
April + Mei 2022 

Nu we enkele weken in De Dojo zitten, kunnen we 

concluderen dat we hier heel erg blij mee zijn. Een eigen 

ruimte voor onze trainingen. Hierdoor hebben we ook al 

heel wat gastlessen kunnen geven en meerdere groepen/

schoolklassen kunnen verwelkomen. 

Wat geweldig om weer volop te kunnen gaan met al onze 

judoplannen. De wedstrijden gaan goed, trainingen 

worden uitgebreid en ook de proeflessen zijn in trek. 

De periode tot aan de zomer zijn al gevuld met diverse 

plannen en we kijken voorzichtig ook al naar volgend 

seizoen. 



Bandexamen 

Dinsdag 17 mei zijn –tijdens de trainingen– 
bandexamens. Hier maken we altijd een feestje van! 
Voor de kinderen is er ranja en ook ouders/verzorgers 
zijn van harte welkom om te komen kijken. 
 

We willen graag weten hoeveel judoka’s we die 
trainingsavond kunnen verwachten en vragen of zij zich 
via het ledenportaal aanmelden. Dezelfde procedure als 
voor wedstrijden, maar dan kosteloos. 
De kosten voor bandexamens zit inbegrepen in de 
contributie.  
 

Deze avond is de activiteitencommissie aanwezig in de 
kantine. Voor ouders/verzorgers is er verkoop van koffie 
en thee (€ 1,00 per kopje). 

Lidmaatschap JBN 

Judo Bond Nederland is de organisatie die mogelijk 
maakt dat duizenden kinderen in Nederland kunnen 
judoën. Lidmaatschap van JBN geeft je heel veel 
voordelen. Zo kan je meedoen aan de officiële 
wedstrijden en ontvang je een judopaspoort waarin je 
behaalde resultaten op wedstrijden en bandexamens in 
genoteerd worden.   
Voor leden via Jeugdsportfonds is er een speciaal 
gereduceerd tarief. 
https://www.jbn.nl/mijn/aanmelden/ 



Extra techniektraining 

Vanaf 23 mei start trainer Roy op maandag met een extra 
training. Deze training, techniektraining genaamd, wordt 
er dieper ingegaan op de technieken die bij de 
clubtrainingen worden aangeleerd. 

De trainingen worden gegeven door Roy. 

Tijden: 

Maandag 18.00-19.00 uur -12jr 

Maandag 19.00-20.00 uur +12jr 

 

Judoka’s mogen 3 gratis proeflessen meedoen.  

De contributie voor deze training is gelijk aan die aan de 
wedstrijdtraining, namelijk € 10 per maand 

Aanmelden hiervoor kan bij Roy of Patrick. 

 



Judo voor volwassenen 

Op 17 maart is trainer Roy gestart met de groep judo 

voor volwassenen. Tot nu toe is er iedere week een leuke 

opkomst. Een goede start van de nieuwe groep. 

De groep traint op donderdagavond van 20.00 tot 21.00 

uur. Aanmelden voor 3 gratis proeflessen kan via onze 

website. 

 Clubkampioenschap 

Op zaterdag 11 juni is het jaarlijkse clubkampioenschap. 

Een sportieve en vooral gezellige ochtend waar alle le-

den welkom zijn. Wel vragen we iedereen zich aan te 

melden via mijnjudo –ledenportaal. 
 

Let op!! Iedereen is welkom, dus ook wanneer je nog 

maar heel kort op judo zit.  

 

Met iedereen wordt rekening  

gehouden. Het gaat er vooral omdat 

we elkaar ontmoeten .  

Er zullen onderlinge wedstrijden  

gehouden worden waarbij je tegen  

een gelijkwaardige judoka’s mag judoën. 



Uitbreiding trainingsgroepen 

We krijgen de laatste tijd veel aanmeldingen voor 

proeflessen en uiteindelijk ook om lid te worden van de 

vereniging. Wij trainers en bestuur vinden dit fantastisch. 

Mede door dit luxe ‘probleem’ zijn we genoodzaakt om 

een extra groep toe te voegen.  

We hebben besloten om een groep toe te voegen aan de 

dinsdag. De eerste groep zal vooral bestaan uit 3-5 

jarigen. Een uur is voor deze groep te lang dus we 

hebben hier 30 minuten van gemaakt.  

Daarna volgen de andere groepen. 

Groep 1 en 2 zullen gegeven worden door Roy en groep 3 

t/m 5 zullen gegeven worden door Patrick.  

De indeling is afgelopen week al via de app 

gecommuniceerd. 

 

 

N.B. De 1e groep op dinsdag heeft dus vanaf nu ook plek 

voor de allerjongste(n) (broertjes en zusjes).  

Vanaf 3 jaar ben je van harte welkom van 16.00 uur tot 

16.30 uur.  Geef je via onze site op voor 3 gratis 

proeflessen en doe mee!  



Algemene ledenvergadering 

Op dinsdag 7 juni zal de algemene ledenvergadering zijn. 
Omdat de trainingsuren op dinsdag zijn uitgebreid is de 
vergadering opgeschoven naar 20.30 uur. 
Opgeven hiervoor kunt u via mijnjudo ledenportaal. 
De agenda ontvangt u aanmelding. 

Emmy Team Toernooi 

Zaterdag 30 april was het Emmy Team Toernooi in 
Slagharen. Judo Dedemsvaart was hier met 6 teams goed 
vertegenwoordigd.  
In alle leeftijdscategorieën is een team van Judo 
Dedemsvaart er met de 1e prijs vandoor gegaan! Wat 
een toppers.  
Een extra compliment voor Engbert en Zeger. Zij waren 
beiden in 2 teams ingedeeld en hebben een dubbel 
aantal wedstrijden gespeeld.  
 



Collecte Jantje Beton  

Maar liefst 9 collectanten hebben in de week van 12 

maart met hun collectebus de deuren langs gegaan en 

hebben tezamen € 657,05 opgehaald.  

De helft van deze opbrengst, € 328,53 is voor onze 

clubkas. We gaan het gebruiken voor onze dojo. 

Collectanten en gulle gevers:  bedankt! 

Schooljudo 

Schooljudo Hiro is een organisatie waar scholen zich 

kunnen aanmelden voor een reeks judolessen. 

Vervolgens worden 

judoleraren in de 

regio benaderd om 

deze lessen te 

verzorgen.  

Ook Judo 

Dedemsvaart geeft 

deze lessen en 

onlangs stond 

hierover een mooi 

artikel in De Toren. 



Agenda 

14 mei Blauwestad Toernooi Scheemda 

17 mei bandexamen (tijdens de training) 

21 mei IJsselmond Cup Kampen* 

28 mei DK Teams (op uitnodiging van de trainer) 

4 juni Randori Toernooi Judo Impuls 

7 juni Algemene ledenvergadering (20.30 uur) 

11 juni Clubkampioenschap 

18 juni DK –12 (op uitnodiging van de trainer) 

*IJsselmond Cup Kampen was voor de sluitingsdatum al vol en helaas is onze inschrijving niet gelukt. Judoka’s die 

zich hiervoor hadden opgegeven hebben inmiddels bericht ontvangen. 



 

ONZE SPONSOREN: 



 


