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Beste judoka, (groot)ouders, verzorgers en vrienden van de
judoclub,
Het was weer een drukke tijd met het nieuwe jaar en de examens.
Daarbij kwam de onverwachte ziekte van Roy ook nog eens.
Gelukkig gaat het nu weer goed.
De laatste weken komen er weer veel nieuwe judoka bij de
vereniging. Het ledenaantal groeit weer en dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Door deze
nieuwe aanwas en de goede resultaten hebben we ook de groepen opnieuw ingedeeld. Deze
maand kijken we hoe deze groepen draaien en of we nog wat moeten bijstellen.
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!
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JJCL teamwedstrijd. Dag 4 van 5
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Bedankt voor alle steun! [Roy]
Ik wil iedereen bedanken voor de geweldige steun die ik de afgelopen maand heb mogen
ontvangen. Ik heb veel mailtjes en kaarten gekregen. Ook het bezoek in het ziekenhuis vond
ik zeer hartverwarmend.
Zelf had ik niet in de gaten dat mijn ziekte zo’n grote indruk op de (jeugd)leden heeft gemaakt.
Vooral op enkele kinderen heeft het blijkbaar nogal wat impact gehad.
Inmiddels ben ik weer helemaal op de been. Ik heb ook
alweer les kunnen geven en ben nu ook weer begonnen om
mijn conditie op te bouwen door middel van fitness.
Achteraf gezien is het allemaal heel snel gegaan. Vanaf het
moment (op 14 december) dat de tumor ontdekt is tot de
operatie (14 januari) is exact 1 maand verstreken. In die tijd
heb ik natuurlijk vele afspraken in het ziekenhuis gehad met
allerlei onderzoeken en overleggen. Gelukkig bleek in die
periode dat er bij de CT-scan geen uitzaaiingen waren
gevonden. Ook na de operatie is het ontnomen weefsel
onderzocht en is er niets van uitzaaiingen ontdekt.
De komende 5 jaar blijf ik onder controle en zullen er regelmatig onderzoeken plaats vinden.
Ik zie de toekomst positief tegenmoet.
Groetjes,
Roy
JBN 80 jaar! Actiemaand [JBN]
80 jaar geleden is de judobond (toen nog NJJB Nederlandsche Jiu
Jitsu bond) opgericht. Om dit te vieren kunnen nieuwe leden zich
in februari aanmelden tegen de inschrijfkosten van €0,80 in plaats
van € 12,25.
De contributies (van de JBN) bedragen voor een heel jaar:
Geboren in 2013 en later (jonger dan 7 jaar) € 16,25
Geboren in 2008 t/m 2012 (jonger dan 12 jaar) € 29,75
Geboren in 2003 t/m 2007 (12-16 jaar) € 38,25
Geboren in 2002 en eerder (17 jaar en ouder) € 53,85
Leden via koppeling Jeugdsportfonds (JSF) € 25,00
(lidmaatschap over een deel van het jaar is naar verhouding minder)
Heb je nog geen gele band, bekijk dan of je nu al lid wilt worden van de JBN. Als je pas bent
begonnen met judo heeft het misschien nog geen zin omdat de korting wegvalt tegen de
hogere lidmaatschapskosten. Als je (officiële) wedstrijden wilt doen, (dus niet de
pupillenuitwisselingen maar wel de grotere toernooien), dan moet je wel lid worden.
Verdere informatie vind je nog hier: https://www.jbn.nl/mijn/aanmelden/
Iedereen die net zijn gele band heeft gehaald wordt in ieder geval lid gemaakt. Zodoende
wordt deze judoband officieel geregistreerd. Dit gebeurt altijd na de examens.
Heb je nog vragen dan kun je terecht bij Brenda of Roy

2/7

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

Clubscheidsrechters cursus [TK]
Op 23 maart a.s. wordt binnen de Pupillenuitwisseling-groep een cursus voor
clubscheidsrechter georganiseerd. Als clubscheidsrechter mag je bij pupillenuitwisselingen en
bijvoorbeeld bij onze clubkampioenschappen scheidsrechter zijn. Er zijn al enkelen die zich
hiervoor hebben opgegeven, maar er is ruimte voor meer deelnemers. Heb je interesse? Meld
je dan aan bij Brenda.
De cursus start om 14:00 uur en duurt tot 18:00 uur. Er is voldoende vervoer.
Jaarvergadering [BK]
Volgende maand is het weer tijd voor de jaarvergadering. Alle leden worden nadrukkelijk
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De volgende onderwerpen komen aan bod:
Hoe staat de club er financieel voor; Wat wordt de ledencontributie voor het volgende jaar; de
verschillende commissies doen verslag van wat er voorviel in 2018 en natuurlijk hoe de
begroting eruitziet voor volgend jaar.
Uiteraard mogen leden zelf ook punten op de agenda zetten of vragen stellen tijdens de
vragenronde.
Dus, als je wilt weten wat er speelt binnen de club en wat er het komende jaar staat te
gebeuren, kom dan naar de jaarvergadering op 23 maart a.s. De officiële uitnodiging met
agenda ontvang je binnenkort per mail.
Clubkampioenschappen [CA]
Op 6 april zijn er weer de Clubkampioenschappen.
Het feestelijke hoogtepunt van het jaar!
Judoka nemen het tegen elkaar op in verschillende
pooltjes. Zo krijg je een goed beeld van wat de
vorderingen zijn van de leden. Bovendien worden er op deze dag altijd speciale prijzen
uitgereikt en wordt het winnende lot van de speculaasloterij getrokken.
Familie en vrienden zijn van harte welkom om de deelnemers aan te moedigen. Hou je mail in
de gaten en geef je op tijd op!
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Hub Budie is vader geworden!

