
 

 

 

 

 

 

Dojo: Sportcomplex “de 
Borgh” IJshof 1 Zevenbergen 
 
Lestijden training: 
Dinsdag:  
15.30-16.30 5 t/m 8 jaar 
16.30-17.30 9 t/m 14 jaar 
Donderdag: 

16.00-17.00 5 t/m 8 jaar 
17.00-18.00 9  t/m 13 jaar 
 
Trainer: 
Paul Christianen 
T: 0168-323783 
E: paul@jvzevenbergen.nl 
 
Site: www.jvzevenbergen.nl 
 
Facebookpagina: 
Judovereniging.Zevenbergen 
 
Contact: 
bestuur@jvzevenbergen.nl 

Nieuwe leden:   

 
Wes Verwij – Thijs van 
Kuyen – Tim Surewaard -               
 
           WELKOM 

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

 
 

Van de bestuurstafel: 

Het judoseizoen 2015/2016 is in volle gang. Ook dit seizoen hebben we voor de judoka’s  
weer veel gepland. We vinden het fijn dat er zoveel leden meedoen met de toernooien  
en activiteiten. Daar doen we het tenslotte voor. Natuurlijk met de hulp van vele  
vrijwilligers en leden.  
Steeds meer activiteiten houden we samen met andere verenigingen in de regio, waardoor 
er meer deelnemers zijn en er ook eens andere gezichten te zien zijn. Zo was de sport- en 
zwemmiddag weer een groot succes. Ditmaal deden niet alleen Judoklub Klundert en Judo- 
vereniging Zevenbergen mee, maar ook judovereniging Haragei uit Terheijden. Verderop 
in deze nieuwsbrief een verslag. 
Ook het Grote Clubactie uitje was weer geslaagd! Zo’n bedankje hadden de leden wel verdiend na het 
verkopen van zo veel loten. Ook hiervan een verslag elders in deze nieuwsbrief. Ook aan bod komt een 
nieuw fenomeen: “judoka van de maand”.  
Naast de activiteiten zijn er natuurlijk ook een groot aantal toernooien. De meeste leden doen mee met de 
Streekontmoetingen en de 500 punten toernooien, maar de groep wedstrijdjudoka’s reist het hele land 
door. Enkele deden zelfs mee met het Zuid-Nederlands Kampioenschap!! Hoogtepunt was dat Sanne 
Kegge 1e werd en naar het Nederlands Kampioenschap -15 mocht! 
We zijn trots op al onze leden, die allemaal het beste in zichzelf naar boven halen of het nu gaat om grote 
toernooien of je allereerste toernooi. Het bestuur heeft het dan ook flink druk, maar doet het met plezier. 
Helaas sinds kort met 1 bestuurslid minder, aangezien Lo Hammer besloten heeft er na vele jaren grote 
inzet mee te stoppen. De resterende bestuursleden gaan positief verder op de ingezette lijn. 
 
Met vriendelijke groet,  
Bestuur Judovereniging Zevenbergen  
 

 

JUDOVERENIGING ZEVENBERGEN 

Nieuwsbrief  
Jaargang 16 
Nummer 1 
maart 2016 
verschijnt 4 x per jaar 

 
 
 
 

mailto:paul@jvzevenbergen.nl
http://www.jvzevenbergen.nl/
mailto:bestuur@jvzevenbergen.nl
mailto:secretariaat@jvzevenbergen.nl


Grote Clubactie Uitje: 
Op zaterdag 2 februari stonden er bijna 40 judoka’s klaar bij de Borgh voor  
het jaarlijkse Grote Club Actie uitje. Judovereniging Zevenbergen organiseert  
dit uitje als dank voor de leden omdat zij loten hebben verkocht voor de Grote  
Clubactie. Met de opbrengst hiervan kan de vereniging vele leuke dingen  
doen zoals mooie prijzen kopen, materiaal aanschaffen, inschrijfgelden laag  
houden e.d. Dit jaar werd er weer een mooi bedrag opgehaald, dus een  
bedankje was zeker op zijn plaats. 
Nadat alle judoka’s over de auto’s waren verdeeld gingen we naar het  
bowlingcentrum in Breda. Groepjes verdeeld naar leeftijd trok de bowlingschoenen  
aan en ging aan de slag voor strikes, spares en een hoop lol. Dit keer waren er geen 
“gootballen”, omdat de bumpers op alle banen omhoog stonden. Dit zagen we terug 
in de mooie scores! 
Natuurlijk stonden er genoeg kannen ranja klaar, want van bowlen krijg je best wel dorst. Na afloop gingen 
we aan tafel waar een heerlijk bord friet met een snack op ons te wachten stond. Dat smaakte goed. Als 
verrassing was er voor iedereen nog een lekker ijsje. 
Onze dank voor de vrijwilligers die meehielpen en de chauffeurs die ons heen en weer reden. 
Het was weer top! 
 
