouders langs de mat met koffie inloop (evt. 03 maart)
Clubkampioenschappen
Paasbrunch
Ouders langs de mat
Ouders langs de mat met koffie inloop
Examens
Examens (uitloop)
Vriendjes op de mat

Link naar JBN-agenda district Limburg: Agenda JBN-Li (klik op link)
= nieuw toegevoegd/gewijzigd sinds vorige jaarplanning.
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Bijlage 2: Folder: stage Angelo Parisi 18 februari 2018
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Bijlage 3: Vacature voor Tafeljury leden bij de JBN Limburg

District Limburg

Vacature voor Tafeljury leden bij de JBN Limburg.
Het DWOC is verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden binnen de JBN Limburg. In alle
leeftijdscategorieën worden Districtskampioenschappen of Limburgse Kampioenschappen voor
georganiseerd. Dit voor zowel voor de individuele sporter als ook voor teams.
Eisen:

Gevraagd worden vrijwilligers (min 16 jaar) voor de bezetting van de jurytafels.

Hoe vaak: Gemiddeld voor zo'n 4 tot 5 keer per jaar.
Wanneer: Deze activiteiten worden altijd in het weekend gepland.
Hoelang : De meeste toernooidagen duren 3 tot 6 uur.
Waar:

Op dit moment vinden alle wedstrijden in de Jo Gerrishal te Roermond plaats.

Wat vragen wij aan vrijwilligers:
- affiniteit met Judo.
- Lichte administratieve vaardigheden
- Voorkeur verdient als je sociaal- en hulpvaardig bent.

Tegemoetkoming van de JBN:
- Inwerkperiode door ervaren tafeljuryleden.
- Cursus voor tafeljury medewerker.
- Vrije entree bij dit evenement
- Aantal consumptiebonnen per evenement
- Kilometervergoeding volgens vastgestelde normen.
- Vrijwilligersvergoeding volgens vastgelegde normen.
- Kleine of warme Lunch (afhankelijk van duur van het evenement).
Voor vragen over deze vacature kun je melden bij: Kitty Ingenhut

telefoonnummer: 045-4041612

Mocht je interesse hebben meldt je dan bij het secretariaat van de JBN li@jbn.nl of het bij
wedstrijdsecretariaat van het DWOC i.smeets@ziggo.nl
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