
Onlangs is de Rabo Club Support actie geweest en ook wij 

deden hieraan mee. We zijn ontzettend blij met alle 

stemmen die we hebben ontvangen. Hierdoor hebben 

kunnen we binnenkort € 310,86 op onze rekening 

verwachten. Iedereen die op ons gestemd heeft, bedankt!! 

We zijn druk met de toekomst 

bezig, de wens is een eigen 

dojo. De bijdrage van de 

Rabobank kunnen we hierbij 

tellen! 

november 2021 



Wedstrijdtraining 

Donderdag 4 november is trainer Patrick gestart met een 

2e groep wedstrijdtraining.  

Deze groep is opgestart voor de allerjongste 

wedstrijdjudoka’s en is van 16.30-17.30 uur.  

Deelname aan de wedstrijdtraining is op uitnodiging van 

de trainer.  

Mocht jouw zoon/dochter hier ook aan meedoen, dan 

kan hij/zij dit kenbaar maken bij één van de trainers. 

Corona maatregelen 

Onlangs zijn er, wederom, maatregelen 

aangekondigd door de overheid.  

Ook wij hebben hiermee te maken.  

Ondanks dat het in alle media 

voldoende wordt benoemd willen we u met klem vragen 

uw kind/-eren thuis te houden wanneer hij/zij klachten 

heeft die corona gerelateerd zijn. 

Natuurlijk is het vervelend als een kind thuis moet 

blijven, maar -onbedoeld- anderen aansteken met een 

verkoudheid is nu niet verstandig. 

Dus ook wanneer je negatief getest bent is het gewoon 

beter om een weekje over te slaan.  



Bandexamen 

Dinsdag 23 november zijn, tijdens de training, 

bandexamens. Hiervoor wordt momenteel hard getraind. 

Helaas is het niet mogelijk om hierbij publiek te 

ontvangen. We maken er alsnog een leuk examen van. 

Alle judoka’s die een judo-paspoort hebben, mogen die 

meenemen naar het bandexamen.  

Heb je nog geen 

paspoort? Wordt dan lid 

van onze bond, Judo 

Bond Nederland. Bij 

aanmelding ontvang je 

een judo-paspoort en 

vele voordelen.  

We bevelen het van 

harte aan.  

Bestuur 

Onlangs heeft Annemieke Varwijk aangegeven haar taak 

als bestuurslid te willen opgeven. Haar dochter Sophie zit 

al geruime periode niet meer op judo. We zijn blij dat 

Annemieke nog zo lang in het bestuur heeft meegedraaid 

en bedanken haar voor haar inzet en betrokkenheid. 



Aanmelden wedstrijden/toernooien 

Op onze website is te zien welke wedstrijden er de 

komende periode zijn en wie zich daarvoor kan opgeven. 

Kijk hier dus regelmatig op wanneer je kind graag mee wil 

doen aan toernooien. Je hoeft dus niet persé een 

uitnodiging van de trainer te hebben gehad. Sommige 

toernooien zijn voor alle judoka’s geschikt en juist erg leuk 

om aan mee te doen. Bij deelname zal er altijd een coach 

namens Judo Dedemsvaart aanwezig zijn om de judoka’s te 

ondersteunen. Wel moet zelf voor vervoer gezorgd worden. 

Vaak zijn er meerdere clubgenootjes die heen gaan en kan 

er samen gereden worden. 

 

Vorige week zijn er tijdens de clubtraining briefjes 

uitgedeeld aan diverse judoka’s. hierin staat dat trainer 

Patrick ze wil laten meedoen aan het opstaptoernooi in 

Slagharen. Dit is een opstaptoernooi dat in 3 zaterdagen 

wordt gehouden. Het toernooi is echte aanrader voor de 

witte en gele banders.  

Wil je je kind nog aanmelden, ga dan snel naar onze 

website. Let op dat je de juiste gegevens invult én dat het 

inschrijfgeld op tijd op onze rekening staat. 



Wedstrijden 

Eindelijk zijn er weer judo wedstrijden en afgelopen 

zaterdag waren en zelfs 22 judoka’s die meededen aan het 

toernooi in Borger. Het resultaat van het harde werken en 

doortrainen in de lockdown was daar zichtbaar. Maar liefst 

7 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles gingen weer 

mee naar huis.  
 

Enkele weken geleden, op 9 oktober, was het 

Distrikskampioenschap voor de judoka’s onder de 15 jaar. 

Hier hebben 5 wedstrijdjudoka’s aan meegedaan. Helaas is 

het niet gelukt om een plaatsing voor het NK te 

bemachtigen. Het was wel een mooie ervaring. 

Whatsapp groep 

Omdat er inmiddels heel wat 

nieuwe leden zich hebben 

aangemeld, brengen we graag 

onze whatsapp groep onder de 

aandacht. 

Door de QRcode te scannen 

wordt u automatisch toegevoegd 

aan deze groep. 



AGENDA 
 

Di. 23 november bandexamens tijdens clubtraining 

 

27 december  t/m 

    7 januari 2022 kerstvakantie 
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