
 

Nieuwsbrief Jaargang 16 Nummer 3 oktober 2016 
verschijnt 4 x per jaar 

 

In deze nieuwsbrief lees je onder andere over: 
★ het kamp 
★ de komende toernooien 
★ veranderingen bij toernooien en de lessen 
★ het bestuur 
★ de Algemene Ledenvergadering 

 

Welkom nieuwe 
leden: 
Met de zomervakantie net 
achter de rug is er nu Davy 
van Sliedrecht om te 
verwelkomen. Veel 
judoplezier Davy! 

Van het bestuur: 
 Het seizoen 2016-2017 is weer van start gegaan. We hebben er veel 
zin in om het een gezellig en sportief seizoen te maken. Wel hebben we 
te maken met wat veranderingen. Daarover meer in deze nieuwsbrief. 
Op dit moment ligt de aandacht van het bestuur weer bij het opstarten 
van het seizoen, het organiseren van een scholenactie, deelname aan 
de Grote Clubactie, en natuurlijk weer kennismaken met de (nieuwe) 
kinderen!  
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Judovereniging Zevenbergen 

 
 

De Molenhut was erg gezellig! 
 
Dit jaar was ons jaarlijkse judokamp voor het 
eerst in De Molenhut in Reusel. De locatie bleek 
een succes. Alle voorzieningen voor een gezellig 
judokamp waren aanwezig. Dus konden we volop 
genieten van de sportieve, vrolijke, gezellige 
momenten. Met Disney als centrale thema zijn de 
kinderen gesprongen van Assepoester naar 
Pirates of the Carribeans en Alice in Wonderland, 
naar een speurtocht waarin ze op zoek gingen 
naar Pokémons. Van vliegend tapijt tot 
touwtrekken op de buikglijbaan, variatie genoeg!  

 

Natuurlijk was er weer een barbecue en de 
voetbalwedstrijd begeleiding tegen de kinderen. 
Ook een heerlijke vuurkuil na een spannende en 
wat natte avondtocht. En waar we natuurlijk ook 
heel blij mee waren was weer de inzet van alle 
vrijwilligers die dit kamp zo gezellig en succesvol 
hebben gemaakt. Mocht je nog lekker willen 
nagenieten. De foto’s van het kamp zijn te vinden 
op onze website, via de link foto’s. 



 

 
Ook dit jaar doen we weer mee. Jullie ook? En hoe meer loten je verkoopt hoe beter voor de club, maar 
dit jaar ook voor jou! Kijk op www.jvzevenbergen.nl voor meer informatie.  
 

Toernooien 
 
Bij de meesten is al wel bekend dat 
judovereniging Zevenbergen haar judoka’s graag 
mee laat doen aan leuke, gezellige 
beginnerstoernooien. Dit zijn de streektoernooien 
en 500 punten toernooien. Ook dit jaar zijn deze 
in het programma opgenomen. Deelname is niet 
verplicht, maar wordt wel aangemoedigd. Vooral 
omdat daar op een 
leuke, sportieve 
manier ervaring 
wordt  
opgedaan met judo, 
winnen en verliezen.  
Dit jaar zijn er iets 
minder toernooien 
en is er bij de 500 punten toernooien een 
wijziging. Vorig seizoen mocht/kon  je namelijk 
als je ouder was dan 12 of 500 punten had 
gehaald niet meer aan deze wedstrijdjes 
meedoen. Dit jaar is er een extra groep gemaakt. 
Kinderen van 9 en 10 jaar die al 500 punten 
hebben gehaald en kinderen van 11  tot 15 jaar 
(al dan niet met 500 punten) gaan samen als één 
groep hun wedstrijden doen. Hierdoor kunnen ze 
toch nog een toernooi doen, zonder door te 
hoeven stromen naar de toch wat zwaardere 
toernooien van de judobond! 

