
 

Nieuwsbrief Jaargang 17 Nummer 3 juli 2017 
verschijnt 4 x per jaar 

 

In deze nieuwsbrief lees je onder andere over: 
★ Uitje Grote Clubactie 
★ Judoka in de spotlight 
★ Vrijwilliger in het zonnetje 
★ Afsluiting wedstrijdseizoen 
★ ALV 
★ Clubkampioenschappen 

 

Welkom nieuwe 
leden: 
We zijn blij dat Anne 
Freij na een korte stop 
weer begonnen is bij 
onze vereniging. Nieuw 
is ook Maikel van 
Slochteren. Grote broer 
Jeffrey draait al een 
tijdje mee! 

Van het bestuur: 
De zomervakantie staat voor de deur. Dus we zijn weer druk 
met het voorbereiden van het altijd gezellige judokamp. Helaas 
ook minder goed nieuws. Secretaris Esther Kuijpers gaat ermee 
stoppen. We zijn dus echt op zoek naar helpende handen! Want 
een judovereniging zo actief laten zijn, gebeurt niet vanzelf. 
Natuurlijk zijn we ook weer nieuwsgierig naar wie er dit jaar 
clubkampioen worden en de judoka van het jaar! Ook daarover 
lees je in deze nieuwsbrief meer.  
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Judovereniging Zevenbergen 

 
 

Clubkampioenschappen weer gezellig 
Judoka van het jaar is geworden…. 

 
Ilse Vissers! Inmiddels is ze al heel vaak 
gefeliciteerd. Maar bij deze toch nog maar 
een keer. En als afsluiter van haar seizoen, 
ontving ze ook nog eens de groene band. 
Op naar nog zo’n jaar Ilse!  
 
 
Natuurlijk kent onze vereniging ook dit jaar weer meerdere 
clubkampioenen. Het is niet altijd makkelijk om in een groep 
judoka’s, met soms grote verschillen, de poules gelijkwaardig te 
maken. Trainer Paul heeft echter zijn best gedaan en we kunnen 
terugkijken op gezellige clubkampioenschappen! 
 
Wat fijn ook weer dat we konden rekenen op hulp van vrijwilligers, 
eigen judoka’s en zelfs onze “oud-judoka’s” om een handje te helpen 
met het leggen van de matten, bemannen van de tafels, het uitreiken 

van de bekers en het scheidsrechteren. Daar zijn we zeker ook trots op! 



 

 
Om nog even na te genieten de behaalde resultaten: 
1e plaats: Mees de Lint, Daniël Kloeg, Julia Roubos, Aidan Nasirkhan, Wesley 
Verwey, Merijn Nijhof, Elle van Batenburg, Tyn van Rosmalen, Esmee Martens, 
Ilse Vissers, Quinn v.d. Weijde, Ismail Kucuk, Daniël Bogers  
2e plaats: Maikel van Slochteren, Elisa Freij, Daeven v.d. Velden, Max Mikkers, 
Santino Reniers, Genald Stange, Sebas Bol, Rohan v.d. Wolf, Merijn Nijhof, 
Paul Duijverman, Davy van Sliedrecht, Anne Freij, Thijs van Kuyen  
3e plaats: Justin Keyner, Dirk Kanters, Levi v.d. Wolf, Jim van Rosmalen, Noud 
Geurtsen, Julian Kloeg, Noa de Vries, Sebas Bol, Victor v.d. Sluis, Sara den Hollander, Julia 
Roubos, Mike de Wit, Michel van Wijk, Jorian de Vries, Elisa Freij, Mick de Vos, Jeffrey van 
Slochteren, Tim Surewaard.  

 
 

Judoka’s van de maand 
 
Bij de allerkleinsten wordt per maand een judoka 
van de maand gekozen. En hoewel de oorkonde 
natuurlijk al lang binnen is, mogen ze hier nog 
best een keer genoemd worden! 
 
Mei:     Jim van Rosmalen 
Juni:    Daniël Kloeg 
  

Kalender  
 
14 juli: start zomervakantie 
25-26 augustus: judokamp 
1 oktober: 1e 500 punten toernooi 
te Oosterhout 
29 oktober: 2e 500 punten toernooi 
te Lage Zwaluwe 
19 november: 3e 500 punten 
toernooi te Zevenbergen 
21 januari: 5e 500 punten toernooi 
te Terheijden 

 

  

 

 
 

Wie stuurt ons leuke, 
sportieve vakantiefoto’s? 
Die plaatsen we dan in de 
volgende nieuwsbrief! Stuur 
ze op naar 
secretariaat@zevenbergen.
nl 
 
Is er iets dat jij graag in deze 
rubriek wil lezen of zien? 
Laat het ons dan weten! 
Stuur een berichtje naar 
esther@jvzevenbergen.nl. 
Heel erg leuk zou zijn als 
jullie ons jullie eigen 
“judofoto’s” zouden sturen. 
Bijvoorbeeld jouw knuffel in 
een echt judopak of jouw 
eigen tekening en natuurlijk 
is er nog veel meer mogelijk! 