 
 

 
Bestuur veranderd: 
Helaas heeft Lo Hammer besloten te stoppen als bestuurslid. Vanaf begin 2011 was hij 
actief in het bestuur van onze vereninging. Was aanwezig bij toernooien, activiteiten, 
kamp e.d. en dacht en regelde mee.  
 
Wij bedanken Lo voor zijn jarenlange inzet voor Judoverening Zevenbergen! 

 
Site vernieuwd: 
Jawel...onze site is totaal vernieuwd!! 
Dus neem eens een kijkje. Op de site vind U alle informatie, formulieren, laatste nieuws en 
foto’s. Ook de informatie die op Facebook geplaatst wordt is hier direct te vinden.  

 



Sport- en Zwemmiddag Klundert groot succes: 
Op zondag 6 maart hielden Judoklub Klundert en Judovereniging Zevenbergen hun jaarlijkse sport- en 
zwemmiddag in de Niervaert in Klundert. Ditmaal schoof ook judovereniging Haragei uit Terheijden aan. 
Hierdoor verschenen er om 12.00 uur meer dan 70 judoka’s op de mat. Daar had judoleraar Paul weer  
leuke spellen voor hen voorbereid. In groepjes streden de judoka’s dan ook om de eer. Een aantal oudere 
jeugdleden van beide verenigingen hielp hen daarbij. 
Tussendoor en na 2 uur flink sporten, was er drinken en een snoepje. Daarna kleedde iedereen zich om, 
om nog heerlijk 2 uur lang in het zwembad te vertoeven. Dat was een waterfestijn! 
Na afloop kreeg iedereen nog een mooie oorkonde, chips en drinken en kon iedereen moe maar voldaan 
naar huis. 
Wij bedanken iedereen die mee heeft geholpen er een ontzettend leuke middag van te maken! 

 

 
Nieuwe Facebookpagina en actie Like en Deel: 
Tag ons!!!! 
Sinds kort hebben we een eigen pagina op Facebook. 
Te vinden onder Judovereniging.Zevenbergen. 
Hierop is het laatste nieuws e.d. van onze vereniging te vinden. 
 
We hopen dat U deze pagina wilt liken en delen! En dat U ook anderen wil 
uitnodigen ‘m te liken. 
Want als 250 mensen dit gedaan hebben, verloten we onder hen “een 
maand gratis judoën”! 

 Heeft uw kind een mooie prestatie geleverd met judo? 
 Heeft U een mooie judo foto van uw kind? 
 Heeft u een leuk judo filmpje van uw kind? 

En zet u het op uw eigen Facebook? Tag Judovereniging Zevenbergen dan in uw bericht of zet het 
rechtstreeks op onze pagina!!! 
Zo kunnen de mensen die onze pagina bezoeken ook zien wat voor een sportieve judoka’s we hebben en 
dat ze ontzettend hun best doen op allerlei toernooien en activiteiten! 

 
500 punten toernooi Breda gewijzigd: 
LET OP: Het 500 punten toernooi van Judovereniging Haagse Beemden is NIET op 15 mei (1e  
               Pinksterdag), maar is verzet naar zondag 22 mei. Ook de locatie is nog niet helemaal zeker. 
               Natuurlijk houden we u op de hoogte en zal alles juist op de inschrijfformulieren vermeld  
               worden. 

 



Wedstijdjudoka’s: Sanne Kegge naar NK judo: 

 
Ledenenquête:  

Enige tijd geleden hebben we alle leden een Ledenenquête meegegeven om thuis in te  
vullen. 
We zouden het fijn vinden om zoveel mogelijk ingevulde exemplaren terug te 
ontvangen om zo een goed beeld te krijgen wat de mening is over onze vereniging, wat 
er leeft, waar men behoefte aan heeft en wat we eventueel zouden kunnen verbeteren. 
We zouden u dan ook willen vragen deze enquête in te vullen. 
De algemene bevindingen uit deze enquête zult u in een volgende nieuwsbrief zien 
staan. 

