
 

 

 

 

 

 

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:   WELKOM  
Justin Keijner – Daniël Bogers – 
Jim van Rosmalen – Deaven 
van der Velden – Claudia 
Roubos – Noud Geurtsen – 
Suzanna Chowanski                

 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 seizoen 2015-2016 is zo goed als afgelopen. Wat was het weer een geweldig seizoen!!!!  
Met gezellige toernooien (500 punten en Streekontmoetingen), vele activiteiten (ouder-kind  
judo ochtend, Grote Clubactie uitje, Duo-judo, clubkampioenschappen, Sport en Spel,  
Sinterklaasactie, Zeuvenkamp), maar vooral met ontzettend enthousiaste leden en hun  
ouders/verzorgers. 
 
Wat heeft iedereen goed zijn/haar best gedaan en wat hebben wij genoten van de  
sportiviteit, inzet, het plezier en enthousiasme van onze leden. Daar doen we het voor! 
Onze dank gaat ook uit naar de ouders, leden en jeugdleden die ons geholpen hebben om  
alle activiteiten te kunnen organiseren en die hielpen om alles soepel te laten verlopen. 
 
Maar natuurlijk moet niet onvermeld blijven dat onze leden fantastische prestaties hebben geleverd het 
afgelopen seizoen! Zo werd Sanne Kegge met haar damesteam niet alleen Zuid-Nederlands kampioen, 
maar ook Nederlands Kampioen. En wist Tyn van Rosmalen de 2e plaats op de Zuid-Nederlands 
kampioenschappen te behalen. Maar ook alle andere leden die een mooie oorkonde, beker, medaille of 
podiumplaats hebben behaald.. jullie zijn toppers!!!!!  
Ook de leden die trouw elke week komen trainen en steeds weer een stapje vooruitgaan verdienen een 
pluim! Want een ieder die sport op zijn/haar niveau en het beste uit zichzelf haalt is een KANJER!  
 
Achter de schermen zijn we al weer druk bezig voor komend seizoen. Een seizoen dat voor iedereen 
hopelijk weer een geweldig iets mag worden. Maar eerst gaan we nog op kamp, een jaarlijks hoogtepunt. 
Tot in september! 
 
Met vriendelijke groet,  
Bestuur Judovereniging Zevenbergen  

 

JUDOVERENIGING ZEVENBERGEN 

Nieuwsbrief  
Jaargang 16 
Nummer 2 
juni 2016 
verschijnt 4 x per jaar 
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Kamp 2016...DOE MEE!!!! 
Op vrijdag 2 en zaterdag 3 september 2016 houden wij weer ons jaarlijkse kamp. 
Ditmaal niet in het vertrouwde Hoeven omdat die locatie helaas is gestopt, maar we hebben een andere 
prachtige locatie gevonden in Reusel! 
Omdat dat niet om de hoek ligt gaan we er dit jaar dan ook met de auto naar toe. 
 
Heb je zin in 2 dagen gezelligheid, sportiviteit, leuke activiteiten, sport en spel en veel lachen? 
Schrijf je dan in!! Het kan nog tot 18 juli a.s. 
 
Natuurlijk hebben we ook begeleiders nodig gedurende deze dagen om er een fantastisch kamp van te 
maken voor de deelnemers. 
Heeft u zin en tijd en vindt u het leuk om met een groep jongeren een geweldig kamp te maken...geef u 
dan op! 
 

     
 

 
Duo-Judo: 
Op zondag 5 juni werd het Duo-Judo gehouden in de Borgh. Een activiteit waaraan judoka’s in duo’s 
meedoen. Samen moeten zij zo veel mogelijk worpen doen in een bepaalde tijd, zo mooi mogelijke 
worpen laten zien en tegen andere duo’s judoën in een poulesysteem. 
Er deden meer dan 25 duo’s mee van verschillende verenigingen mee. 
Ook veel publiek was gekomen om naar de judoka’s te kijken en hen aan te moedigen. 
 
Op de 3 matten was dan ook genoeg te zien en te beleven. Aan het eind kreeg iedereen een mooie  en 
welverdiende beker. Het was een gezellig en goed lopend toernooi, mede door de hulp van jeugdleden, 
scheidsrechters en vrijwilligers. Onze dank hiervoor. 
 