Kalender  
 
8 oktober: streekontmoeting Rucphen 
16 oktober: 500 puntentoernooi Lage Zwaluwe 
2 november: algemene ledenvergadering 
13 november: ouder-kind judo ochtend 
11 december: 500 puntentoernooi Zevenbergen 

 
Brievenbus 
 
Tijdens de les staat er op de tafel van meester 
Paul een gele brievenbus. Hierin kunt u de 
inschrijfformulieren voor de wedstrijden stoppen. 
Je mag ze ook aan Esther, Celester  of Corné 
geven als zij in de zaal 
aanwezig zijn (zie de 
foto’s  verderop in 
deze nieuwsbrief). 
In deze nieuwsbrief 
mag je natuurlijk ook 
tips, opmerkingen en 
leuke ideeën stoppen. 
Misschien heb je zelfs 
wel een zelf een leuk 
berichtje dat je in deze 
nieuwsbrief wilt zetten! 
Stop in het de gele 
brievenbus! (of mail het naar 
secretariaat@jvzevenbergen.nl, dat mag ook) 
 

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 
Op 2 november aanstaande zijn alle leden uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. 
Je bent welkom vanaf 19.00 uur in De Borgh (foyer). Tijdens deze vergadering geeft het bestuur onder 
andere een toelichting over wat het afgelopen jaar is gedaan, een financieel jaaroverzicht en komen 
bestuurswisselingen aan de orde. Natuurlijk wordt ook een blik geworpen op het komende judoseizoen! 
Aanmelden wordt gewaardeerd en kan via: secretariaat@jvzevenbergen.nl 

 

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


 

 

Hoe schrijf je judo in het Japans? 
Japanners gebruiken geen letters , maar tekens. Die 
heten, afhankelijk van de tekens die ze gebruiken, 
Kana of kanji 
   
In het Kanji  schrijf je judo met twee tekens. Het 
eerste teken is JU en betekent zacht en het tweede 
teken is DO en betekent weg. Judo betekent dus "de 
zachte weg". 
 
Judo online 
Ben jij ook dol op gamen? Misschien kun je je sport mooi 
combineren met je andere hobby. Op de onderstaande link 
staan online judogames! 
https://www.kmtwebgames.com/ 

 

 
Even voorstellen….. 

 
 
 
 
 
 
 

  
Hallo, wij zijn Celester, Corné, Jelle en Esther. Samen zijn wij, naast natuurlijk trainer Paul, de 
aanspreekpunten voor de leden en de ouders.  Celester, Jelle en Esther zijn bestuursleden van de 
vereniging en Corné is manus van alles en helpt het bestuur waar hij kan (en daar zijn we natuurlijk 
heel blij mee). We zijn regelmatig bij de trainingen en gaan mee met de streektoernooien en 500 
punten toernooien om de kinderen aan te moedigen en indien nodig te helpen. Dus, heb je een vraag 
schroom niet en spreek ons gewoon aan! Ons niet gezien? Of een dringende vraag? We zijn ook te 
bereiken via de mail: secretariaat@jvzevenbergen.nl!  

 
 

Judoka van de maand  
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! 

Tientje voor een vriendje 
Word je lid omdat je al iemand kende op de 
judo? Of neem jij een vriendje mee dat lid wil 
worden? Vraag dan gerust om het formulier 
voor de actie tientje voor een vriendje! Word 
jouw vriendje namelijk lid, dan krijg jij van ons 
€ 10,-! Meer informatie op de site of via 
secretariaat@jvzevenbergen.nl 

 
 
  

mailto:secretariaat@jvzevenbergen.nl


 

Spreekbeurt? Vraag het aan meester Paul! 
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! 
 

 

 

Stoere dames en heren... 
De judoverenigingen uit Zevenbergen, Made 
en Terheijden werken samen om judoka’s 
die verder willen meer te bieden. Deze 
“wedstrijdjudoka’s” trainen samen en doen 
mee aan de toernooien van de Judobond 
Nederland, stimuleren elkaar en leren van 
elkaar. 
Om op toernooien beter herkenbaar te zijn 
en warm te blijven, hebben alle judoka’s een 
stoer jack ontvangen. 
  
Succes allemaal komend seizoen! 

 
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  

Check uw mail ! 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.  

 

Nieuw vanaf dit seizoen: een 
extra les! 
 
Voor € 4,50 extra per maand kun je niet 1 maar 2 
lessen per week volgen! Dus vind je judo echt 
superleuk en wil je bijvoorbeeld extra trainen met 
een andere groep? Geef je dan gewoon op een 
voor tweede groep. Overleg wel even met trainer 
Paul of de groep van jouw keuze echt bij je past! 