 

mailto:esther@jvzevenbergen.nl


 

 
Vrijwilliger in het zonnetje…. 
 
 
We proberen elke nieuwsbrief één van onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Dit keer 
zetten we echter het hele onderwerp eens in het zonnetje! Want, 
zonder vrijwilligers geen judovereniging Zevenbergen. Zonder de 
helpende handen hadden we geen bestuur, geen begeleiding bij 
wedstrijden, geen leuke uitjes, geen judokamp en geen toernooien die 
we in onze eigen zaal organiseren. Zonder vrijwilligers die zich inzetten 
wordt alles een stuk minder zonnig! 
 
Daarom aan iedereen die zich inzet voor onze vereniging een dikke dank je wel! Maar ook 
meteen (jawel) de vraag om je te blijven inzetten of misschien te gaan inzetten als vrijwilliger. 
In de afgelopen jaren is er veel veranderd voor onze vereniging. Er zijn minder vrijwilligers 
die zich inzetten als bestuurslid. Er zijn minder vrijwilligers die beschikbaar zijn bij het 
organiseren van toernooien en het begeleiden van judoka’s bij wedstrijden. Dit betekende 
een zwaardere belasting van het huidige bestuur en vrijwilligers. En, net als veel andere 
sportverenigingen, kennen we een terugloop van onze leden, waardoor kosten stijgen.  
 
Maar ook dat hoort bij het hebben van een vereniging. Het zou ontzettend zonde zijn als 
onze vereniging een stap terug moet doen door een tekort aan vrijwilligers en helpende 
handjes. Dus voor iedereen die kan en wil...meld je aan via secretariaat@jvzevenbergen.nl 
of via celester@jvzevenbergen.nl. Want met veel vrijwilligers blijft judovereniging 
Zevenbergen het zonnetje in huis! 
 

 
 
Zuid-Nederlandse kampioenschappen teams 

 
Voorgaande jaren gingen, vanuit het 
samenwerkingsverband met judoclub 
Made en team Haragei, altijd enkele 
wedstrijdjudoka’s naar de 
Zuid-Nederlandse 
kampioenschappen voor teams. En 
niet zonder verdienste! Dit jaar bleek 
het minder eenvoudig. De 
gewichtsklassen waren aangepast, 
waardoor er geen jongensteams 
konden worden samengesteld. Wel 
konden we vol trots een paar van 
onze meiden laten vertrekken naar 

Gilze. Elle van Batenburg, Ilse Vissers, Julia Roubos en Sara den Hollander waren 
geselecteerd om deel te nemen. Zij werden bijgestaan door Raisha van judoclub Made. Sara 
en Elle stonden in dezelfde gewichtsklasse. Sara bleek kort voor het toernooi toch wat te 
zwaar en besloot niet mee te doen. Helaas kwamen onze kanjers dan alsnog 1 teamlid te 
kort. Maar ze hebben wel mee kunnen doen en zo weer een mooie ervaring gehad! Dus zijn 
we alsnog beretrots op deze meiden! Ga zo door! 

 

mailto:secretariaat@jvzevenbergen.nl
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Uitje Grote Clubactie 
 
Speelland Beekse Bergen was het toneel 
voor ons uitje voor de Grote Clubactie. Wat 
hebben we genoten van jullie! Springen, 
klimmen, zwemmen...een hele dag lekker 
actief bezig zijn met elkaar.  
 
Wil je nagenieten? Kijk dan op de website 
voor de foto’s! 
 

 

Nieuw! Sponsorkliks! 
 
In het nieuwe seizoen gaat judovereniging 
Zevenbergen meedoen aan  
Sponsorkliks.  
 
Wil je graag een boek kopen bij Bol.com? 
Of een nieuwe stofzuiger via Coolblue? 
Misschien een pizza laten komen? Doe dat 
dan voortaan via de banner op onze site! 
Klik even op het plaatje van SponsorKliks 
en kies de webwinkel waar je jouw aankoop 
wilde doen. Het kost niets extra! Het levert 
onze vereniging echter wel een leuk klein 
extraatje op! 
 
Kortom met 1 muisklik heb jij wat je toch al 
wilde kopen maar geef je jouw vereniging 
een cadeautje! Dus doen jullie na de zomer 
ook mee? 