   



Sanne Kegge Nederlands Kampioen! 
25 juni j.l. werden de Nederlandse kampioenschappen voor teams gehouden in Nijmegen voor -15 
damesteams. 
Sanne Kegge deed hier aan mee in een team dat samengesteld was uit zeer goede dames van 
judoverenigingen uit de regio. Nadat het team al Zuid-Nederlands kampioen was geworden, gingen ze vol 
goede moed de mat op om te laten zien dat ze samen heel sterk staan! 
En sterk waren ze zeker!!!! Ze werden Nederlands Kampioen!!! 
Super gedaan Sanne en natuurlijk de andere dames!!!! Gefeliciteerd met deze prachtige prestatie!! 
 
Tijdens de clubkampioenschappen is Sanne door Judovereniging Zevenbergen in het zonnetje gezet want 
dat heeft ze dubbel en dwars verdiend! 
 
 

 

 
Kalender:  

Streekontmoetingen  

 
              Data volgen z.s.m. 

Andere activiteiten (onder voorbehoud) 

 
2+3 sept 2016           Judo kamp 
Oktober 2016            Algemene Ledenvergadering 
November 2016        Ouder-Kind judo ochtend 
Februari 2017           Grote Clubactie Uitje 
Maart 2017                Sport- en Zwemmiddag 
April 2017                  Louis Buurstede Toernooi 
Mei/juni 2017             Duo Judo 
Juli 2017                    Clubkampioenschappen 

500 punten toernooien: 
 
            Data volgen z.s.m. 

 
Judoka van de maand maart en mei: 
Elke maand zal judoleraar Paul een “judoka van de maand” uitkiezen uit de jongste  
groepen. Iemand die goed zijn/haar best doet, goed oplet, sportief is en zich aan de judoregels  
houdt.  
Want dan verdien je het om in het zonnetje gezet te worden! 
In de afgelopen maanden waren dat: 
 
Maart: Dirk Kanters 
Mei: Mick de Vos 
 
Top gedaan!!!! 

 
 



Clubkampioenschappen en Tyn van Rosmalen judoka van het 
jaar: 
Op dinsdag 28 en donderdag 30 juni werden de 
Clubkampioenschappen gehouden tijdens de lessen. 
Voor sommige judoka’s heel spannend, want het was de 1e keer dat ze  
voor publiek hun judovaardigheden moesten laten zien. Voor anderen 
gesneden koek, want die judoën regelmatig op toernooien. 
Natuurlijk deed iedereen ontzettend zijn/haar best bij de onderdelen 
“snelste worp”, “mooiste worp” en in de poulewedstrijden.  
Nadat alle scores bij elkaar waren opgeteld konden de kampioenen 
gehuldigd worden en de prijzen worden uitgereikt. (zie rechts) 
 
Goed gedaan allemaal!!!!  
 
Onze dank aan de vrijwilligers die ons geholpen hebben. 

 
 
 
Tijdens de Clubkampioenschappen werd ook de judoka 
van het jaar bekend gemaakt.  
Door zijn grote inzet, sportiviteit, het vele trainen, trouw 
volgen van wedstrijdtrainingen, deelname aan vele 
toernooien en JBN wedstrijden, zijn vele podiumplaatsen, 
het behalen van een 2e plaats op de Zuid-Nederlandse 
Kampioenschappen enz enz heeft Tyn van Rosmalen 
deze prijs helemaal verdiend!! 
 
Gefeliciteerd!!!!!! 
 
         

 
Gefeliciteerd!!!! De jarigen van de komende tijd zijn: 
juli: 
05 Wesley Verweij 
24 Thijs van Kuyen 
28 Daniël Kloeg 
29 Diego van Rosmalen 
31 Justin Keijner 

augustus: 
12 Yorick v/d Wolf 
15 Levi v/d Wolf 
15 Tyn van Rosmalen 
16 Noa de Vries 
20 Sara den Hollander 
22 Mick de Vos 
24 Suzanna Chowanski 
25 Wessel Vermeulen 

september: 
03 Anne Freij 
08 Deaven v/d Velden 
10 Paul Duijverman 

 
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. 
Er zijn allerlei taken te doen: matten leggen, puntentelling, oorkondes schrijven, foto’s nemen, EHBO, 
scheidsrechter, tafelhulp e.d. Wij geven hier graag uitleg over! 
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 

mailto:secretariaat@jvzevenbergen.nl


Judoka van de maand: 
 