 
Zoektocht naar vrijwilligers: 
Om alle toernooien en activiteiten die wij elk jaar organiseren goed voor te bereiden en soepel te laten 
verlopen, kunnen wij niet zonder vrijwilligers. 
Dus heeft u zin en tijd om ons een keer te ondersteunen, laat het weten aan 1 van de bestuursleden 
of stuur een mail naar secretariaat@jvzevenbergen.nl  
                                                                                                        Samen staan we sterk 

 
Kalender:  

Streekontmoetingen voorlopige data 

 
23 april 2016               Klundert 
04 juni 2016                   Gilze 

Andere activiteiten  
 
09 april 2016                          Louis Buurstede Toernooi 
05 juni 2016                           Duo Judo 
28+30 juni 2016                     Clubkampioenschappen 
2+3 sept 2016                        judo kamp 500 punten toernooien 

 
03 april                        Zevenbergen 
22 mei                         Breda 

 
Judoka van de maand Elisa Freij: 
Elke maand zal judoleraar Paul een “judoka van de maand” uitkiezen uit de jongste  
groep. Iemand die goed zijn/haar best doet, goed oplet, sportief is en zich aan de judoregels  
houdt. Voor de maand februari is het Elisa Freij geworden! Goed gedaan Elisa!  
 

 

Zoals u weet hebben we binnen Judovereniging Zevenbergen een enthousiaste groep wedstrijdjudoka’s 
die meerdere keren per week trainen. Niet alleen in Zevenbergen, maar ook in Made en Terheijden. 
Daarnaast doen zij gedurende het jaar mee aan vele Judo Bond Nederland toernooien. Grote toernooien 
waarin zijn niet in poules van 4 of 5 judoka’s zitten, maar waar een poule van soms wel meer dan 15 
judoka’s op hen wacht. Na winst kom je steeds een ronde verder in het toernooi. 
Pittig dus! Maar ze gaan er allemaal vol voor en trainen er hard voor. 
 
Regelmatig halen ze mooie prijzen op grote toernooien. Onlangs deden er zelfs enkele  
judoka’s mee met het Zuid-Nederlands kampioenschap. Sanne Kegge wist daar een mooie  
1e plaats te halen en mocht daardoor ook mee doen met het Nederlands Kampioenschap in  
Apeldoorn. Ook daar deed ze ontzettend haar best, maar viel helaas niet in de prijzen.  
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Vrijwilliger in het zonnetje:  
  Elke nieuwsbrief willen we voortaan een vrijwilliger in het zonnetje zetten. Juist de mensen  
 die ons belangeloos helpen en hun tijd en energie enthousiast voor de judovereniging  
 inzetten, verdienen het om eens in de spotlights te staan! 
 Ditmaal een verdere kennismaking met: 

 
Naam:             Dion van Beers 
 
Leeftijd:          63 jaar 
 
Over jezelf: Ik woon in Zevenbergen, ben getrouwd en heb 2  zonen. Ik 
werk al 45 jaar bij de overheid. Momenteel werk ik 4 dagen per week bij de 
gemeente Zevenbergen en pas ik 1 dag op mijn  kleinzoon (15  
maanden oud).  
Mijn hobby’s zijn: reizen in het algemeen, fietsen (samen met mijn vrouw 
maak ik tochten van 70 à 80 kilometer), hardlopen en alles te weten komen 
van belastingen. 
 
