
 

 

 

 

 

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:   

Daniël Kloeg – Mauro den 
Hartog – Levi van der Wolf  

 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: 

Vorig seizoen hebben we grandioos afgesloten met een erg leuk judokamp in Hoeven. 
Het weer was prachtig en 2 hele dagen hebben we ons prima buiten vermaakt. Het verslag  
staat verderop in deze nieuwsbrief. 
 
Het seizoen 2015-2016 is weer begonnen. Zoals u in deze nieuwsbrief kunt zien staat 
de kalender al weer aardig vol met toernooien en leuke activiteiten. We hopen dan ook dat 
onze leden hier actief aan zullen deelnemen! En dat er ouders bereid zijn om ons te willen  
helpen, want zonder vrijwilligers kunnen er geen activiteiten gehouden worden. 
Binnenkort is er de Algemene Ledenvergadering, een moment om als ouder/verzorger van een lid mee te 
praten over de gang van zaken van onze vereniging.  
 
Op dit moment lopen de Grote Club Actie en de Sinterklaas Actie. Een manier om in deze dure tijden toch 
wat extra inkomen voor onze vereniging te vergaren om leuke dingen met de leden te organiseren en de 
contributie laag te houden. 
 
Wij wensen iedereen een sportief en gezellig seizoen! 
 
Met vriendelijke groet. 
Bestuur Judovereniging Zevenbergen  

 
Grote Clubactie loopt: 

Op dit moment loop de Grote Clubactie en we hopen dan ook dat onze leden 
druk bezig zijn om zoveel mogelijk loten te verkopen! 
 
Lever de boekjes in vóór 31 oktober a.s. bij meneer Paul. 
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Kamp 28+29 september in Hoeven: 
Het laatste weekend van de zomervakantie was het weer zover: 
Judovereniging Zevenbergen ging op kamp naar Hoeven. Ditmaal gingen er 
ook judoka’s mee van judoverenigingen uit Lage Zwaluwe en Oudenbosch. In 
totaal hadden 39 judoka’s zich ingeschreven die op vrijdagochtend om 9.00 
uur enthousiast bij de Borgh stonden. Het thema van het kamp was dit jaar 
“reis rond de wereld”. Ook gingen er vele begeleiders mee. In 6 groepen 
verdeeld begon het kamp. 
 
Door middel van een leuke puzzelrit met spelletjes onderweg kwamen we eind 
van de ochtend aan in Hoeven. Na de lunch stond er een spellencircuit te 
wachten met allemaal uitdagende “wereld-spelen”. Ook een luchtkussen 
maakte deel uit van de spelletjes en via een enthousiaste begeleider mochten 
alle kinderen het Kangoo Jumpen uitproberen. Dat was leuk! Hierover was 
iedereen heel enthousiast! 
 
Hongerig viel iedereen daarna aan op de barbecue. Vervolgens was er de traditionele voetbalwedstrijd die 
dit jaar werd gewonnen door de begeleiding. 
Na de “wereld-quiz” trok iedereen warme kleding aan want de dropping stond te wachten. Dat was leuk, 
maar soms ook wel spannend. De soep stond te wachten voor de hongerige magen en toen was het 
helaas alweer bedtijd. 
 
De volgende ochtend gingen we op de fiets naar het bos, waar Paul 2 leuke spellen had gepland. Na de 
lunch vonden er weer vele leuke spellen plaats op het kampterrein. Omdat het mooi weer was zaten er ook 
een waterglijbaan en verschillende waterspelletjes bij. Nadat iedereen afgedroogd en omgekleed was, was 
het tijd om weer naar Zevenbergen te gaan fietsen. Daar vond de prijsuitreiking plaats. 
 
Hierbij willen we alle vrijwilligers en alle begeleiders en sponsoren bedanken! Dankzij hen was het een 
fantastisch leuk kamp! 
 

                                               

 
 Grote Clubactie Uitje: 

Het Grote Clubactie uitje staat gepland op zaterdag 20 februari. Want  
natuurlijk hebben al die enthousiaste lotenverkopers een bedankje verdiend! 
Wat we gaan doen is nog een verrassing, maar dat het leuk gaat worden  
kunnen we jullie alvast vertellen. 
 