Naam:             Paul Duijverman 
Leeftijd:           12 jaar 
Over jezelf:      Ik woon in Zevenbergen. Ik zit in groep 8 van  
                        de Arenberg.  
                        Ik heb ook nog een zus. 
Judoka sinds:  2010 
Band/slip:        groene band en blauwe slip 
Leuk aan judo: Het is gezellig. Er zijn leuke wedstrijden en je  
                         leert veel. 
Prijzen behaald: Ik heb al veel medailles en bekers van de  
                         Streekontmoetingen, de 500 punten  
                         Toernooien, de Clubkampioenschappen, het  
                         Louis Buurstee toernooi en van Duo Judo. 

 
Vooruitblik 500 punten toernooien en Streekontmoetingen: 
In het afgelopen seizoen hebben we weer meegedaan aan de streektoernooien en de 500 punten 
toernooien. We hebben gemerkt dat vooral bij de streektoernooien het animo een beetje terugliep. Dit 
hebben we ook teruggekoppeld naar de organisatie van deze toernooien. De 500 punten toernooien 
bleven populair.  
Alle judoka’s hebben weer mooie leerervaringen opgedaan en her en der flink wat punten gesprokkeld, 
bekers en medailles gehaald. Wat is het toch altijd een feest om die kinderen zo sportief bezig te zien. 
 
In het komende seizoen zullen we als vereniging opnieuw aan de slag gaan  
tijdens deze toernooien. Wel zullen een aantal dingen wijzingen. Bij het schrijven  
van deze nieuwsbrief zijn nog niet alle wijzigingen helemaal bekend. Die zullen  
dan zeker in het volgende nieuwsbrief verder worden uitgelegd. Kort kan worden  
gezegd dat de manier van punten tellen bij het 500 punten toernooi gaat  
veranderen.  
Voor de streekontmoetingen geldt dat we niet langer kunnen garanderen dat  
er een begeleider van het bestuur aanwezig is. Onze bestuursleden hebben  
zelf ook redelijk sportieve kinderen, waarvan een deel ook actief in de judo.  
Dit betekent dat zij ook hun eigen wedstrijden doen die soms gelijk vallen  
met een streekontmoeting of zelfs met een 500 punten toernooi. We willen wel zo veel mogelijk 
begeleiding blijven bieden. Vandaar dat er een keus is gemaakt op grond van de hoeveelheid deelnemers. 
Natuurlijk doen we ons best om bij zo veel mogelijk van de streekontmoetingen aanwezig te zijn!  

 
Oproep mailadressen: 
In het afgelopen seizoen hebben we gemerkt dat we niet altijd alle kinderen de formulieren 
konden meegeven, bijvoorbeeld omdat ze een paar keer een les misten. Daarom zijn we 
begonnen met het rondmailen van herinneringen. Uit deze mailingen bleek dat niet alle 
mailadressen meer kloppen of nog actief zijn.  
 
Dus bij deze de oproep: wilt u alstublieft wijzigingen in uw mailadres  
doorgeven? Dan kan via secretariaat@jvzevenbergen.nl. Weet u niet zeker  
of in onze administratie nog wel het juiste mailadres staat? Geef dan uw  
mailadres met de naam van het lid gewoon voor de zekerheid door! Zo  
weten we zeker dat we alle leden kunnen bereiken voor onze activiteiten. 
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Zeuvenkamp: 

 
Zeuvenkamp is de naam van een nieuw evenement dat op 2 juli voor het eerst in Zevenbergen plaats 
heeft gevonden. Zeuvenkamp is een initiatief van de Moerdijkse Kiwanis club, Moerdijkfit (een platform 
van Gemeente Moerdijk) en zeven Zevenbergse sportverenigingen.  
 