 
 
Slot streekontmoetingen in Klundert 
 
Judoklub Klundert was de vereniging die de laatste streekontmoeting organiseerde op 
zaterdag 17 juni. Tijdens de laatste ontmoeting worden alle punten bij elkaar opgeteld en 
ontvangen de deelnemers een bronzen, zilveren of gouden beker! Naast natuurlijk een 
mooie oorkonde voor de wedstrijden die ze die dag hebben gedaan. 
De resultaten waren als volgt: 
1e plaats: Sebas Bol, Max Mikkers, Jeffrey van Slochteren en Elisa Freij 
 2e plaats: Elle van Batenburg, Anne Freij en Merijn Nijhof  
4e plaats: Jim van Rosmalen  
Deze kanjers kregen natuurlijk ook hun bekers uitgereikt! Elle, Jeffrey en Elisa kregen een 
gouden beker. De zilveren beker was voor Sebas en Merijn. Jim en Max hebben een 
bronzen beker ontvangen en Anne kreeg een medaille.  
 
Net als voorgaand seizoen zijn alle behaalde punten te bekijken op 
www.streekontmoeting.nl. 
 
 
 



 

In de spotlight:   
Elle van Batenburg 
 
Naam:     Elle van Batenburg 
Leeftijd:  8 jaar 
 
Over jezelf:  
Hallo ik ben Elle en ik woon in Bosschenhoofd.  Ik zit in 
groep 5 (bijna 6) van BS 't Bossche Hart in Bosschenhoofd  
Mijn zus heet Lisa  En ons hondje Tara. Op woensdag judo 
ik in Oudenbosch bij Paul en op donderdag in Zevenbergen 

in de wedstrijdgroep ook bij Paul. Ook doe ik al veel wedstrijden via jc Made bij coach 
Jenny. 's Maandags zit ik op Dancemix in Roosendaal. Verder teken ik heel graag, 
knutselen, sporten, met mijn vriendinnen afspreken en met Tara spelen.  
  
Judoka sinds:   Maart 2014  Ik was 5 jaar toen ik begon  
  
Band/slip: Oranje band bruine slip  
  
Leuk aan judo:  
De mooiste, leukste,  coolste sport die er is  

Ik vind het gewoon heel leuk.  
Lisa, papa en mama hebben ook aan judo gedaan  
  
 Prijzen behaald:  
100-200-300-400-500 punten toernooi 
Clubkampioenschappen in Oudenbosch 3e 2014 -2e 2015 -3e 2016  
Sporter van het jaar 2016 in Oudenbosch  
Clubkampioenschappen in Zevenbergen 3e 2016  
Duo-judo 1e 2015- 3e 2016  
Winnaar judokamp 2015  
Beste meisje 7 jaar  7-kamp 2016 in Zevenbergen  
  
2016:  
3e Oosterhout, 3e Klundert,  
  
2017:  
JBN wedsrtijden  
3e Gilze, 1e Kaatsheuvel, 2e Tilburg, 1e Rijen, 3e Prinsenbeek  
3e Middel Beers, 2e Klundert, 1e Oosterhout, 3e Brecht(B),  
2e Sint Michelgestel,  
STIJLPRIJS 2017 24e Baronie Arashi Cup Oosterhout  
Gouden beker Streekontmoetingen 2017  
1e plaats Clubkampioenschappen Oudenbosch 
1e plaats Clubkampioenschappen Zevenbergen 
 
Ik heb 3x meegedaan met de Zuid Nederlandse Kampioenschappen in Gilze  
2x in het Team en 1x Individueel  dat was een mooie ervaring.  
 



 

Slot streekontmoetingen in Klundert 
 
Judoklub Klundert was de vereniging die de laatste streekontmoeting organiseerde op 
zaterdag 17 juni. Tijdens de laatste ontmoeting worden alle punten bij elkaar opgeteld en 
ontvangen de deelnemers een bronzen, zilveren of gouden beker! Naast natuurlijk een 
mooie oorkonde voor de wedstrijden die ze die dag hebben gedaan. 
De resultaten waren als volgt: 
1e plaats: Sebas Bol, Max Mikkers, Jeffrey van Slochteren en Elisa Freij 
 2e plaats: Elle van Batenburg, Anne Freij en Merijn Nijhof  
4e plaats: Jim van Rosmalen  
Deze kanjers kregen natuurlijk ook hun bekers uitgereikt! Elle, Jeffrey en Elisa kregen 
een gouden beker. De zilveren beker was voor Sebas en Merijn. Jim en Max hebben een 
bronzen beker ontvangen en Anne kreeg een medaille.  
 
Net als voorgaand seizoen zijn alle behaalde punten te bekijken op 
www.streekontmoeting.nl. 

 

 
ALV 
 
In eerdere nieuwsbrieven was 
aangekondigd dat we de datum van de 
Algemene Leden Vergadering zouden 
verplaatsen. Helaas is ons dit niet gelukt. 
We proberen deze nu zo spoedig mogelijk 
na de zomervakantie te plannen. 

We wensen iedereen alvast een fijne 
vakantie en natuurlijk tot ziens op 
ons kamp! Speciaal voor onze 
superhelden en superschurken! 

 
 

 

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  
 
 
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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