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Beste judoka, (groot)ouders, verzorgers en vrienden van de judoclub,
Het judoseizoen is alweer in volle gang. Lees in de nieuwsbrief over wat er speelt en wat ons
te wachten staat na een zomer uitrusten en zweten!
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!

Voorlopige agenda voor de komende maanden:
Lesuitval tot en met de kerstvakantie:

t/m

t/m

zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

13
20
22
05

oktober
oktober
december
januari

Herfstvakantie
Kerstvakantie

Activiteiten tot en met de kerstvakantie:






t/m










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

10
22
29
6
8
12
15
27
27
3
10
12
24
3
10
15

september
september
september
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
november
november
november
november
december
december
december

Ouders langs de mat
PUW JC Kano Houthem
Koffie-inloop
Ouders langs de mat
Ouders langs de mat
Judokamp
Koffie-inloop
PUW JC Overhoven
Ouders langs de mat
PUW Judoclub Brunssum
Ouders langs de mat
Koffie-inloop
Sinterklaastraining
Ouders langs de mat
Ouders op de mat
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Terugblik op gezellige seizoenafsluiting [CA]
Om een bijzonder geslaagd judoseizoen af te sluiten en elkaar een hele fijne vakantie toe te
wensen, organiseerde de activiteitencommissie voor alle leden op 30 juni 2018 een gezellige
familiedag in speeltuin ‘Klaver 4’. Het weer was heerlijk, het gezelschap uitstekend, de hapjes
erg lekker. Kortom: ideale ingrediënten voor een prettig samenzijn en dat was het ook. Het
werd een familiedag van gezellig kletsen, watergevechten en spelen met zand en water. Het
vieren van de zomer was al een beetje begonnen. Meer leuke foto’s en filmpjes zijn te vinden
op Facebook: @JCBrunssum

September actiemaand [JBN]
In september heeft de JBN weer een actiemaand.
Iedere judoka die vóór 30 september 2018 lid wordt
ontvangt een rugembleem (met je naam er op).
De judoka die voor de vakantie hun gele band
hebben gehaald worden door ons automatisch lid
gemaakt, maar iedereen die nog geen lid is en
graag zo'n rugembleem wil ontvangen mag zichzelf
natuurlijk ook aanmelden.

Wil je jezelf aanmelden? Ga dan naar de vernieuwde jbn-site: www.jbn.nl .
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Pupillenuitwisselingen [PUW]
Ook het komende seizoen nemen we weer deel aan de
pupillenuitwisseling (PUW).
Hiervoor zijn onder voorbehoud de volgende datums geprikt:
22-9-2018
JC Kano Houthem
27-10-2018 JC Overhoven
10-11-2018 JC Brunssum
19-1-2019
Kenshiro Abé (Elsloo)
16-2-2019
Judokan Maastricht
16-3-2019
EJC Grevenbicht
15-6-2019
JC Urmond (eerste alternatief) [teamwedstrijden]
Let op, deze kunnen nog wijzigen!
De laatste PUW is wederom een teamwedstrijd waarbij de teams gemixt uit de verschillende
verenigingen worden samengesteld. Hiervoor zoeken we nog begeleiders/coaches die ieder
een team willen begeleiden.
Zondag 30-09-2018: vrijwilligers loopwedstrijd buitenring Zuid [CS]
Op 30 september 2018 vindt er een hardloopwedstrijd plaats op de nieuwe buitenring. Als
judoclub helpen wij regelmatig bij (sport)evenementen in de regio. Dit om anderen te helpen,
onze club bekendheid te geven en er nog een klein zakcentje aan over te houden voor zowel
de vrijwilligers als de vereniging. Ook bij deze hardloopwedstrijd willen wij graag een handje
hulp bieden bij taken als de prijsuitreiking, het klaarzetten van spullen en catering. Daarvoor
hebben we natuurlijk wel vrijwilligers nodig! Wil jij ons helpen en ben je ouder dan 13 jaar?
Meld je dan vóór 22 september bij Brenda of Roy. Alvast bedankt!
Het laatste nieuws over het judokamp [CK]
De inschrijfperiode voor het judokamp is voorbij en we zijn ontzettend blij te kunnen melden
dat we helemaal vol zitten!
Met zoveel deelnemers kan het niet anders dan een geweldig leuk kamp worden.
De kampgroep is dan ook al op volle kracht bezig met alle voorbereidingen. Het programma is
alweer goed gevuld en activiteiten krijgen vorm.
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Woensdagtraining [Roy]
Ook dit jaar vinden er op woensdagavond een wedstrijd- en een techniektraining plaats. De
wedstrijdtraining is van 18:30 tot 20:00 uur en richt zich vooral op conditie en
wedstrijdtechnieken.
De techniektraining is van 20:00 tot 21:30 uur en richt zich vooral op het behalen van bruine
band en dan-graden. Er vindt veel oefenen van kata plaats en de lessen sluiten aan op de
technieklessen op zaterdag (10:00 - 11:15 uur).
Voor wie is deze training?
De wedstrijdtraining richt zich vooral op de jeugd die lekker hard wil trainen en een paar extra
wedstrijdgerichte technieken willen leren als aanvulling op de standaard-technieken. Maar ook
voor de oudere judoka is dit een uitdagende les.
Je hoeft niet aan wedstrijden te doen, maar je moet het wel leuk vinden om je "uit de naad te
werken".
De techniektraining is voor iedereen die zich wil voorbereiden op zijn of haar examen. In
principe is er geen minimale graduatie of leeftijd om mee te doen.
Je mag natuurlijk ook aan beide trainingen mee doen.
Probeer het eens een aantal weken en beslis daarna
of je ermee door wilt gaan.
Locatie: Gymzaal BS Titus Brandsma
De Gasperistraat 5
6441 JJ Brunssum
Kosten: We vragen alleen een vergoeding voor de
zaalhuur.
De trainers doen dit op vrijwillige basis!
Voor een heel jaar betaal je slechts € 30,00
Voor een half jaar betaal je slechts € 15,00
In termijnen betalen mag natuurlijk ook.
We hopen dat er nog veel judoka gaan meedoen.
Vooral voor de wedstrijdgroep (nu 8 kids) zou het leuk zijn als er nog een paar judoka bij
komen.
Groetjes Roy
Grote speculaasactie [CA]
We starten zaterdag 27 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 6 april 2019. 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. Hoe meer pakken speculaas je verkoopt, hoe groter de kans op een prijs.
Vergeet dus 27 oktober niet om geld mee te nemen!
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Clubscheidsrechters gezocht [PUW]
Samen met de andere aan de pupillenuitwisseling deelnemende
verenigingen willen we een cursus starten voor
clubscheidsrechters.
Een clubscheidsrechter mag wedstrijden leiden binnen de
vereniging, bijvoorbeeld bij clubkampioenschappen, en bij niet
officiële wedstrijden zoals de pupillenuitwisselingen of onderlinge
uitwisselingen.
Tevens kun je op deze manier ervaren of je het leuk vindt om te
'arbitreren' en misschien later de 'echte' cursus te volgen.
Als je interesse hebt kun je contact opnemen met Roy of Brenda.
Wij zullen als contactpersoon voor de PUW zorgen dat het bij de
juiste persoon terecht komt.
Groetjes Brenda en Roy
Uitbreiding kata-logus
Onze kata-logus is een overzicht van alle spulletjes die de
club verkoopt. Van judopak tot sleutelhanger en van banden
tot T-shirts kun je hierin vinden.
Binnenkort gaan we deze kata-logus uitbreiden met nieuwe
spulletjes! In de planning staan nieuwe T-shirts en vestjes
met ons logo.
Als er voorbeelden beschikbaar zijn, zal er een voorverkoop
komen zodat je als eerste erbij kan zijn. Zo ben je ook zeker
dat jouw maat op voorraad zal zijn.
Hou dus je email in de gaten, want dit wil je natuurlijk niet
missen!

