
 

 

 

 

 

Dojo: Sportcomplex “de 
Borgh” IJshof 1 Zevenbergen 
 
Lestijden training: 
Dinsdag:  
15.30-16.30 5 t/m 7 jaar 
16.30-17.30 8 t/m 10 jaar 
Donderdag: 
16.00-17.00 5 t/m 9 jaar 
17.00-18,00 9  t/m 14 jaar 
 
Trainer: 
Paul Christianen 
T: 0168-323783 
E: paul@jvzevenbergen.nl 
 
Site: www.jvzevenbergen.nl 
 
Facebook: 
Judovereniging Zevenbergen 
 
Contact: 
bestuur@jvzevenbergen.nl 

 Nieuwe leden:  
Viktor van der Sluis - Aiden van den 
Dool - Jeffrey van Slechteren  - Sem 
van Oorschot – Patryk Tomala – 
Kacper Tomala – Oskar van der Sluis 
– Senna van Dusschoten – Anne Freij 
– Elissa Freij 

 Bestuur: 
Penningmeester: Jelle Heus 
Secretaris: Monique van Pelt 
Wedstrijdcoördinatoren: 
     Lo Hammer en Raymond Kegge  
Bestuursleden: 
     Celester v Rosmalen en Esther 
     Kuijpers 
 
Secretariaat: 
Hertogendal 17 
4761 LP Zevenbergen 
E:secretariaat@jvzevenbergen.nl 
 
Contributie: € 10,50 p/m 
Incasso: 
Per kwartaal in 2e maand 
 
Opzegging: 
Middels opzegformulier 
(aanwezig in leszaal en op site) 
Opzegtermijn: 1 kwartaal 
 

 
 

Van de bestuurstafel: 

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Een jaar weer vol uitdagingen voor onze vereniging. 
Uitdagingen om weer allerlei leuke toernooien en activiteiten voor de leden te houden, 
maar ook de uitdaging om met een stuk minder subsidie de begroting rond te krijgen. 
Vandaar in deze nieuwsbrief een oproep aan potentiële sponsoren. 
 
We zijn blij met onze enthousiaste leden die elke week vol goede zin naar de trainingen  
komen en de grote groep die zich steeds inschrijft voor toernooien en activiteiten. Dat was  
onlangs weer goed te zien op de sport- en zwemmiddag in Klundert. Wat had iedereen het  
daar weer goed naar zijn/haar zin! 
 
Op dit moment hebben we heel veel jonge leden die de eerste stappen zetten naar misschien wel een 
mooie judotoekomst. Ook hebben we een enthousiaste groep wedstrijdjudoka’s die op JBN toernooien 
mooie prestaties leveren. Hopelijk hebben we door de schooljudo op verschillende basisscholen weer veel 
jongens en meisjes enthousiast kunnen maken voor de judosport. 
 
Tot aan de zomervakantie staan er nog een aantal leuke toernooien en activiteiten op de kalender. Dus wil 
je meer dan alleen wekelijks trainen, schrijf je dan in d.m.v. de inschrijfformulieren die Paul meegeeft 
tijdens de lessen. 
 
Met vriendelijke groet. 
Bestuur Judovereniging Zevenbergen  

 
Site weer operationeel: 
Onze site is weer in de lucht en wordt momenteel stap voor stap gemoderniseerd. Dus surf eens een keer 
naar de site en kijk wat er allemaal gebeurt en gepland staat m.b.t. tot onze vereniging. 

 

JUDOVERENIGING ZEVENBERGEN 

Nieuwsbrief  
Jaargang 15 
Nummer 1 
Maart 2015 
verschijnt 4 x per jaar 
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Grote Clubactie: 
De boekjes voor de Grote Clubactie van 2015 zijn alweer besteld. 
Vanaf 19 september 2015, 12:00 uur hopen we dat vele leden van onze 
vereniging weer op pad gaan om zoveel mogelijk loten te verkopen. 
Met de opbrengst hiervan kunnen we veel leuke dingen doen voor de club.  
 
Dus zet het alvast op de kalender!!!! 

 
Rabo Clubkassparen: 
                        Ook dit jaar heeft Judoverenging Zevenbergen zich weer ingeschreven voor deze actie. 
                            
                        Tijdens de Rabo Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobanken in Zeeland en Noord- 
                        Brabant) waaronder Rabobank West-Brabant Noord hun stem uitbrengen op de  
                        vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen.  
                        Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting  
                        uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. 
 
Dus bij deze vragen wij u om alstublieft op ons te stemmen!     Alvast bedankt! 