Namens de judoclub: VAN HARTE GEFELICITEERD!
Nieuwjaarstoernooi Amby [CW]
We zijn trots op Marijn en Jop. Ze deden mee aan het
Nieuwjaarstoernooi in Amby en werden tweede en derde. Goed
gedaan mannen! Voor meer foto’s zie de JCB Facebook pagina.
Mooie resultaten tijdens de examens [CE]
Op 28 januari en 2 februari hebben we van veel (jeugd) leden de examens afgenomen.
Gelukkig is iedereen geslaagd! Gefeliciteerd.
Bij 3 deelnemers is zelfs besloten dat zij een stap mochten overslaan omdat zij het (veel)
beter deden dan wij (het TK) in eerste instantie verwacht hadden.
De judoka die een gele band hebben gehaald worden deze maand aangemeld bij de JBN
zodat de band officieel erkend wordt.
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Teamcompetitie in Belfeld (JJCL)
Op 19 januari en 9 februari 2019 hebben ronde 2 en 3 van de Teamwedstrijden in Belfeld
plaatsgevonden. Onze teams hebben intussen de slag te pakken en staan vol enthousiasme
met hun hele team op de mat. Ze moedigen elkaar aan en staan er intussen met hun nieuwe
JCB-jasjes als een echt team bij.
Op 19 januari werden er helaas nog geen rondes gewonnen door onze teams, maar wonnen
we wel weer heel erg veel ervaring. Daar zijn we tijdens de wedstrijdtraining mee aan de slag
gegaan en dat heeft zijn vruchten afgeworpen: op 9 februari wonnen onze jongens 1 ronde en
de meiden 2 rondes. Natuurlijk hebben de coaches de verbeterpunten weer genoteerd en
tijdens de wedstrijdtraining wordt alweer hard gewerkt voor de volgende ronde op 20 april a.s.
Schoonmaakactie [CS]
De Zwerfafval Sponsoractie wordt uitgesteld,
maar niet afgezegd. Het nieuwe tijdstip is:
25 mei van 10:00 tot 11:15.
Voordelen: we hebben nu toch een datum
kunnen vinden voor onze jaarvergadering én we
hebben een grotere kans op mooi weer. Ruim
van tevoren krijgen jullie gedetailleerde
informatie over de actie, zoals over veiligheid en
geschikte kleding.
De actie slaat twee vliegen in één klap: geld inzamelen voor onze club en een schonere
omgeving van de Rumpenhal. We hopen dat zoveel mogelijk leden meedoen!
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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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Lesuitval dit seizoen:

•
t/m
•
•
t/m
•

zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
maandag
zaterdag
maandag
• zaterdag
t/m zaterdag

2
9
23
20
4
10
22
24
6
17

maart
maart
maart
april
mei
juni
juni
juni
juli
augustus

Carnavalsvakantie
i.v.m. Ledenvergadering
Meivakantie
Pinksteren
Geen les i.v.m. examens
Geen les i.v.m. examens
Zomervakantie

Activiteiten dit seizoen:
• zaterdag
• zaterdag
• zaterdag
• zaterdag
• zaterdag
• maandag
• zaterdag
• zaterdag
• zaterdag
• zaterdag
• zaterdag
• zaterdag
• maandag
• zaterdag
• zaterdag
• maandag
• zaterdag
• zaterdag
• maandag
• zaterdag
• zaterdag
zaterdag
•
• zaterdag
• maandag
• zaterdag
• maandag

23
16
16
23
23
25
30
30
6
13
13
20
22
11
19
20
25
1
3
8
15
15
22
24
29
1

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

PUW Judokan Maastricht
PUW EJC Grevenbicht
Ouders langs de mat
Ledenvergadering. Rumpenerlinde 10:00 - 12:00
Interne jeugd competitie zuid
Ouders langs de mat
Nationale Budodag in Papendal (JBN)
Koffie-inloop en laatste dag voor inschrijven Clubkampioenschappen
Clubkampioenschappen
Ouders langs de mat
Interne jeugd competitie zuid
JJCL teamwedstrijd. Dag 4 van 5
Ouders langs de mat
Ouders langs de mat en koffie-inloop
JJCL teamwedstrijd. Finale!
Ouders langs de mat
Zwerfafvalactie 10:00 - 11:15
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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