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Dit is de nieuwsbrief van april 2018, nog maar enkele weken en de

Agenda 2018

zomervakantie staat weer voor de deur.

Administratieve

En natuurlijk weer allerlei feestdagen (Koningsdag) en de

mededelingen

meivakantie (27 april t/m 6 mei) dus het jaar gaat alweer erg snel.

Automatische incasso
procedure
Wedstrijdtoernooien
Vriendelijk verzoek
Wist U dat …?

In deze brief staat de informatie mbt activiteiten en
wedstrijdinformatie, voor de komende periode.

Wij willen even melden met betrekking tot de locatie
ALEXANDERPOLDER dat wij het HEMELVAART weekend van 11
en 12 mei geopend zijn.

Wij gaan deze wijzigen en zijn dan het PINKSTER weekend van 18
tot 21 mei gesloten.

Ook wil ik nogmaals inventariseren of er nu wel belangstelling is om
gedurende de zomervakantie, wanneer wij in juli en augustus
gesloten zijn, kijken of er belangstelling is om ZOMERTRAININGEN te
verzorgen. Dit zal zijn voor de jeugd vanaf 8 jaar als voor de
volwassenen voor alle 3 onze sporten.

Graag hoor ik VOOR 6 mei aanstaande of men hier interesse voor
heeft. Het zal dan gaan voor de eerste 2 weken van juli, en de laatste
2 weken van augustus. Ook kan ik dan bekijken of deze trainingen in
de Alexanderpolder of in Kralingen gehouden zullen worden.

AGENDA 2018
14 april 2018 – Randori Judo toernooi
Alexanderpolder

23 juni 2018 – Judo examens tot 15 jaar
Alexanderpolder

2 juni 2018 – Budomarathon voor KIKA

2 februari 2019 – Deborah Gravenstein Classic
Judo toernooi voor meisjes

17 juni 2018 - wereldrecordpoging Judo in Den
Haag

Wereldrecord poging JUDO

Budo marathon 2018

Altijd al een wereldrecord willen neerzetten? Dit
is je kans!

Zondag 17 juni 2018 wordt er in de Sportcampus
Zuiderpark (Den Haag) een wereldrecordpoging
judo georganiseerd.

De recordpoging bestaat uit een judo les van een
uur waar maar liefst 1.000 deelnemers aan mee
mogen doen. De les zal verzorgd worden door
topjudoka’s en hogere dangraadhouders waardoor
jij niet alleen een wereldrecord op je naam krijgt,
maar ook een onvergetelijke les ervaart.
Adres
Kosten

Meester P. Droogleever Fortuynweg 22
2533 SR, Den Haag, Nederland
JBN leden 5 euro per persoon
Overig 7,50 euro per persoon
10.30 - 16.00 (13.00 - 14.00 wereldrecord

Tijd
neerzetten)
Leeftijd
Vanaf 10 jaar
Doelgroep Judoka’s en jiujitsuka’s

Aanmelden voor deelname graag voor 1 juni
aanstaande via budoryurotterdam@gmail.com.

Ben jij die kanjer die zich in wil zetten voor een
ander? Sportief en zin in een uitdaging? Ben je
tussen de 8 en 15 jaar? Ga jij voor het ultieme
budogevoel en een dag vol plezier? Schrijf je dan in
voor de 2 e budo-marathon.

Wanneer? Zaterdag 2 juni a.s.
Waar? Sportboulevard Dordrecht, Fanny BlankersKoenweg 10, 3318 AX Dordrecht Van 10 tot 15 uur

Wat is de bedoeling?
Het inschrijfgeld bedraagt minimaal € 10,- Dat
bedrag probeer je minimaal via sponsors bij elkaar
te krijgen met de sponsorlijst. De sponsorlijst is te
verkrijgen bij je docent. Aanmelden bij ons kun je
tot 12 mei aanstaande.

Op 2 juni lever je jouw totale sponsorbedrag in bij En natuurlijk zullen we rekening houden met die
de organisatie. Met z’n allen gaan we voor een
recordopbrengst voor KIKA.
Help jij ons mee het recordbedrag van vorig jaar
(€ 1.941,59) te verbeteren?

gezinnen die meerdere deelnemers bij ons hebben
sporten, daar zullen we goede afspraken mee
maken.

De contante betalingen zullen met ingang van

Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen
met de District Activiteiten

september 2018 ook altijd per kwartaal voldaan
dienen te worden.

Werkgroep ZH. DAW@jbn-zh.nl

Wedstrijden 2018

TOERNOOIEN

Datum: zondag 24 juni 2018

Administratieve mededelingen
CONTRIBUTIE PRIJSLIJST 2017

Budosport John van Eerdenburg 9 e Open

Tuimel Judo
3 jaar
€ 13,00
Pre-Judo
4 jaar
€ 16,00
Judo 5,6,7 jaar
€ 20,00
Judo 8,9,10 jaar
€ 20,00
Judo 11 tot 15 jaar
€ 20,00
Judo Senior 16 en 17 jaar € 23,50
18+
€ 28,00

Barendrechts judotoernooi. Dit toernooi is voor
jongens en meisjes van 4 t/m 14 jaar t/m de
bruine band.