De inschrijfformulieren zullen in januari uitgedeeld worden. 
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(ideeën) Brievenbus: 
In de leszaal staat een brievenbus tijdens de lessen. 
Hierin kunt u de enveloppen met geld/inschrijvingsstrookje doen als u uw kind 
opgeeft voor een toernooi of activiteit. 
 
Maar natuurlijk kunt u er ook uw ideeën in deponeren. 
 
Heeft u een vraag/opmerking/idee? Dan kunt u ook altijd mailen naar 
secretariaat@jvzevenbergen.nl  

 
Sinterklaasactie: 

 
De Borgh Club Spaaractie: 
Dit jaar doen wij als Judovereniging Zevenbergen voor de 3e keer 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! 

 
Kalender:  

Streekontmoetingen voorlopige data 

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

Andere activiteiten  
 
2 november 2015                  Algemene Ledenvergadering 
15 November 2015                Ouder-Kind judo ochtend 
20 februari 2016                     Grote Club Actie uitje 
maart 2016                             Sport- en Zwemmiddag 
april 2016                               Louis Buurstede Toernooi 
28+30 juni 2016                     Clubkampioenschappen 
juli 2016                                 Duo Judo 
2+3 sept 2016                        judo kamp 

500 punten toernooien 

 
4 oktober                     Oosterhout 
8 november                 Lage Zwaluwe 
?? januari                    Terheijden 
?? maart                      Made 
17 april                        Zevenbergen 
?? juni                         Breda 

 
 
 
 

We hebben dit jaar een nieuwe actie: de Sinterklaas Actie. 
Leden mogen zoveel mogelijk speculaas en/of amandelstaven proberen te  
verkopen. Diegene met de meeste verkochte staven krijgt zijn/haar naam in 
chocoladeletters. 
 
De bestelde staven worden vers gemaakt bij Bakker Bart in Zevenbergen en worden 
door het bestuur in de week voor 5 december bij de verkopers afgeleverd 
zodat zij ze bij de kopers kunnen brengen en iedereen kan smullen op 
Sinterklaasavond.             
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Gefeliciteerd!!!! De jarigen van de komende tijd zijn: 
oktober: 
08 Georgi Arushanov  
11 Koert van Engelen 
24 Patryk Tomala 
27 Merijn Nijhof  

november:  
01 Ismail Kücük 
17 Santino Reniers 
22 Loïc Geelen 

december: 
03 Julia Roubos 
07 Sem Verhoeven 
09 Ard Flipsen 
26 Aiden van den Dool 
 

 
Start toernooien: 
Ook dit seizoen staan er weer 6 streekontmoetingen en 6 500-punten 
toernooien op de agenda. Deze toernooien zijn vooral bedoeld voor de 
beginnende judoka’s. Dus vind je het leuk om eens tegen andere kinderen in 
wedstrijdverband te judoën en ervaring op te doen, schrijf je dan vooral in!! 
 
De streekontmoetingen hebben hun eigen site waarop allerlei informatie te 
vinden is: www.streekontmoetingen.nl  

 
Judopaspoort:  

                  Quentin en Marvin Schüürmann 

 
Wij zijn broers en wonen in Etten-Leur. Quentin is 11 jaar en zit in groep 8 en Marvin is 9 jaar en zit in 
groep 6. Wij zijn erg sportief! Allebei doen we aan Kangoo Jumpen en Marvin voetbalt ook nog bij Unitas 
30. 
Begin 2014 zijn wij lid van judovereniging Zevenbergen geworden. Wij trainen elke donderdagmiddag van 
5 tot 6 uur bij Paul. Quentin is met judo begonnen in Etten-Leur bij Sankaku toen hij 5½ jaar was en heeft 
nu de groene band met oranje slip en Marvin heeft de oranje band. 
We vinden judo een erg leuke sport, omdat je er sterk en zelfverzekerd van wordt. Ook de toernooien zijn 
erg leuk en we hebben al met veel wedstrijden meegedaan. Met de clubkampioenschappen is Marvin 
eerste geworden dit jaar. Helaas was Quentin geblesseerd aan zijn pols, maar hij kreeg toch een 
pechprijs. Het judokamp in Hoeven deze zomer vonden we fantastisch en volgend jaar gaan we zeker 
weer mee! 

