
 

 

 

 

 

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:  

Ismail Kücük - Yara Lousberg - 
Freek Wijkx - Sara den 
Hollander - Merlijn Nijhof       
 

 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 seizoen is bijna afgelopen en terugkijkend kunnen we zeggen dat het weer een mooi jaar was voor de 
vereniging. We hebben 2 leuke toernooien kunnen houden in de Borgh, hadden een 
zeer gezellige ouder-kind judo ochtend, een sportieve sport- en zwemmiddag samen 
met judoklub Klundert, hebben een zeer leuk nieuwe activiteit in het leven geroepen nl 
het duo judo en ook de Clubkampioenschappen waren erg goed verlopen. 
Een seizoen om trots op te zijn! 
 
Natuurlijk zijn we ook erg trots op onze wedstrijdjudoka’s die op allerlei binnenlands en  
buitenlandse toernooien lieten zien dat ze veel geleerd hebben en hun vrouw/mannetje  
staan. Ze hebben dan ook mooie prijzen in de wacht gesleept. 
 
Ook trots zijn we op onze vaste groep vrijwilligers en jeugdleden die het hele seizoen voor  
ons hebben klaargestaan en waardoor alle toernooien en activiteiten prima geregeld konden 
worden! Onze dank!!! 
 
Waar we nu volop mee bezig zijn is het judokamp dat het laatste weekend van de zomervakantie 
gehouden wordt in Hoeven. Elk jaar een groot succes omdat de sfeer altijd prima is en we met zijn allen 2 
hele dagen genieten van alle leuke spellen en activiteiten die we met elkaar doen op een mooie kamp 
accommodatie. We hopen dat er dit jaar weer veel leden van Judovereniging Zevenbergen en Hirundo 
(Lage Zwaluwe) zich inschrijven zodat we er een giga leuk kamp van kunnen maken! 
Volgend seizoen gaan we er weer vol energie tegenaan om te zorgen dat onze vereniging voor onze leden 
aantrekkelijk en gezellig blijft! 
 
Met vriendelijke groet. 
Bestuur Judovereniging Zevenbergen  

 

 

JUDOVERENIGING ZEVENBERGEN 

Nieuwsbrief  
Jaargang 15 
Nummer 2 
juni 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!!!! 

 
DUO JUDO 
Op zondag 28 juni werd voor het eerst de Duo Judo ochtend gehouden. Een initiatief van judoleraar Paul. 
Het was een ochtend waarbij de judoka’s in duo’s judoden om de prijzen. Ze moesten samen hun mooiste 
worpen laten zien, samen binnen een minuut zo veel mogelijk worpen doen en uiteindelijk in een 
toernooivorm strijden voor de punten. De wedstrijden waren met scheidsrechters, puntentafel en in 
poulevorm. Net als in een echt toernooi dus! 
Paul had ook judoka’s van andere verenigingen uitgenodigd en dat is natuurlijk altijd leuk. Zo judo je weer 
eens tegen andere kinderen. 
Omdat er in duo’s werd gejudood moedigden de judoka’s elkaar fanatiek aan en dat was leuk om te zien. 
Ook was er veel publiek dat genoot van deze ochtend. 
Iedereen ontving een mooie beker en dat was zeer verdiend! 
Een succesvolle ochtend dus die zeker navolging zal vinden.   Onze dank aan alle vrijwilligers!!!!   

                             

                                                                           

 



Grote Clubactie Uitje: 
Helaas is het ons dit seizoen niet gelukt om een uitje voor onze leden te organiseren als dank voor het 
verkopen van loten van de Grote Clubactie. 
Er waren ideeën genoeg, maar ze moeten natuurlijk  
ook betaalbaar zijn, geschikt voor judoka’s van 5 tot 15 jaar,  
op redelijke afstand en ook nog leuk. En mocht het een buiten- 
activiteit zijn dan zijn we natuurlijk afhankelijk van het weer. 
We zijn er volop mee bezig, dus als het lukt zal er begin van het  
nieuwe seizoen iets gepland worden! 
 
De inschrijfformulieren komen!! 
 

