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Beste judoka, (groot)ouders, verzorgers en vrienden van de judoclub,
Het judojaar zit er weer bijna op. We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de examens
en de afsluitende activiteiten. Daarna is het tijd voor welverdiende rust.
De redactie probeert nog voor de zomervakantie een laatste nieuwsbrief te maken met daarin
alvast een vooruitblik op het komende seizoen. Voor zover we een agenda kunnen bepalen
zal deze er ook al in staan.
Wil je alle JCB nieuwtjes vers van de pers lezen en kun je niet
wachten op een volgende nieuwsbrief? Volg ons dan ook op
Facebook: @JCBrunssum
Veel leesplezier!

Agenda juni – juli 2018:
Lesuitval tot en met de zomervakantie:
 zaterdag
 maandag
 zaterdag
 zaterdag
t/m zondag

23 Juni
25 juni
30 Juni
07 juli
19 augustus

geen les i.v.m. examens
geen lessen van 18:00 tot 19:00 i.v.m. examens
lessen van senioren en m23 vanaf 19:00 gaan door
geen les i.v.m. seizoensafsluiting
geen les i.v.m. zomervakantie
geen les i.v.m. zomervakantie

Activiteiten tot en met de zomervakantie:







zaterdag
maandag
zaterdag
maandag
zaterdag
maandag

09
11
23
25
30
02

juni
juni
juni
juni
juni
juli

Ouders langs de mat met koffie inloop
Ouders langs de mat
Examens
Examens (uitloop)
Seizoensafsluiting
Vriendjes op de mat
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Examens 23 en 25 juni 2018 [TK/CE]
De examens staan weer voor de deur. Dit
keer zijn de examens op een aantal punten
aangepast. Zo hebben we hebben nieuwe
exameneisen (kyu-kaarten) en een nieuwe
procedure om je in te schrijven.
Selectie
Het technisch kader heeft in een overleg
beoordeeld wie er allemaal op examen
kunnen. Aan de hand van inzet,
aanwezigheid en natuurlijk de technische
kennis hebben we bekeken welke judoka er op examen mogen. De eerste eis is dat iemand al
minimaal 3 maanden lid is van de vereniging. Natuurlijk moet je regelmatig op de trainingen
aanwezig zijn en goed je best doen. Het kan ook zijn dat iemand nog te jong is. Zo zullen we
bijvoorbeeld geen kinderen van 8 of 9 jaar op laten gaan voor een bruine band. Bij de
judoclub houden we als richtlijn aan dat iemand een jaar een bepaalde band heeft voordat
deze voor de volgende band op mag. Deze richtlijn passen we wat strenger toe bij de hogere
banden (groen, blauw en bruin) en wat minder bij de lagere banden (geel en oranje).
Andere selectiecriteria gaan over de (technische) inhoud:
Een reden waarom we iemand niet op examen laten gaan is natuurlijk dat deze het niveau
nog niet heeft. Dus dat betekent toch nog even door oefenen. Het kan zijn dat iemand wel alle
worpen, houdgrepen en dergelijke beheerst, maar dit tijdens de lessen onvoldoende heeft
laten zien. Om die reden kan het zijn dat een judoka niet geselecteerd is voor het examen.
Daarom is het ook belangrijk dat je goed je best doet tijdens de lessen. Wat een leraar niet
ziet kan hij ook niet (positief) beoordelen! Het komt ook vaak voor dat iemand het niveau voor
bruine band heeft, maar nog geen serie van een kata beheerst. Voor de eerste kyu (bruine
band) is bij Judoclub Brunssum een exameneis dat je een serie van een kata laat zien. Deze
hoeft nog niet perfect te zijn! Je mag kiezen uit een willekeurige serie van het nage-no-kata,
katame-no-kata of de eerste zes of laatste zes combinaties uit het gonosen-no-kata.
Tenslotte kan het zijn dat iemand vanwege omstandigheden, zoals een blessure nog niet op
examen kan. Voor deze situaties kunnen we in onderling overleg kijken hoe we met het
examen om gaan.
Exameneisen
Tijdens de lessen de afgelopen weken hebben we kyu-kaarten
uitgedeeld. Hierop staan de exameneisen zoals deze door de
JBN voorgesteld worden (een richtlijn). We hebben besloten
om deze eisen één op één over te nemen als onze
exameneisen. De lesplanning hebben we hier al enige tijd op
aangepast en tot het examen zullen we nog flink oefenen.
Bewaar de kaart goed en leer ook de namen.
Let wel op! Kijk niet alleen naar de plaatjes, want enkele
technieken worden door ons nèt iets anders uitgevoerd. Dus
ga geen plaatjes na doen, maar doe de technieken zoals je