 
 Judopaspoort: 
Naam:                  Julia Roubos 
Leeftijd:                7 jaar 
Over Jezelf:          Hallo mijn naam is Julia Roubos. Ik zit in groep 3B van de   
                             Arenberg. Mijn hobby's zijn lezen en knutselen. In mijn vrije tijd fiets  
                             ik graag en doe alles wat met sporten te maken heeft. 
                             Vanaf mei 2014 doe ik aan Judo. Ik ben toen met een klasgenootje 
                             mee gegaan naar vriendjesdag. Ik vond het een hele leuke sport en 
                             wist gelijk dat dit mijn sport was. Verder zit ik op atletiek en heb 6  
                             proeflessen karate gedaan. Zoals je kan zien vind ik sporten erg  
                             leuk. 
Judoka sinds:      mei 2014 
Band/Slip:            Gele band vanaf 17-03-2015 
Leuk aan judo:     Ik vind de judospelletjes geweldig en leerzaam. Ik vind het erg leuk  
                             om worpen en grepen te leren. Ook is het heel leuk om lekker te  
                             stoeien, want dat doe ik graag. Mijn droom is om politieagent te worden en dan kan ik  
                             judo goed gebruiken om boeven te vangen. 
Prijzen behaald: Clubkampioenschappen 1ste plaats, 500 punten toernooi 2 x 1ste, 1 x 2de, 1 x 3de en 1 x 
                           4de. Streekontmoeting 2 x 1ste en 1 x 2de 

 
Zwembad de Bosselaar: 
Stichting Stadsraad Zevenbergen heeft onze vereniging benaderd met een  
oproep ter behoud van Zwembad de Bosselaar. Het is een burgerinitiatief om  
het zwembad in stand te houden. 
Om het draagvlak te toetsen roepen ze abonnementhouders, vrijwilligers,  
ouders, grootouders en sympathisanten uit Zevenbergen e.o. op om aan te  
geven of ze een dergelijk initiatief steunt.  
Dit kan op verschillende manieren: 
- via de website: www.stadsraadzevenbergen.nl;   
- via email: info@stadsraadzevenbergen.nl ; 
- via Facebook: https://nl-nl.facebook.com/StadsraadZevenbergen. 
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Schooljudo: 
1.                                                                                Afgelopen november werd er weer schooljudo  
2.                                                                                georganiseerd in de Gemeente Moerdijk. Op  
3.                                                                               verschillende basisscholen werd door judoleraar Paul en 
4.                                                                               zijn collega trainers les gegeven aan de groepen 3 en 4.  
5.                                                                 Voor matten en judopakken was gezorgd. Wat vonden de 
6.                                                                                kinderen het leuk!  

Het waren grote groepen om les aan te geven, vandaar dat bestuursleden Esther en Celester geholpen 
hebben om alles in goede banen te leiden. 
Na de lessen hadden de kinderen de mogelijkheid om ook enkele lessen te volgen bij Judovereniging 
Zevenbergen zelf en om lid te worden. 
We hopen dat er weer veel kinderen enthousiast geworden zijn voor de judosport.  

 
Jeugdsportfonds: 

 
De Borgh Spaaractie: 
Dit jaar doen wij als Judovereniging Zevenbergen weer mee aan de Borgh Spaaractie. Iedere keer als u bij 
de Borgh eet/drinkt/feest en meer dan 25 euro besteedt, kunt u aangeven dat  u 5 % van het bestede 
bedrag wilt doneren aan een vereniging. Wij zouden het fijn vinden als u dan aan ons denkt! 

 
 Sport- en Zwemmiddag: 
Zondag 8 maart was sporthal de Niervaert weer het toneel en place to be voor de jeugdige judoka's van 
JudoKlub Klundert en Judo Vereniging Zevenbergen. Sinds jaar en dag organiseren deze twee 
judoverenigingen dan de spel en zwemmiddag voor judoka's van 5 t/m 14 jaar oud. 
 
Dit jaar hadden een vijftigtal judoka's zich opgegeven voor dit sportieve en gezellige evenement. 
 
Onder leiding van Noortje Bogerd werden de judoka's na de warming-up in groepen opgesplitst om 
vervolgens diverse onderdelen zo goed en snel mogelijk af te ronden. Zo was er een onderdeel om zo lang 
mogelijk aan een judojas te hangen. Het boomstamrollen waarbij het de bedoeling was om al rollend als 
groep een groepslid naar de overkant van de mat te krijgen. Zo lang mogelijk in "stoel"zit met je rug tegen 
de muur blijven zitten. Door middel van judomatten boven de hoofden doorgeven zo vaak mogelijk naar de 
overkant. Na het kantelen van de grote, dikke mat diverse malen in verschillende grondvormen naar de 
overkant van de mat en terug. Het spelgedeelte werd afgesloten met  een touwtrek wedstrijd tussen de 
verschillende groepen. De winnaars mochten het daarna nog opnemen tegen de begeleiding. Tussendoor 
en aan het eind van de zaalactiviteiten werd er uiteraard ook voor de inwendige judoka gezorgd. Snoepje, 

Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in  
gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een  
sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in  
bepaalde gevallen de sportattributen. 
Sporten is een heerlijke manier is om je energie kwijt te raken. En door te sporten  
kan een kind zich ontwikkelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is belangrijk  
voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin waarin het  
kind leeft. 
Ook de Gemeente Moerdijk is aangesloten bij het Jeugdsportfonds.  
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan 
criteria die per gemeente op kleine onderdelen kunnen verschillen. Deze informatie is te vinden op de 
website van de gemeente waar u woont. 
 