Inschrijfgeld: €8,50 p.p. inschrijven tot 21 mei
aanstaande.

Ook zouden wij graag alle wijzigingen zoals;

Weging: Alle kinderen worden op de wedstrijddag

adresgegevens, bankgegevens, telefoon of mail
wijzigingen aan ons doorgegeven worden zodat
onze gegevens altijd up-to-date zijn.

bij twijfel bij de mat gewogen.

Wijziging automatische incasso procedure

Wij zullen met ingang van september 2018 onze
automatische incasso procedure gaan aanpassen.

De incasso zal voortaan per 3 maanden worden
geïncasseerd, en moet 4 weken voor de nieuwe
incassodatum worden opgezegd anders zal er weer
3 maanden worden geïncasseerd.

Prijzen: in iedere gewichtsklasse worden er 1e 2 e
en 3e prijzen uitgereikt. De overige judoka’s
ontvangen een aandenken.

Adres: Sporthal bij voetbalvereniging Smitshoek
Smithoeksebaan 25 Barendrecht

Wanneer: 2 februari 2019 (Derde editie)
Waar: RKC WION Max Planckplaats 300
3068 ZH Rotterdam

JCK Zomertoernooi
Datum: 30 juni 2018

Voor wie: Meisjes van 5 tot 12 jaar.
Voor alle deelnemers is er een Rose Judoband, en
alle 1e plaats winnaressen is er een Rose Judopak.
Deelname is gratis, dus meld je snel aan.

Sporthal "De Boog" Krimpenerbosweg 2, 2923LA te
Krimpen aan den IJssel

Inschrijfgeld: €9,50 p.p. inschrijven tot 1 juni
aanstaande.

Dit toernooi is voor jongens en meisjes van 5 t/m
14 jaar.

Aanmelden online:
https://www.deborahgravenstijnclassic.nl/aanmel
den
Vriendelijk doch dringend verzoek.
Een van de positieve kanten van onze vereniging
is de gezelligheid en de gemoedelijke sfeer.

Alleen wil ik wel iedereen er op wijzen dat er
onderwijs gegeven wordt tijdens de trainingen en
wij wel merken dat de gezelligheid aan de kant op
sommige momenten iets te nadrukkelijk aanwezig
is.

En dus het verzoek om zeker tijdens de uitleg van
de oefeningen, maar ook tijdens de
groetceremonie aan het begin en het eind van de
les, dit zonder verstoring te laten plaats vinden.

Dit geld natuurlijk ook voor de kinderen die
meegenomen worden, deze mogen de les niet
verstoren met hun spel activiteiten.

Wist U dat….?

Op maandagavond geeft

Ook de wachtende kinderen van de volgende groep
dienen rekening te houden en RESPECT te hebben,
en dus stil te zijn als zij in de zaal of kleedkamer
wachten tot hun les zal starten.

Tevens willen wij op de locatie Merkelbachstraat
alle bezoekers DRINGEND VERZOEKEN om de
regels in acht te nemen met betrekking tot het
betreden van de kleedkamers. HEREN/DAMES die
door een kleedkamer lopen die niet voor hen
bestemd zijn, en zeker als de deelnemers een
bepaalde leeftijd hebben is dit NIET gewenst.

Samantha Daelman op de
locatie Merkelbachstraat 4 op
van 20:00-21:00 uur het
ZUMBA, lekker bewegen op
ritmische muzikale klanken. Er
is nog altijd plaats voor een
ieder die lekker wil bewegen.

Op donderdagavond geeft Dick

van der Meer op de locatie
Slaak 15 op van 19:30-20:45
uur het Chu Yu do, Chu Yu do
is er voor iedereen die
geïnteresseerd is in zijn of
haar persoonlijk welzijn.
Ook is het niet wenslijk om uw kind TE LAAT op de
Regelmatige beoefening van
les te laten verschijnen, zowel het begin als het
Chu Yu do maakt mentaal
einde van de les is een belangrijk onderdeel van de
meer alert, emotioneel
Japanse traditie, en daardoor natuurlijk ook het
rustiger en persoonlijk ervaar meer balans in je leven en
respect voor de training.
voel je zelfverzekerd.

En natuurlijk willen we iedereen nog even
herinneren aan dat de deelnemers ALTIJD met
slippers naar de mat komen lopen, dit omdat de
kleedruimtes niet altijd even schoon zijn.

Wij hopen dat u met alle in de voorstaande kolom
staande verzoeken in de toekomst rekening mee
kunt houden.

Redactie:
Dick van der Meer