deze in de les hebt geleerd. De kyu-kaarten zijn een hulpmiddel om sneller en
makkelijker te leren.
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Aanmelden voor examen
In de mail en brief over de examens staat de beschreven hoe je je moet aanmelden. Er zijn 4
data waarop de judoka zich kan inschrijven op het servicepunt. Het voordeel hiervan is dat de
aanvraag meteen goed wordt ingevuld en dat vragen over bijvoorbeeld de bandlengte en dikte meteen beantwoord kunnen worden. Een extra service dus! Ook kunnen we meedenken
over het zoeken van een eventuele valpartner.
Let op, het examen moet contant afgerekend worden. Dit in tegenstelling tot contributie en
bestellingen die via de bank gaan.
Seizoensafsluiting [CA]
De zomervakantie komt eraan en dat betekent het einde van het judoseizoen. We willen
graag nog een keer met samen een het geslaagde afgelopen seizoen activiteit vieren.
Daarom houden we op 30 juni 2018 een
seizoensafsluiting in speeltuin ‘Klaver 4’ in
Brunssum Noord.
We willen er graag een onvergetelijke
familiedag van maken met het hele gezin!
We zullen gezellig spelletjes doen, waarbij
iedereen mee kan doen.
Jullie zijn welkom op zaterdag 30 juni van
10:00 uur tot 13:30 uur.
Adres: Florence Nightingalestraat 10
6441 HW Brunssum.
Graag even doorgeven met hoeveel mensen jullie komen!
Dit vóór 23 juni via: aktiviteitenjcb@gmail.com.
Vriendjes op de mat 2 juli 2018 [TK]
Maandag 2 Juli a.s. is de allerlaatste les van dit seizoen. Traditiegetrouw sluiten we het
seizoen met de speciale les "vriendjes op de mat". Natuurlijk mag je behalve een vriendje of
vriendinnetje ook je broer(tje) of zus(je) meenemen.
Als je op tijd (minimaal een week ervoor) aangeeft bij je trainer of je iemand meeneemt en
welke maat hij of zij heeft, kunnen we waarschijnlijk ook een leenpak regelen. We hopen
natuurlijk dat dit een heel leuke les gaat worden en dat de meegebrachte vrienden judo ook
leuk gaan vinden. Misschien komen ze na de zomervakantie nog een keer.
Hopelijk zien we veel vriendjes op de mat!
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Geef je op voor judokamp! [CK]
De aanmeldingen voor het kamp stromen
langzaam binnen en de voorbereidingen
zijn in volle gang. Er wordt hard gewerkt
aan het programma en de kampleden zijn
al volop activiteiten aan het plannen om er
weer een supergeslaagd en gezellig kamp
van te maken. Zo zijn we in de weer met
speurtochten, spellen en wordt er al hout
verzameld voor het kampvuur.
Opgeven kan tot 1 juli of tot het gebouw
vol is, dus wacht niet meer te lang en geef je op via judokampjcb@gmail.com!
We zien jullie allemaal van 12 tot 15 oktober 2018.
RTV Parkstad [BK]
Op vrijdag 4 mei jongstleden zijn Mieke en Roy weer
langs geweest bij Radio TV Parkstad in het
programma van onze sympathieke radio-dj Henk van
Baren. De uitzending zelf was op zondag 6 mei van
20:00 tot 21:00 uur te horen.
We hebben het gehad over hoe het met onze
judoclub ging en welke activiteiten we gehad hebben
en nog gaan organiseren.
Ook werd er gesproken over de AVG en de invloed
die het heeft op ons en andere verenigingen.
Mogelijk worden we nog als panellid uitgenodigd
voor een uitzending dat gewijd is aan dit onderwerp.
Het was een heel gezellig interview en een mooie gelegenheid
om weer wat van ons te laten horen. Hopelijk mogen we na de
zomervakantie weer terugkomen om te vertellen hoe het met
ons gaat en wat we allemaal gepland hebben.
Wil je ook eens een echte radio uitzending bijwonen en heb je
misschien ook nog wat leuks te vertellen?
Meld je dan bij Roy of Mieke en we kijken wie we
mogen/kunnen meenemen bij ons eerstvolgend studiobezoek.
Groetjes,
Mieke en Roy
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Mooie prestaties tijdens de Districtskampioenschappen Limburg [CW/TK]
Op 27 mei deden Dean Grossegger, Lars Timmermans en Yuri
Hendrix mee aan de Districtskampioenschappen Limburg judo
met coach Marcel Rogge.
Ondanks dat onze judoka minder ervaren waren dan hun
tegenstanders hebben ze het erg netjes gedaan:
Lars werd 3de, Yuri 4de en Dean (helaas niet op de foto omdat
hij al weg was) werd 5de.
Nu meer ervaring opdoen.
De coach is in ieder geval trots!