Alle kinderen moeten kunnen sporten!! 
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chips en limonade gingen na deze inspanningen met gemak en veel genoegen bij de judoka's naar binnen. 
Nadat de kinderen omgekleed waren konden ze zich nog twee uur vermaken in het zwembad. Samen met 
de begeleiders heerlijk van de glijbaan, in de stroomversnelling , het bubbelbad of op de matten in het 
grote bad. Om vier uur was het helaas weer tijd om richting huis te gaan en afscheid te nemen van elkaar. 
Echter niet voordat alle kinderen wederom voorzien waren van een snoepje, drinken en een mooie 
oorkonde. 
Het was weer een gigantisch leuke middag!!! 
 

                        

 
Kalender: 

Streekontmoetingen 
 
16 mei 2015            Klundert 
20 juni 2015            Zevenbergen 

Andere activiteiten 
 
6 april 2015                  Judotoernooi Arashi Oosterhout 
11 april 2015                Louis Buurstee Toernooi Klundert 
April/mei 2015              Grote Club Actie uitje 
28 juni 2015                 Clubkampioenschappen 
28/29 augustus 2015   Kamp 

500 punten toernooien 
 
19 april 2015             Made 

 
Gefeliciteerd!!!! De jarigen van de komende tijd zijn: 
april: 
 
11 Rohan van der Wolf 
20 Fern Oudhuis 
23 Cain Vrins 

mei: 
 
06 Julian Kloeg 
14 Michel van Wijk 
22 Dennis den  
               Holander 
22 Kevin den Hollander 

juni: 
 
11 Sanne Kegge 
16 Jenish Krishnan 
23 Ronan van Pelt 
28 Sem Melissen 
29 Oskar van der Sluis 
 

 
Emailadres: 
Zou U ons op de hoogte willen brengen als U van emailadres veranderd? 
Dan graag een mail naar secretariaat@jvzevenbergen.nl  
Wij sturen ook regelmatig informatie per mail. 
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Tientje-voor-een-vriendje: 
Omdat het leuk zou zijn als onze vereniging zou groeien en omdat het altijd gezellig is om samen met je 
vriendjes/vriendinnetjes te sporten hebben we een nieuwe actie:  
 

   Breng een vriendje of vriendinnetje aan dat lid wordt van 
 onze vereniging en ontvang € 10,00! 

 
Binnenkort ontvangt iedereen een formulier waarmee je je samen met een  
vriendje kan aanmelden voor deze actie. Natuurlijk moet het vriendje ook een officieel inschrijfformulier 
invullen en voor de komende tijd lid worden van onze vereniging. 

 

SPONSOREN GEZOCHT: 
Om alle activiteiten en toernooien te kunnen organiseren en het financiële plaatje 
kloppend te houden zijn wij op zoek naar sponsoren.  
Dat kan een eenmalige sponsoring zijn of een bijdrage voor een activiteit of 
toernooi. Te denken valt aan de kosten voor bekers, medailles, oorkondes, website, 
uitjes, toernooikosten ed. 
 
Kunt en wilt U bijdragen of kent U iemand of een bedrijf die ons graag zou willen 
steunen, neem dan contact op met secretariaat@jvzevenbergen.nl.  
 
Alvast bedankt! 

 

Felicitatie prestaties leden: 
Bij deze willen we alle leden die de afgelopen tijd een 
prijs hebben behaald feliciteren!!!!! 
 
Zo waren er verschillende leden die bij de 500 punten 
toernooien een medaille of beker ontvingen omdat ze meer 
dan een honderdtal punten in hun paspoort hadden gehaald. 
Een hele mooie prestatie, proficiat!!! 
 
Ook onze wedstrijdjudoka’s doen het ontzettend goed. Ze  
trainen er hard en vaak voor en hebben veel toernooien met 
zware tegenstanders en grote poules. Ontzettend knap dus 
dan de meesten op JBN toernooien mooie prijzen hebben 
behaald! Gefeliciteerd!! 
 
Er staan de komende tijd nog genoeg toernooien op de  
agenda, dus hierbij willen we alle judoka’s die hieraan mee 
doen heel veel succes wensen. Ga er voor! 
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