
Augustus 2022 

We gaan weer van start 

Dinsdag 29 augustus gaan we weer van start met het 

nieuwe seizoen!! Het eerste seizoen in onze eigen dojo. 

We hebben er ontzettend veel zin in! 

Deze dag is er ook de traditionele 

vriendjes– en vriendinnetjes judo.  

Dus wil jij een vriendje of vriendinnetje 

laten zien hoe leuk judo is? dan mag je 

hem/haar dinsdag mee laten trainen!! 

 



Trainingstijden 

Maandag (m.i.v. 5 september) 

18:00-19:00uur techniektraining (-12jr) trainer Roy  

19:00-20:00uur techniektraining (+12 jr) trainer Roy  

 

Dinsdag 

16:00-16:30uur clubtraining gr 1 (-6 jr) trainer Roy  

16:30-17:30uur clubtraining gr 2 (-8 jr) trainer Roy  

17:30-18:30uur clubtraining gr 3 (-10 jr) trainer Patrick 

18:30-19:30uur clubtraining gr 4 (-12 jr) trainer Patrick  

19:30-20:30uur clubtraining gr 5 (-18 jr) trainer Patrick 

 

Donderdag  

16:30-17:30uur wedstrijdtraining (-12jr) trainer Patrick 

17:30-19:00uur wedstrijdtraining (+12jr) trainer Patrick 

20:00-21:00uur volwassenen trainer Roy 

Techniektraining 

Maandag 5 september start ook weer de 

techniektraining. Een ander soort training waarin dieper 

wordt ingegaan op de technieken die bij de 

clubtrainingen worden aangeleerd. Een leuke opstap  



 

voor de judoka die nog niet toe is aan wedstrijdtraining. 

De trainingen worden gegeven door Roy.  

18.00-19.00 uur:    -12jr 

19.00-20.00 uur:    +12jr 

Judoka’s mogen 3 gratis proeflessen meedoen. De 

contributie voor deze training is € 10 per maand 

Aanmelden hiervoor kan bij Roy of Patrick. 

NK Teams –12 jr 

Op 11 juni stonden onze 

judoka’s Daan, Engbert, 

Wessel en Teun met hun 

teamgenootjes Mitchel, 

Wesley en Sven op het 

NK Teams –12 jaar in 

Nijmegen. Helaas hebben ze niets gewonnen, maar wel 

een ervaring rijker! 

Update Noan 

Na 3 weken in het ziekenhuis te hebben gelegen, mocht 

Noan, het zoontje van trainer Patrick naar huis om verder 

aan te sterken. Het gaat goed met hem! 



 Dedemsvaria 

Woensdag 3 augustus was De Dojo –tijdens de 

Dedemsvaria– geopend voor leuke judospelletjes. 

Kinderen konden kennismaken met judo en de opkomst 

was zeer goed.  

We hopen enkele kinderen 

enthousiast te hebben gemaakt 

voor onze geweldige sport. 



Agenda 

di.30/08 eerste clubtraining seizoen 2022-2023 

 “vriendjes/vriendinnetjes judo” 

 

Wedstrijdagenda (opgeven kan via het ledenportaal op onze site) 

18-09-2022 12e Topjudotoernooi Haarlemmermeer 

2022, Nieuw-Vennep 

24-09-2022 1e Friese Junior Masters,  

Sint Annaparochie 

29-10-2022 45e Hunebedtoernooi Borger 

6e Hunebed Opstaptoernooi Borger 

03-12-2022 4e Kloosterveste Toernooi Assen 

1e Kloosterveste Opstaptoernooi Assen 

17-12-2022 37e Kersttoernooi Hoogeveen  



 

ONZE SPONSOREN: 



 