Oktober: scholenactie 
 
In oktober mogen kinderen van de groepen 3 tot en 
met 8 die kennis willen maken met judo gratis een 
maand judoën! Dus maakt je klasgenootjes 
enthousiast en nodig ze uit voor de scholenactie! 
Formulieren staan op de site of zijn beschikbaar in 
de zaal! En wordt jouw klasgenootje/vriendje lid aan 
het eind van de maand? Denk dan ook aan de 
tientje voor een vriendje actie! 

mailto:secretariaat@jvzevenbergen.nl
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Monique en Raymond ontzettend bedankt!!!!! 
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Helaas hebben 2 bestuursleden te kennen gegeven te gaan 
stoppen. En oh wat gaan we ze missen! Monique en Raymond! 

  

Monique van Pelt trad begin 2009 toe tot het bestuur na al enkel jaren als vrijwilligster bij de vereniging 
betrokken te zijn geweest.  Haar beide zoons zijn jarenlang lid geweest. In 1e instantie was ze bestuurslid, 
maar als snel nam zij de functie van secretaris op zich. Een spin in het web die met name alle mail, 
papierwerk, notulen e.d. verzorgde. Toen de voorzitter er mee stopte nam ze ook deels die taak op zich. 
Als EHBO was ze aanwezig bij zo’n beetje alle activiteiten. 
Omdat haar beide zoons niet meer judoën en ze meer tijd wil vrijmaken voor andere zaken, heeft ze 
besloten te stoppen. Maar missen gaat ze het zeker! Vooral al die gezellige activiteiten als kamp, sport en 
speldag, ouder-kind judo en alle toernooien. Ze heeft al aangegeven als vrijwilligster oproepbaar te zijn. 

 
Raymond Kegge begon begin 2011 als bestuurslid en wedstrijdcoördinator. Zijn dochter judode bij de 
vereniging en als vrijwilliger was hij al vaak aanwezig bij toernooien en activiteiten. Binnen het bestuur 
nam hij o.a. de coördinatie van de 500 punten toernooien op zich, het maken van oorkondes, acties om 
geld op te halen, materiaalonderhoud en het opstarten van de website. Inmiddels is zijn dochter een 
top-judoka aan het worden die hoge ogen gooit op grote toernooien. Na jarenlange inzet heeft hij besloten 
het stokje aan anderen over te dragen. 
  
Twee mensen die door hun jarenlange inzet mee hebben geholpen van Judovereniging Zevenbergen een 
goed georganiseerde vereniging te maken waar het fijn is om lid van te zijn. 
  
Wij willen ze dan ook ontzettend bedanken voor hun grote inzet!!!! 
  
Op het judokamp hebben we afscheid van ze genomen. Ze mochten een rondje op de platte kar en 
ontvingen een bedankje. 
 

 
 
 



 

  Kijk ook eens op www.jvzevenbergen voor: 
★ Meer informatie over de scholenactie 
★ Alle formulieren die zijn uitgedeeld tijdens 

de les 
★ Verslagen van wedstrijden 
★ Foto’s van onze  activiteiten! 

 
 
 

Tot slot 

Dojo: Sportcomplex “de 
Borgh” IJshof 1 Zevenbergen 
 
Lestijden training: 
Dinsdag:  
15.30-16.30 5 t/m 8 jaar 
16.30-17.30 9 jaar en ouder 
Donderdag: 
16.00-17.00 7 t/m 9 jaar 
17.00-18.00 wedstrijdtraining 
 
Trainer: 
Paul Christianen 
T: 0168-323783 
E: paul@jvzevenbergen.nl 
 

Bestuur: 
Jelle Heus (penningmeester) 
Esther Kuijpers (secretariaat) 
Celester v Rosmalen  
Corné Roubos (aspirant) 
 
Secretariaat: 
Krukweg 4 
4782 PA Moerdijk 
E:secretariaat@jvzevenbergen.nl 
 
Site: www.jvzevenbergen.nl 
 
Facebookpagina: 
Judovereniging.Zevenbergen 
 

Contributie: € 10,50 
p/maand 
Incasso: 
Per kwartaal in 2e maand 
 
Opzegging: 
Middels opzegformulier 
(aanwezig in leszaal en op 
site) 
Opzegtermijn: 1 kwartaal 
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