
 

Nieuwsbrief Jaargang 17 Nummer  januari 2017 
verschijnt 4 x per jaar 

 

In deze nieuwsbrief lees je onder andere over: 
★ Judoka in de spotlight 
★ Vrijwilliger in het zonnetje 
★ Resultaat van de Grote Clubactie 
★ ALV 
★ Kidscorner 

 

Welkom nieuwe 
leden: 
Vanaf het begin van het 
seizoen hebben we 
weer nieuwe leden 
erbij! Gezellig! Veel 
plezier tijdens de 
lessen: Quinn v.d. 
Wijde, Mees de Lint, 
Quinn van Dam, Aidan 
Nasirkan, Jorian de 
Vries en Stephanie van 
Steen 

Van het bestuur: 
De eerste paar maanden van het sportseizoen zijn voorbij en 
we hebben al weer volop kunnen genieten van allerlei mooie 
prestaties van onze judoka’s. We hebben ze in actie gezien op 
het streektoernooi in Rucphen en op de 500 punten toernooien 
in Lage Zwaluwe en natuurlijk in onze eigen dojo. Maar ook bij 
de slippen- en bandendagen zien we iedereen lekker judoën. 
En dat we kanjers van judoka’s hebben blijkt ook uit de verkoop 
van de loten van de Grote Clubactie. En natuurlijk heel 
belangrijk wensen we iedereen de allerbeste wensen voor 
2017!  
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Judovereniging Zevenbergen 

 
 
 
 

Grote Clubactie 
 
Ook dit jaar gingen jullie weer flink aan de 
slag om loten te verkopen. En hiernaast 
kunnen jullie zin dat dat absoluut de moeite 
waard is geweest! Wat een fantastisch 
resultaat. Dank jullie wel. De prijsjes voor 
de verkochte loten worden tijdens de lessen 
aan jullie uitgedeeld. Topverkoper was 
Jeffrey van Slochteren. Hij verkocht maar 
liefst meer dan 220 loten! Super gedaan 
Jeffrey! 

 



 

 

Rabobank Clubkas Campagne 
 
Net als de Grote Clubactie komt ook de 
Rabobank Clubkas Campagne elk jaar terug. Ook 
dit jaar staat onze vereniging weer ingeschreven 
om kans te maken op dit mooie extraatje voor 
verenigingen en organisaties. Dus bij deze vast 
de oproep: stemt u op ons van 6 tot 18 april 
aanstaande? U krijgt, als u klant bent bij 
Rabobank, vanzelf de stemkaart in de bus. 

 
 

Judovereniging Zevenbergen is geen heel grote, maar wel een heel actieve vereniging. 
Daarom zijn we altijd blij met elke vorm van sponsoring. In het afgelopen jaar waren we dan 
ook erg blij met de bijdragen van Albert Heijn, De Borgh, Shell Moerdijk, Hecate’s driesprong, 
BAM en ProduLAS. Kent u nog een sponsor, of wilt u graag sponsoren? Laat het ons dan 
weten! 

 

ALV 
 
Op 2 november 2016 vond de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. 
Dit ging over de activiteiten in het jaar 2015. 
Een verslag van deze vergadering is naar 
alle leden gemaild. Het bestuur merkte dat 
november toch wat laat is om een 
voorgaand jaar te bespreken zo laat in 
alweer een nieuw jaar. Daarom is besloten 
dit te veranderen. De ALV over 2016 zal 
dan ook in maart of april van dit jaar gaan 
plaatsvinden. Alle leden zullen hiervoor op 
tijd een uitnodiging ontvangen. 
 
 
 
 
 

 
 

Kalender  
 
15 januari: 500 puntentoernooi Terheijden 
28 januari: streekontmoeting Prinsenbeek 
4 maart: streekontmoeting Rijen 
maart/april: sport- en speldag en ALV 
19 maart: 500 puntentoernooi Made 
8 april: streekontmoeting Zevenbergen 

 
 

 



 

Judoka’s van de maand 
 
Bij de allerkleinsten wordt per maand een judoka 
van de maand gekozen. Deze worden ook op 
onze website en fb pagina bekend gemaakt. 
Maar natuurlijk is het extra leuk om ook hier nog 
een keer genoemd te worden: 
Oktober: Jeffrey van Slochteren 
November/december: Noud Geurtsen 
 

 

 

Een klein aantal judoka’s traint 2x per week! 
In de vorige nieuwsbrief stond het al vermeld, de mogelijkheid om 2 keer per week te trainen. 
Inmiddels zijn er een paar judoka’s die dat hebben opgepakt en met veel plezier doen. Dus 
vind je judo zo leuk dat je het wel vaker wilt doen? Of wil je gewoon meer trainen om wat 
beter te worden? Je bent van harte welkom voor een tweede training! 
 
Tientje voor een vriendje 
De actie tientje voor een vriendje blijft nog onbekend merken we. Heb je een vriendje dat via 
jou lid wordt, maak dan gebruik van deze actie! Als het vriendje lid wordt en het formulier 
tientje voor een vriendje invult met jouw naam, ontvang jij € 10,- contant! 
 

 

 

Hoe tel je tot 10 in het Japans? 
 