De Grote Clubactie komt er weer aan
Vanaf zaterdag 15 december kunnen leden weer loten verkopen om geld
in te zamelen voor Judoclub Brunssum.
Vanaf maandag 10 september kunnen de boekjes worden opgehaald bij
Roy, Brenda of Mieke.
Voor ieder verkocht lot, krijgt het lid 50 cent.

5/9

Judoclub Brunssum

Nieuwsbrief

Vrienden CAvan
Judoclub
commissie
activiteiten
CIBrunssum
commissie internet

BK bestuurlijk kader
TK technisch kader

CE commissie examens
CK commissie kamp

februari 2017

februari 2017

CW commissie wedstrijden
CS commissie sponsoring

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)
Jaarplanning 2018/2019
Lesuitval dit seizoen:

t/m

t/m



t/m

t/m



t/m

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

13
20
22
5
26
28
2
9
20
4
10
22
24
6
17

oktober
oktober
december
januari
januari
januari
maart
maart
april
mei
juni
juni
juni
juli
augustus

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Geen les i.v.m. examens
Geen les i.v.m. examens
Carnavalsvakantie
Meivakantie
Pinksteren
Geen les i.v.m. examens
Geen les i.v.m. examens
Zomervakantie

Activiteiten dit seizoen:
2018


maandag
 zaterdag
 zaterdag
 zaterdag
 maandag
 vrijdag
t/m maandag
 zaterdag
 zaterdag
 zaterdag
 zaterdag
 maandag
 zaterdag
 maandag
 maandag
 zaterdag

10
22
29
6
8
12
15
27
27
3
10
12
24
3
10
15

september
september
september
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
november
november
november
november
december
december
december

Ouders langs de mat
PUW JC Kano Houthem
Koffie-inloop
Ouders langs de mat
Ouders langs de mat
Judokamp
Koffie-inloop
PUW JC Overhoven
Ouders langs de mat
PUW JC Brunssum
Ouders langs de mat
Koffie-inloop
Sinterklaastraining
Ouders langs de mat
Ouders op de mat
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2019
































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

7
12
14
19
19
26
28
2
11
16
16
16
16
30
6
13
15
11
20
1
3
8
15
15
22
24
29
1

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

Inschrijven voor examens
Ouders langs de mat én inschrijven voor examens
Ouders langs de mat én inschrijven voor examens
Inschrijven voor examens
PUW Kenshiro Abé
Examens
Examens
Ouders langs de mat
Ouders langs de mat
Koffie-inloop
PUW Judokan Maastricht
PUW EJC Grevenbicht
Ouders langs de mat
Koffie-inloop en laatste dag voor inschrijven Clubkampioenschappen
Clubkampioenschappen
Ouders langs de mat
Ouders langs de mat
Ouders langs de mat en koffie-inloop
Ouders langs de mat
Ouders langs de mat én inschrijven voor examens
Ouders langs de mat én inschrijven voor examens
Koffie-inloop én inschrijven voor examens
Inschrijven voor examens
PUW JC Urmond
Examens
Examens
Seizoenafsluiting
Vriendjes op de mat

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 u geen nieuwbrief (meer) willen ontvangen van Judoclub Brunssum, dan
kunt u zich afmelden door een mail te sturen naar Leden@Judoclubbrunssum.nl
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