 
Clubkampioenschappen en Judoka van het jaar: 

  
 
Dit jaar werden de Clubkampioenschappen tijdens de lessen van  
dinsdag 7 juli en donderdag 9 juli gehouden. In poules konden de  
judoka’s onderling in wedstrijden uitmaken wie Clubkampioen werd  
en wie de 2e of 3e plaats haalden. 
Natuurlijk was dat best wel spannend, met name voor de judoka’s  
die nog nooit wedstrijden hadden meegedaan. Maar meneer Paul  
legde uit hoe het werkte met de tijd, de worpen, de scheidsrechters  
e.d. Daarna ging iedereen vol goede moed aan de slag. 
Er waren voor het publiek (want er waren veel ouders, broertjes,  
zusjes, opa’s en oma’s meegekomen) mooie wedstrijden te zien en 
iedereen deed erg zijn/haar best! Iedereen gefeliciteerd met jullie  
prestaties!!!!  
 
Dit jaar werd ook de judoka van het jaar gekozen. Meneer Paul heeft  
daar lang over nagedacht en zocht een judoka die bijna altijd op de  
training was, die zich altijd voor 100% inzette, die meedeed aan de  
activiteiten en toernooien van de vereniging, die meehielp met de  
vereniging, die zelfs extra trainingen deed, die altijd gemotiveerd was.  
En hij kwam uit bij……Yorick van der Wolf! Gefeliciteerd met deze  
mooie prijs Yorick en weer heel veel succes komend seizoen! 
 
Daarnaast onze dank naar de jeugdleden en vrijwilligers die deze 2 middagen geholpen hebben! 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/illustratie-van-kinderen-die-verschillende-sporten-spelen-29370068.jpg&imgrefurl=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-afbeelding-de-kinderen-spelen-eps-dossier-eenvoudige-gradi%C3%ABnten-geen-gevolgen-geen-netwerk-geen-transparencies-all-afzonderlijke-lagen-image30159376&h=1009&w=1300&tbnid=H_ssFe8bzVEQpM:&zoom=1&docid=pmQBPQolOvGWjM&ei=3liiVcDbEqr_ygPE2KKgDw&tbm=isch&ved=0CEUQMygbMBs


 
Matten schoonmaken: 

 
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! 

 
 Schooljudo: 
Het schooljudo was dit jaar weer een groot succes. Op verschillende basisscholen in Zevenbergen werd 
door Paul Christianen schooljudo gegeven aan de groepen 3-4 en 5-6. 
Voor matten en kleding wordt door de Schooljudo organisatie gezorgd. 
Natuurlijk is het mooi dat kinderen kennis kunnen maken met de judosport, want judo is goed voor lichaam 
en geest.                 

 
Kalender: 

Streekontmoetingen voorlopige data 

 
3 oktober 2015            Roosendaal 
21 november 2015      Zevenbergen 
?? januari 2016           Prinsenbeek 
19 maart 2016             Dongen 
?? april                         Klundert 
4 juni 2016                   Gilze 
 

Andere activiteiten  
 
28/29 augustus 2015            Kamp 
19 september 2015               Startdag verkoop Loten 
                                              Grote Clubactie 
Oktober 2015                         Algemene Ledenvergadering 
November 2015                     Ouder-Kind judo ochtend 
September/oktober  2015      Grote Club Actie uitje 
maart 2016                             Sport- en Zwemmiddag 
april 2016                               Louis Buurstede Toernooi 
juni 2016                                 Clubkampioenschappen 
juni 2016                                 Duo Judo 
aug/sept 2016                         judo kamp 

500 punten toernooien 

 
Data volgen nog 

 

 
Gefeliciteerd!!!! De jarigen van de komende tijd zijn: 
juli: 
01 Danick Kortsmit 
05 Wes Verweij 
08 Dario Oomen  
17 Hannah Plantinga  
29 Diego van Rosmalen  

augustus: 
06 Sem van Oorschot 
12 Yorick v/d Wolf 
14 Brent van Engelen 
15 Tyn van Rosmalen 
16 Noa de Vries 
20 Sara den Hollander  
21 Kacper Tomala  
22 Mick de Vos  
25 Wessel Vermeulen  
29 Julia Neven  

september: 
03 Anne Freij  
10 Paul Duijverman  
29 Bart Martens  
30 Esmee Neven  
 

                         Na de Streekontmoeting in juni heeft hebben het bestuur en enkele vrijwilligers weer hard 
                         gewerkt om alle matten weer eens goed schoon te maken. 
                         Met speciaal desinfectie schoonmaakspul, stoomreinigers, poetsdoeken en zwabbers ging  
                         iedereen hard aan de slag. 
                         Alle matten zijn weer schoon voor het volgend seizoen. 
                         Onze dank voor iedereen die meegeholpen heeft! 



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. 

 
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! 

 
 

                                                                                            Wij wensen iedereen  
                                           een gezellige en sportieve  
                                                    vakantie!!! 

             Tot in september!!! 
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