
Juni 2022 

Kampioen Noord Nederland 

Het jongensteam -12 jaar van Judo Dedemsvaart stond 

vorige week zaterdag 28 mei in Drachten op het District 

Kampioenschap Noord Nederland. Ze zaten in een poule 

van 6 andere jeugdteams. Tot groot enthousiasme van 

het meegekomen publiek wonnen ze alle wedstrijden en 

zijn nu kampioen van Noord Nederland. Gefeliciteerd! 

Hierdoor hebben zij zich geplaatst voor de finaleronde 

van het de nationale jeugdteamcompetitie. Deze is op 

zaterdag 11 juni aanstaande in Nijmegen. 

In het team zitten judoka’s van Judo Impuls, een  



samenwerkingsverband 

tussen Judo Dedemsvaart, 

BSV Anbergen, Judo Vos en 

Koizumi. We wensen ze 

heel veel succes in 

Nijmegen 

       SUCCES 

   Mitchel    Daan 

Engbert    Wesley 

  Wessel   Teun  

       en  Sven  

Afwezigheid Patrick 

Eerder is al bekend gemaakt dat Patrick tot nadere orde 

afwezig is. Momenteel ligt zoontje Noan (3,5mnd) in het 

UMCG op de intensive care. Een buikgriep heeft zijn 

nieren aangetast, een zgn hus, en hierdoor heeft hij 

gespecialiseerde zorg nodig. Inmiddels is de toestand van 

Noan gelukkig stabiel. Hoe lang hij nog in het ziekenhuis 

moet blijven, is op dit moment nog niets over te zeggen. 

We wensen Patrick, Yvon en Suze heel veel sterkte toe de 

komende tijd en Noan natuurlijk heel veel beterschap. 



Bestuurswisseling 

Dinsdag 7 juni is er een algemene ledenvergadering 

geweest. In deze vergadering heeft een bestuurswisseling 

plaatsgevonden. Jeroen Praas, Aljen Reurink en Pier 

Mijnheer hebben alle drie hun taak als bestuurslid 

opgegeven. Peter Lunenborg is als nieuw bestuurslid 

gekozen. Hij gaat de functie van penningmeester 

vervullen. Hij neemt het stokje over van René Pettinga, 

die vanaf nu voorzitter is. Secretaris Miriam Bongers 

heeft aangegeven nog aan te willen blijven. Hierdoor 

bestaat het bestuur uit 3 personen, te weten: 

Voorzitter René Pettinga 

Penningmeester Peter Lunenborg 

Secretaris Miriam Bongers 

Aljen Reurink maakt de overstap naar de 

activiteitencommissie. Deze commissie neemt het 

bestuur heel veel werk uit handen, daar zijn we erg blij 

mee. De activiteitencommissie zorgt voor de extra 

activiteiten naast de trainingen. Annet Jonker is eerste 

aanspreekpunt van de activiteitencommissie. Wie weet 

wordt u binnenkort door één van hen benaderd om een 

keer te komen helpen. 



Contributie 

In de hiervoor genoemde vergadering is besloten om de 

contributie bij aanvang van het nieuwe seizoen te 

verhogen voor de club– en wedstrijdtrainingen. Met 

ingang van september is de contributie voor de 

clubtraining € 16 per maand. Voor de wedstrijdtraining 

wordt de contributie € 12 per maand. De 

techniektraining op maandag blijft vooralsnog een 

contributie van € 10 per maand houden. 

Mocht u vragen omtrent bovenstaande hebben, dan kunt 

u mailen naar info@judodedemsvaart.nl 

Clubkampioenschap uitgesteld 

Besloten is om de clubkampioenschappen te verplaatsen 

naar ná de zomervakantie. De trainers vinden het 

belangrijk om hier voldoende aandacht aan te kunnen 

geven. Dat is op dit moment niet mogelijk in verband 

met de afwezigheid van Patrick. 

Schoonmaak De Dojo 

Voor De Dojo zijn we nog op zoek naar een 

schoonmaakster/schoonmaker. Het gaat om circa 2 uur in 

de week. Voor meer info kunt u mailen naar: 

penningmeester@judodedemsvaart.nl 



Bedankt! 

Voorzitter Jeroen Praas heeft na een periode van 3 jaar 
afscheid genomen van het bestuur. In de afgelopen 3 jaar 
heeft hij veel betekend voor de vereniging. Hij was 
degene die zorgde voor saamhorigheid, betrokkenheid 
en een familiaire sfeer bij Judo Dedemsvaart.  

Ook was hij degene die het voortouw 
nam in het benaderen van sponsoren 
en andere betrokkenen. We zijn hem 
dan ook erg dankbaar voor zijn aandeel 
in de groei van onze vereniging. In de 
vergadering heeft hij bloemen in 
ontvangst genomen. 

Pier Mijnheer en Aljen Reurink waren verhinderd, van 
hen nemen we op een later tijdstip afscheid.  

Geen training ivm avond4daagse 

In verband met de avond4daagse gaat de clubtraining 
van dinsdag 14 juni en de wedstrijdtraining van 
donderdag 16 juni niet door.  

Let op! 
De techniektraining op maandag 13 juni gaat wel door. 
-12 jaar: 18.00-19.00 uur 
+12 jaar: 19.00-20.00 uur 
 

Judo voor volwassenen (donderdag 20.00-21.00 uur) 
gaat wel door! 



Laatste clubtraining op dinsdag 28 juni 

De laatste clubtraining van dit seizoen is op dinsdag 28 

juni. We maken er voor iedere groep een klein feestje 

van! We houden hierbij de normale tijden aan. 

Dedemsvaria 

Tijdens de kindermiddag van de Dedemsvaria, op 

woensdag 3 augustus, zal ook Judo Dedemsvaart de Dojo 

openzetten.  

We hopen veel kinderen kennis te laten maken met judo 

middels activiteiten in en rondom De Dojo. 



Agenda 

za.11/06 NK Jeugdteams  

za.18/06 DK –12 

di.14/06 geen training ivm avond4daagse  

do.16/06 geen wedstrijdtraining ivm avond4daagse  

di.28/06 laatste clubtraining van dit seizoen 

 (normale tijden) 

wo.3/08 Dedemsvaria in De Dojo 

di.30/08 eerste clubtraining seizoen 2022-2023 

 “vriendjes/vriendinnetjes judo” 

Trainer Roy Middel: 06-39779775 



 

ONZE SPONSOREN: 



 