 
EHBO-ers gevraagd: 

Op onze eigen toernooien en bij onze activiteiten zorgen wij er altijd voor dat er 1 of 
meerdere EHBO-ers aanwezig zijn. Dit natuurlijk voor de veiligheid van onze leden. Wij 
hebben onze eigen EHBO-koffer. 
 
Hebt U een EHBO diploma? En zou u ons een keer willen helpen? Laat het weten via 
secretariaat@jvzevenbergen.nl of geef het door aan 1 van de bestuursleden. 
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Judoregels:  
 

o Uit hygiënisch oogpunt wordt van de judoka verwacht dat hij of zij schoon de mat betreedt. Dat 
betekent handen, voeten en lichaam zijn gewassen.  

o Om elkaar niet te bezeren moeten je nagels aan zowel je handen als je voeten (naar redelijkheid) 
kort geknipt zijn. 

o Uit veiligheidsoogpunt mogen er geen sierraden (ringen, kettingen) gedragen worden op de mat. 
Meisjes dragen hun haar in staart of vlecht. 

o Eten (ook snoepgoed) en drinken op de mat is niet toegestaan. 
o Op de mat is de judoleraar de baas. Zeker i.v.m. de veiligheid moet men zijn of haar aanwijzingen 

altijd opvolgen. 
o Al aanwezige judoka’s van een latere groep, dienen rustig aan de kant te gaan zitten en te wachten 

op de wisseling. 
o Alleen zonder pijn is het fijn. Alles wat pijn kan doen is verboden 
o Stop is stop. Je moet direct stoppen als er wordt afgeklopt. Dat mag niet in het gezicht 
o Niet in het gezicht verplicht. Je mag niet met je handen en voeten in het gezicht van de andere 

judoka komen. 
o Geen hoofd wordt geroofd. Je mag nooit alleen maar het hoofd vasthouden van een ander. 
o Beter aaien dan klemmen en verdraaien. De grepen en worpen die het minst veilig zijn, mag je 

alleen leren gebruiken als je al lang judoot of al 12 jaar bent. Daar zijn speciale reglementen voor 
o Judo doe je alleen op de judomat. Niet op straat dus. 
 

Judo = respect! 
Je speelt met elkaar en niet tegen elkaar. Je leert samen te ontdekken hoe je iemand het best uit 
zijn evenwicht kunt brengen. Je leert samen hoe je zelf het best in evenwicht kunt blijven of wat je 
moet doen als je (bijna) valt (= valbreken). Je leert dat het leuk is met iedereen te oefenen: lang, 
klein, dik of dun. Je leert respect voor elkaar te tonen.  

 

 
Algemene Ledenvergadering 
Binnenkort houdt Judovereniging Zevenbergen weer haar jaarlijkse Algemene  
Ledenvergadering.  
Hiervoor willen wij U graag uitnodigen. 
 
Datum: Maandag 2 november 2015          
Tijdstip:  19.00 uur 
Alle ouders/verzorgers zijn welkom en hebben stemrecht tijdens deze  
vergadering.  
Binnenkort ontvangt u een uitnodigingsbrief met daarin de agenda. 
 
Notulen van Algemene Ledenvergaderingen zijn opvraagbaar bij secretariaat@jvzevenbergen.nl  

 
Spreekbeurttas: 

                                         Judovereniging Zevenbergen heeft een Spreekbeurttas aangeschaft van  
                                          de judobond. Deze tas is gesponsord door Vitalife (Paul Christianen).  
                                           
                                          In de spreekbeurttas zitten allerlei spulletjes waarmee je een spreekbeurt over  
                                          Judo kunt houden. Dus haal de tas bij Paul, trek je judopak aan, neem je  
                                          medailles, bekers en oorkondes mee en vertel je hele klas hoe leuk judo is! 
                                          Zeker weten dat je een mooi cijfer zult halen! 
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