1. Ichi (spreek uit als: ietsjie) 
2. Ni (spreek uit als: nie) 
3. San (spreek uit als: san) 
4. Shi (spreek uit als: shie) 
5. Go (spreek uit als: ko) 
6. Roku (spreek uit als: rokoe) 
7. Sichi (spreek uit als: Sietsj) 
8. Hachi (spreek uit als: Hatsj) 
9. Ku (spreek uit als: Koe) 
10. Ju (spreek uit als: Djoe) 
 
Judo online 
Via de link kun je een grappig filmpje zien van Mr. Bean 
op judo! 
https://www.youtube.com/watch?v=pRZqRjxkHpk&featur
e=youtube_gdata_player 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRZqRjxkHpk&feature=youtube_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=pRZqRjxkHpk&feature=youtube_gdata_player


 

 
 

Even voorstellen….. Jelle Heus 
 
Ik ben Jelle Heus, leeftijd 52 en gezinssituatie getrouwd met 
Mariella en 3 kinderen. Bijna 10 jaar geleden begon als 
vrijwilliger bij de vereniging, omdat toen 2 van mijn kinderen 
begonnen met judo. Om precies te zijn 1 september 2007.  Ik 
ben gelijk bij het bestuur gekomen, in het begin als gewoon 
bestuurslid en kort daarop als penningmeester. De reden was 
eenvoudig: er waren te weinig bestuursleden en mijn kinderen 
deden aan judo! En ik vind het zo leuk dat ik gewoon ben blijven 
hangen, ook toen mijn kinderen na een paar jaar stopten met 
judo. Ik kan niet één allerleukste herinnering noemen. Maar de 
leukste herinneringen zijn toch wel de activiteiten die we 

organiseren, de onderlinge gezellige sfeer van het bestuur en de kinderen, want daar doe je 
het in principe voor: de kinderen een leuke tijd te laten beleven in de vereniging. De leukste 
activiteit, vind ik wel het jaarlijkse kampuitje en het bedenken van de spelletjes. Als mijn werk 
het toelaat ben ik er in principe altijd bij!  Mijn wensen voor de vereniging zijn dat de 
vereniging nog wat gaat groeien, er dus nog veel leden bijkomen (vooral wat oudere 
kinderen) en dat de activiteiten blijven doorgaan zoals ze nu zijn. Ook hoop ik dat het bestuur 
zo blijft doorgaan zoals het nu gaat en de onderlinge gezellige sfeer ook zo blijft, met het 
liefst nog wat extra bestuursleden. Ik ben dus al heel lang penningmeester, omdat ik dat leuk 
vind, natuurlijk ben ik ook vrijwilliger bij de activiteiten en sinds een paar jaar ben ik ook actief 
als coach voor een jeugdhonkbalteam. Ik speel zelf ook honkbal en vanaf dit jaar ga ik 
softbal spelen. Vorig jaar was ik coach van een juniorenteam en dit jaar van een aspiranten 
team. Het leuke is dat beiden  van mijn kinderen die begonnen zijn met judo nu ook samen 
zitten in het aspiranten team. Honkbal is een echte teamsport en judo is een individuele 
sport. Dat maakt het ook zo leuk die verschillen als je actief ben bij verschillende 
verenigingen. Vanaf dit jaar is Seven Hills een eigen vereniging, was tot vorig jaar samen 
met de korfbal, maar die zijn verhuisd. Ik heb al veel kinderen  zien komen en gaan en het is 
leuk om te zien dat je jeugdige sporters ziet groeien in hun kwaliteiten en dat begint al heel 
jong. 
 

 
 
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! 
 

 



 

In de spotlight:  
Sebas Bol 
 

 
 
Naam:      Sebas Bol 
Leeftijd:  9 jaar 
 

Over jezelf: 
mijn hobby’s zijn: judo, turnen 
gamen. Leukste vak op school : 
rekenen, lezen vind ik niet leuk want ik 
heb dislecsie dus je ziet het 
al(dyslexie dus). Ik woon met 
Jochem en mama en onze twee 
cavia’s ,ik kom drie dagen in twee weken bij mijn vader . 
Judoka sinds:  
Oktober 2015 
Band/slip: 
gele band met groene slip 
Leuk aan judo: 
Dat ik mijn broer straks in de houdgreep kan nemen. 
Dat het goed gaat en allen extra dingen die we doen : 
judokamp , zwemmen , bowlen en Zeuvenkamp . 
 Prijzen behaald:  
1ste op het Louis Buurstede toernooi in Klundert 
En ik heb 5 keer 500 punten wedstrijden gedaan en bij de 
laatste twee was ik allebei ook 1ste. 

 

Hebben jullie nog tips, vragen 
of opmerkingen?  
Geen vereniging zonder leden en 
vrijwilligers. Maar ook niet zonder goede 
inspiratie! Dus hebben jullie tips, vragen of 
opmerkingen? Laat het ons weten! Dat kan 
op heel veel manieren: 

★ zeg het ons als je ons ziet! 
★ via de brievenbus in de leszaal 
★ via mail: 

secretariaat@jvzevenbergen.nl 
★ via facebook: 

judovereniging.zevenbergen 

 

 
 
 
 
Ook zo benieuwd wat die scheidsrechters soms allemaal 
roepen? Hier links zie je het woord en het gebaar. Alleen de 
Koka doet tegenwoordig niet meer mee. Weet jij wat ze 
allemaal betekenen? Zo niet, kijk dan ook eens op onze 
website op 
http://www.jvzevenbergen.nl/algemeen/wedstrijdregels/ 
Daar staat alles nog eens uitgelegd! 
 

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


 

 

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: € 11,- 
p/maand 
Incasso: 
Per kwartaal in 2e maand 
 
Opzegging: 
Middels opzegformulier 
(aanwezig in leszaal en op 
site) 
Opzegtermijn: 1 kwartaal 
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