Op zaterdag 2 juli vond  de 1e Zeuvenkamp plaats. Zeven Zevenbergse sportverenigingen deden 
hieraan mee. Allemaal hadden zij een groep eigen sporters geleverd die bij alle verenigingen een 
spelelement gingen volgen. Dus onze groep van 12 judoka’s moesten ook bij de hockey, de honkbal, de 
volleybal, de tennis, de voetbal en de badminton hun kunnen laten zien. Overal konden ze punten halen 
en aan het eind werden die opgeteld en waren er 8 Zevenbergse Kampioenen (in iedere leeftijdsgroep 
een jongen en een meisje). 
Na een welkomstwoord door in de Virtuskantine vertrok iedereen voor zijn/haar route langs de 
verenigingen. Iedereen had van Kiwanis een mooi t-shirt gekregen. 
Wat was het gezellig in de Borgh met steeds een andere groep sporters die op visite kwamen. Op hen 
stonden 2 judospellen te wachten. Iedereen mocht “judopak hangen” en laten zien hoe sterk ze waren. 
Sommigen hielden het maar een paar seconden vol, anderen hingen de volle 2 minuten. Wat knap! 
Daarnaast werd er in poules “judoworstelen” gedaan, waarbij het de bedoeling was op je knieën je 
tegenstander zo snel mogelijk buiten de mat te duwen, trekken of rollen. Hier ging het er af en toe stevig 
aan toe en zag het publiek mooie partijen. 
 
Tussen de middag had Kiwanis (met dank aan sponsoren) voor een lunchpakket voor alle deelnemers 
gezorgd en konden alle sporters even bijkomen van alle sportieve inzet. 
Bij de prijsuitreiking in de Virtuskantine vielen we van de ene in de andere verbazing, want Tyn van 
Rosmalen en Elle van Batenburg werden Zevenbergs kampioen in hun leeftijdsgroep. Maar wat we 
echt nooit hadden verwacht maar toch gebeurde: Judovereniging Zevenbergen werd kampioen van 
Zevenbergen!!!! Wat een geweldige kanjers deden er mee!! We zijn verschrikkelijk trots op jullie! 
 
Bij deze willen wij ook de vrijwilligers bedanken die ons hebben geholpen in de Borgh, die de judoka’s 
hebben vervoerd en aangemoedigd. Dank zij jullie is het een zeer geslaagd evenement geweest!!!! 
 
 

                           

 



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:          Corné Roubos        
 
Leeftijd:       43 jaar         
 
Over jezelf:  Ik ben geboren in Dordrecht en woon in Zevenbergen. Ben  
                     getrouwd en heb 2 dochters. Ik werk in Moerdijk als  
                     ploegbaas van een verzinkerij. Ik hou van voetbal, formule 1 
                     kijken en op vakantie gaan. Ik geniet van leuke dingen doen 
                     met mijn gezin, zoals pretparken, uitjes, speeltuin e.d. 
 
Hoe in aanraking met JVZ: Mijn oudste dochter Julia was uitgenodigd 
voor vriendjesdag bij de judo. Ze vond het zo leuk dat ze lid werd. Nu na 2 jaar vindt ze het nog steeds erg 
leuk. Mijn jongste dochter is ook onlangs lid geworden.  
 
Vrijwilliger sinds:  1,5 jaar 
 
Waarom vrijwilliger: Ik vind het altijd leuk om meer betrokken te raken bij een club. Vroeger heb ik 14 jaar 
gehandbald en mijn ouders gingen altijd mee en hielpen ook altijd bij de verenging.  Ik vind Judovereniging 
Zevenbergen een leuke club met gezellige activiteiten. Het is een spontane groep mensen. 
 
Wat doe je als vrijwilliger: Als vrijwilliger doe ik alles wat me gevraagd wordt. De afgelopen jaren heb ik 
foto’s gemaakt bij toernooien en activiteiten, ik houd de website up-to-date, help als tafelhulp en EHBO-er 
en ga mee met uitjes, activiteiten en het kamp 
 
Leuk aan judovrijwilliger zijn: Je maakt alles van dichtbij mee, je hebt meer contact met iedereen en 
bent meer betrokken. Het belangrijkste vind ik dat de kinderen het goed naar hun zin hebben. Maar ikzelf 
vind het ook leuk om naar alle wedstrijden te gaan en te kijken naar de judoka’s. 
 
Mooiste herinnering aan JVZ: Dat was toch wel het judokamp. Was erg gezellig! Het was tot in de 
puntjes goed geregeld. Het was wel zwaar, maar je krijgt er veel voor terug! 
Maar ook van alle andere activiteiten en toernooien geniet ik altijd. 
Wat ik ook leuk vond was om mee te helpen de website opnieuw op te zetten. 
 