Speciale pupillenuitwisseling [CW/TK]
Op 2 juni was er een speciale pupillenuitwisseling
in Urmond. Judoclub Brunssum was aanwezig met
een mooie groep judoka.
Ze hebben het allemaal super gedaan! Keith won
met zijn team de gouden medaille, Nikki haalde
haar gele vaantje voor 50 punten en Marijn de
oranje voor 100 punten.
Met zoveel judoka was Brenda heel blij met de
assistentie van Imke, die de kinderen een hoop tips
kon geven!
Nog één keer over AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) [BK]
Wie is er niet mee doodgegooid de afgelopen week: mailtjes over AVG?
Bij JCB hebben we het bijna helemaal rond. Het wachten is nog op toestemming van een
aantal van onze leden om foto’s die van hen zijn genomen tijdens evenementen te delen op
social media. We delen de mooie momenten van de club graag. Want wat is er nou mooier
dan foto’s te zien van jezelf of je kind terwijl hij/zij of jij een geweldige prestatie levert op de
mat of samen geniet met vrienden van JCB? Dus: vul het formulier in en lever het in bij
Brenda of bij het servicepunt.
Houd er rekening mee dat tijdens de examens ook (groeps)foto's gemaakt worden. Het zou
toch zonde zijn als je eigen kind of jezelf ontbreekt op deze foto's.
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Vrienden van Judoclub Brunssum

februari 2017

februari 2017

februari 2017

februari 2017

maart 2018

april 2017

www.budgetcontrol4u.nl

bigribcounter-hoensbroek.nl
maart 2017

februari 2017

maart 2017

okt 2017

april 2017

juni 2017

nov 2017

aug 2017

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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(houd de agenda goed bij want deze is constant in ontwikkeling)
Jaarp lann ing 2017/2018

Lesuitval in 2018:



t/m

zaterdag
maandag

23 Juni
25 Juni

geen les i.v.m. examens
lessen van 18:00 tot 19:00 vallen uit.
lessen van senioren en m23 vanaf 19:00 gaan door.

zaterdag
zondag

07 juli
19 augustus

geen les i.v.m. zomervakantie
geen les i.v.m. zomervakantie

Activiteiten in 2018:







t/m

zaterdag
maandag
zaterdag
maandag
zaterdag
maandag
zaterdag
zondag

09
11
23
25
30
02
07
19


t/m

vrijdag
maandag

12 oktober
15 oktober

juni
juni
juni
juni
juni
juli
juli
augustus

Ouders langs de mat met koffie inloop
Ouders langs de mat
Examens
Examens (uitloop)
Seizoensafsluiting
Vriendjes op de mat
Zomervakantie
Zomervakantie
Kamp (vertrek in namiddag)
Kamp (aankomst in vroege middag)

Blauwe activiteiten betreffen activiteiten van externen (JBN, andere vereniging/organisatie)
Link naar JBN-agenda district Limburg: Agenda JBN-Li (klik op link)
= nieuw toegevoegd/gewijzigd sinds vorige jaarplanning.

Afmelden voor de nieuwsbrief: Mocht je geen nieuwbrief (meer) willen ontvangen van
Judoclub Brunssum, dan kun je je afmelden door een mail te sturen naar
leden@judoclubbrunssum.nl
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