
We kunnen terugkijken op een geweldig mooie opening 

van onze Dojo. Het was een flinke klus om alles op tijd 

klaar te krijgen, maar we zijn trots dat het gelukt is.  

Er is hard gewerkt, door vele vrijwilligers. Ook veel 

bedrijven uit Dedemsvaart én omgeving hebben ons 

geholpen met materialen, vervoer of sponsoring. 

De basis is gelegd, nu moeten we verder bouwen.  

Want, we zijn over, maar er moet nog veel gebeuren. 

Veel spullen staan nog altijd in dozen en de inrichting is 

minimaal. Mooie doelen om aan te werken.  

Maart 2022 





Seniorengroep 

Zoals we op de opening hebben aangegeven is onze visie 
dat judo voor iedereen is, jong of oud, ervaring of geen 
ervaring. Om daad bij woord te voegen willen we 
donderdag 17 maart starten met een seniorengroep.  
Deze groep is laagdrempelig en vooral bedoeld om te 
leren hoe het spelletje judo werkt. Ook wordt er gewerkt 
en aan judotechniek, grondtechniek, conditie en kracht. 
Maar alles op eigen niveau en op eigen tempo.  
Met in ons achterhoofd dat judo voor iedereen moet zijn.  

Ter inventarisatie zouden we het prettig vinden als 
een ieder die hieraan deel wil nemen zich opgeeft voor 

deze les via info@judodedemsvaart.nl.  
De lessen zullen in de maand maart en april volledig 
gratis zijn omdat we graag een leuke groep willen 
vormen en iedereen de kans willen geven om te 
ontdekken wat je er van vind. 
De les zal voornamelijk gegeven worden door trainer Roy 
en is van 19.00 tot 20.00 uur in De Dojo. 

Nieuwe groepsindeling 

Vanaf aanstaande dinsdag willen we starten met een 
nieuwe groepsindeling. De reden hiervoor is natuurlijk de 
mooie nieuwe ruimte in De Dojo. Maar een andere reden 
hiervoor is dat er sinds dit jaar judoka’s in een nieuwe 
leeftijdscategorie zitten, en om de les aan te passen op 
deze leeftijdscategorie hebben we besloten om deze  
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indeling per direct in te laten gaan.  
In judo zijn er namelijk bepaalde regels per 
leeftijdscategorie.  Zo mag je in het jaar dat je 12 wordt 
bijvoorbeeld ‘opoffertechnieken’ doen en verwurgingen.  
Om niet voor verrassingen te komen moeten we dit dus 
aanleren voordat ze een toernooi gaan draaien in deze 
leeftijdsklasse. 

Groep 1 (16.00-16.55u) 
Gabriël Cotorobai 
Samuel Hoolwerf 
Castiël Kok 
Ada Kolsut 
Olivier Meijboom 
Oliwier Moczko 
Elijah Poortman 
Fayenn Post 
Romeyn Roest 
Nout Schlepers 
Jess Thalen 
Sam Thalen 
Bram Yildirim 
Vynz Zandbergen 

Groep 2  (17.00-17.55u) 
Boaz Bakker 
Raheem Harun 
Mitch Haverkort 
Teun Jonker 
Kyra de Keijzer 
Mike Kösters 
Milan Kösters 
Vincent Lunenborg 
Lasse Melenberg 
Dyon Menzo 
Wesley Metselaar 
Floris Michon 
Alejandro Mulder 
Dex Pieters 
Sam Pirshir 
Zeger Praas  
Vester Roest 
Quin Thalen 
Sepp Zwiers  



Groep 3 (18.00-18.55u) 
Keano van de Beld 
Daan de Boer 
Teun Bongers 
Mike ten Brink 
Thijs Buit 
Timo van Dieten 
Daan Hagels 
Jurre Imbos 
Micha Kanter 
Engbert Lubbelinkhof 
Fabiënne Lunenborg 
Xavi Pathuis 
Wessel Praas 
Han Prins 
Luuk Prins 
Kiaro Post 
Liam Post 
Bram Schlepers 
Tara Schuurman 

Groep 4  (19.00-20.00u) 
Tristan van de Beld 
Dirk Bongers 
Jasmijn vEngelenhoven 
Rayli Geldman 
Timo van Gijssel 
Luuk Jonker 
Simon Jonker 
Erwin Kikkert 
Janine Mensink 
Finn Post 
Amarins Praas 
Tim Prins 
Bjarn Reurink 
Angel Schutte 
Nova-Lee Smit 
Ilay Russcher 
Emese Winters 
Meike Zandstra 



We willen alle klussers, verhuizers, sponsoren en 

bedrijven bedanken voor de hulp die we  

–in welke vorm dan ook– 

hebben ontvangen bij het klaarmaken van De Dojo. 

Omdat we niet iedereen bij naam kunnen  

noemen, bij deze: 



Collecte Jantje Beton 7-12 maart  

Deze week is de collecteweek van Jantje Beton.  

En namens Judo Dedemsvaart lopen er maar liefst 9 

collectanten. We wensen hen veel succes. 

50% van de opbrengst is voor onze eigen clubkas.  
Deze willen we gebruiken voor onze Dojo. 
50% is voor projecten van Jantje Beton. Met speciale 

aandacht voor kinderen in kwetsbare speelposities.  

3 op de 10 kinderen spelen bijna nooit buiten. Voor 

kinderen met een beperking is dat vaak onmogelijk.  

Daar doet Jantje Beton iets aan!  

Ook is er een digitale collectebus aangemaakt. Deze mag 

gedeeld worden. 

https://jantjebeton.digicollect.nl/judo-dedemsvaart 

 

 



Wedstrijden 

Eindelijk, er zijn weer wat wedstrijden in het vooruitzicht. 

In de komende weken zullen er weer nieuwe wedstrijden 

in de agenda worden gezet waar je je voor kan opgeven. 

Kijk op onze site om je op te geven. 

https://leden.judodedemsvaart.nl/nl/login 

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. 

Lukt dat niet, dan kunt u ook altijd een berichtje sturen 

naar info@judodedemsvaart.nl 



 

ONZE SPONSOREN: 



 