Hoe in aanraking met JVZ: Toen we in 1987 naar Zevenbergen 
verhuisden raakte onze zoon bevriend met een jongetje dat op judo zat. Hij 
kwam vaak bij ons spelen. Onze zoons wilden toen ook op judo. 
In 1988 werden ze allebei lid van judovereniging Groene Ster, de een was 
toen 4 jaar, de ander 6 jaar. Vanaf het begin deden ze mee met de 
Streekontmoetingen (die toen net waren gestart) en met bondswedstrijden. 
Zelf korfbalde ik, maar daar stopte ik toen mee om bij de judo te helpen. Eerst werd ik voorzitter van de 
activiteitencommissie en in 1989 werd ik ook voorzitter Streekontmoetingen. Dit laatste heb  
ik tot 2001 gedaan. Ook werd ik zelf lid van de judo en ging met ander ouders trainen en les volgen. Ik 
haalde mijn bruine band. 
Onze zoon Rob was talentvol. Heeft een paar keer meegedaan met de Zuid-Nederlandse 
Kampioenschappen en heeft ook deelgenomen aan het Nederlands Kampioenschap. Rob werd lid in 
Made en ook ik ben daar lid geworden en ging daar trainen. Ik behaalde mijn zwarte band en de 1e en 2e 
dan. Her en der trad ik als scheidsrechter op bij toernooien. 
Bij judovereniging Groene Ster ben ik ook interim-voorzitter geweest en later voorzitter. Mijn zoon Mark is  
later ook een aantal jaren voorzitter van Judovereniging Zevenbergen geweest. 
Rob heeft CIOS gedaan met hoofdkeuzevak judo. Hij werkt bij een sportstichting in Rotterdam. Zijn doel is 
dat ieder kind binnen een kleine afstand van zijn thuisadres moet kunnen judoën. Hij geeft judolessen op 
scholen en traint zelf ook nog steeds.  
 
Vrijwilliger sinds:  Sinds 1989 bij de voorloper van Judovereniging Zevenbergen 
 
Waarom vrijwilliger: Omdat ik het zo leuk vind om met jongelui op te trekken, om te zien hoeveel plezier 
ze hebben in judo. Het maakt niet uit of mijn eigen kinderen de sport beoefenen. 
En ik vind dat als je de tijd hebt, je een bijdrage moet leveren aan de maatschappij. 
 
Wat doe je als vrijwilliger: Ik ben scheidsrechter op de toernooien (500 punten en Streekontmoeting). 
Daarnaast wordt ik ook soms door de andere verenigingen hiervoor gevraagd. 
 
Leuk aan judovrijwilliger zijn: Het is een mooie vrijetijdsbesteding voor mezelf ha ha, leuker dan de hele 
dag in de tuin schoffelen. Maar vooral het plezier van de judoka’s zien is het allerleukste. 
 
Mooiste herinnering aan JVZ: Dat de Judovereniging nog steeds bloeiend is sinds de oprichting. En dat 
ze een mooie kern/bestuur hebben, die voldoening heeft in het vrijwilligerswerk. En dat ze zo’n goede 
trainer hebben! 

 



Gefeliciteerd!!!! De jarigen van de komende tijd zijn: 
april: 
11 Rohan van der Wolf 
16 Ilse Visser 
20 Fern Oudhuis 
 

mei: 
06 Julian Kloeg  
14 Michel van Wijk 
 

juni: 
07 Mauro den Hartog 
11 Sanne Kegge 
23 Ronan van Pelt 
28 Sem Melissen 
29 Oskar v/d Sluis 

 
Rabobank Clubkas Campagne: 
Ook in 2016 hebben we ons weer aangemeld voor de Rabo Clubkas Campagne. Rabobank West-Brabant 
Noord stelt een bedrag van €125.000,00 beschikbaar dat verdeeld gaat worden over de deelnemende 
verenigingen. Leden van de Rabobank mogen stemmen op zijn/haar favoriete club om zo een bijdrage 
voor de club te verkrijgen. 
Van woensdag 6 april t/m maandag 18 april 2016 kunnen leden hun stem uitbrengen  
op ruim 300 clubs die deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Hiervoor  
ontvangen zij op 5 of 6 april een persoonlijke kaart via de post met een unieke 
stemcode die eenmalig wordt versterkt. 
 
Wij zouden het erg fijn vinden als u op ons wilt stemmen!!! 
Alvast bedankt! 

 
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! 
Formulier in leszaal verkrijgbaar! Natuurlijk moet het vriendje ook een officieel inschrijfformulier invullen en 
voor de komende tijd lid worden van onze vereniging. 

 
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 bij de Streekontmoetingen zien we mooie partijen en 
laten onze judoka’s zien goed mee te komen en erg hun  
best te doen. Mooie podiumplaatsen zijn het gevolg. 
Goed gedaan! 
 
Er staan de komende tijd nog een paar toernooien op de  
agenda, dus hierbij willen we alle judoka’s die hieraan mee 
doen heel veel succes wensen. Ga er voor! 
 
De uitslagen vindt u na afloop in de Moerdijkse Bode. Maar ook op onze site staan de uitslagen en de 
foto’s. 
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