 
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. 

 
 
 



Samenvatting ledenenquête: 
Al weer enige tijd geleden is de ledenenquête gehouden. Maar liefst 22 judoka’s hebben deze ingevuld. 
Fijn! In het algemeen kunnen we concluderen dat de judoka’s zeer zeker tevreden zijn met hun lessen en 
lestijden. Wel zien we verschillen tussen de judoka’s die wat verder willen en degenen die één keer per 
week genoeg vinden. De meeste judoka’s zijn ook tevreden met wat ze leren al wordt wel een aantal keer 
aangegeven dat iets meer aandacht voor worpen en houdgrepen fijn zou zijn. De sfeer in de lessen scoort 
bijzonder goed net als alle complimentjes die we voor meneer Paul voorbij zagen komen! De tips die we 
vroegen als jullie iets aan de les mochten veranderen gaven ongeveer hetzelfde beeld als de tevredenheid 
over de lessen. Iets meer worpen, houdgrepen en technieken om meer beslagen ten ijs te komen bij 
wedstrijden. En we zagen prachtige dromen voorbij komen: Olympisch kampioen, Nederlands kampioen 
en flink wat zwarte banden. Het grootste gedeelte van de judoka’s die de vragen beantwoordden doet mee 
aan de 500 punten- en streektoernooien. Ook hebben we geleerd dat sommige judoka’s de wedstrijden 
juist nog te spannend vinden. Goed voor ons om te weten, zodat we daar onze begeleiding op kunnen 
aanpassen! En zo’n beetje alle judoka’s doet mee aan de andere activiteiten die we organiseren. Daar zijn 
we blij mee! De activiteiten worden ook erg gewaardeerd merkten we aan jullie antwoorden.  
Ook bij de ouders mochten we van 22 personen de vragenlijst terug ontvangen. Ook bij deze vragen 
konden we gelukkig zien dat er veel tevredenheid is over de lessen, de invulling en de trainer. De sfeer 
wordt als goed en prettig omschreven. De spelletjes worden gezien als speelse manier van lesgeven, 
hoewel ook af en toe wordt opgemerkt dat dat wat minder mag. Iets meer aandacht voor techniek. Ook de 
lestijden zijn geen probleem. Meneer Paul scoort ook bij de ouders een dikke voldoende en is goed 
aanspreekbaar en gaat goed om met de judoka’s. Bij de vraag wat er zou kunnen veranderen bij de lessen 
kwam opnieuw naar voren dat er iets meer aandacht mag zijn voor de technieken. De begeleiding bij 
toernooien wordt ook als goed ervaren, op een enkele uitzondering na. Wel hebben we over begeleiders 
van andere verenigingen wat tips ontvangen die niet helemaal positief waren. Waar we kunnen nemen we 
dit mee in het komend seizoen. De activiteiten scoren ook bij de ouders positief. En we zien ook dat er 
best wat ouders zijn die willen helpen. Dat is altijd fijn! Want zonder al die vrijwilligers kunnen wij al die 
leuke activiteiten niet doen. De workshops en lessen voor volwassenen bleken totaal niet interessant voor 
de oudergeleding. Tot slot kunnen we, met blozende wangen, ook concluderen dat jullie het bestuur van 
de vereniging ook een dikke voldoende geven op het gebied van bereikbaarheid, aanspreekbaarheid, 
aanwezigheid, manier van reageren en reageersnelheid. Onze dank daarvoor! 
Natuurlijk is dit maar een beknopte samenvatting van de resultaten. Alle gemaakte opmerkingen en tips 
nemen we ter harte en daar gaan we, waar mogelijk, in het nieuwe seizoen zeker mee aan de slag! En 
mocht u tussendoor nog tips, ideeën of opmerkingen hebben schroom dan niet en geef ze door via de 
brievenbus in de zaal of via secretariaat@jvzevenbergen.nl! 

 
 

 
 

                                                                                                  Wij wensen iedereen  
                                           een gezellige en sportieve  
                                                      vakantie!!! 

               Tot in september!!! 
 

 
 

 

mailto:secretariaat@jvzevenbergen.nl

