
                                                                                                                                                             

                                                                      

Nieuwsbrief             Oktober 2021  

 
 
Inleiding 
Het judoseizoen is weer al even op gang. We zijn ontzettend blij dat alle trainingen weer doorgang kunnen 
hebben. Zelf in de herfstvakantie kan er getraind worden voor iedereen die niet met vakantie is. 
Voor groep 1 (4-6 jarigen) mochten de ouders een keertje mee komen judoën, een aantal weken geleden. 
Omdat Corona nog steeds onder ons is, hebben we helaas voor de zekerheid alleen gelaten bij ouder-kind 
judo voor groep 1 door te laten gaan. De eerste wedstrijdjes zijn ook weer geweest. Foto’s kan u op onze 
facebookpagina vinden. 
 
Nieuwe leden 
We zijn trots dat na de zomervakantie meer als 20 judoka’s gestart bij onze club. Van harte welkom allemaal! 
Er is nog ruimte in alle groepen. 
Proeflessen zijn daarom altijd mogelijk, vriendjes en vriendinnetjes zijn dus welkom! Heeft uw zoon of 
dochter een vriendje of vriendinnetje die ook een keer wil judoën stuur dan een naar leokouijzer@ziggo.nl 
met zijn of haar gegevens dan wordt in samenspraak de proeflessen ingepland. 
 
Trouwens, ook ouders die ook wel eens willen proberen kunnen een keer meedoen bij groep 5. Laat je niet 
afschrikken door al die hoge banden, want ook zij zijn eens als ouders langs de kant met een witte band 
begonnen of zijn doorgegaan met judoën vanaf groep 1. Schiet vooral één van de leraren aan, als judoën u 
leuk lijkt! 
 
Samen maken we de club! 
Onze judoclub telt nu zo’n 160 leden dus er is veel te doen. Hieronder zie je een aantal rollen waaraan u nu 
met uw enthousiasme kan bijdragen. Lijkt het u leuk met elkaar de club verder te helpen? Meld u aan bij Leo 
of via info@paddepad.nl 
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Vacature bestuur                                                                                                                                                                                           Het 

Het bestuur is op zoek naar een ouder of judoka die de rol van secretaris in het bestuur van de judoclub zou willen 

vervullen. Door het aanstaande vertrek van één van de bestuursleden, Marjolijn van Dorst, zijn we op zoek naar 

versterking. Een bestuursfunctie kost tijd, maar niet veel. Gedacht moet worden aan ongeveer 4-6 uur per maand. Het 

bestuur komt 4x per jaar bij elkaar en 1x per jaar wordt er een ALV georganiseerd. Als je interesse hebt om je extra in 

te zetten voor de judoclub in een bestuursfunctie, neem dan contact op met één van de bestuursleden. Heel fijn als je 

ons wilt helpen.  

In gesprek over veilig sportklimaat 

Zaterdag 25 september gingen het bestuur, trainers en assistent-trainers en vertrouwenscontactpersoon van onze 

club onder leiding van Folkert Steen ( Coördinator Positieve Sportcultuur) 

en Jan-Willem van Vliet (sportpedagoog bij WDSH) in gesprek over een veilig sportklimaat. Met elkaar bespraken we 

de thema’s grensoverschrijdend gedrag en inclusie, gebruikten we stellingen om informatie en standpunten uit te 

wisselen en bespraken we de protocollen van de judovereniging. Meer informatie over de protocollen: kijk eens op 

onze website. Nog vragen over dit onderwerp laar het ons weten. 

 

 

 

Sporten met respect 

Judoclub Paddepad heeft zaterdag 16 oktober meegedaan aan de actie van de Gemeente Den Haag om aandacht te 

vragen voor inclusief sporten. Sporten is leuk en gezond. Paddepad geeft actief aandacht aan  

veiligheid en inclusiviteit, iedereen is welkom en mag zich welkom voelen. #respect #inclusief #gemeente  

Den Haag #paddepad 

 

 

 

Clubkleding 

Het was even geduld hebben maar de afgelopen maanden hebben zo’n 90 judoka’s die clubkleding hebben besteld 

hun kleding gekregen. Voor degene die het gemist hebben en alsnog willen bestellen zijn er nog een aantal maten 

beschikbaar voor de gereduceerde prijs van 35 euro. (maat 140 2 maal, maat 164 1 maal, maat S 1 maal, maat 

Medium 5 maal en Large 1 maal). Zit de maat er niet bij dan moet u weer even geduld hebben tot we weer een 

bestelling plaatsen. 

 

 

     

https://www.facebook.com/hashtag/respect?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX1lQVjwWNqoe0bWlVXK7lZVpcH3Tmix68kYSODZSGpHDpP51RY4CN2uP6g57NLEYF7XVTXL9lBCareczika7nDRjulZbynt0dO_bE6CRDGfBu4o9C03EvprxbvSySaCWimYbzrlFNsKa8HX1is9-qsM_zMzMWjQWu6PJSLRsoYO6EY4SZgMx7fPU8ExWxb2wI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/inclusief?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX1lQVjwWNqoe0bWlVXK7lZVpcH3Tmix68kYSODZSGpHDpP51RY4CN2uP6g57NLEYF7XVTXL9lBCareczika7nDRjulZbynt0dO_bE6CRDGfBu4o9C03EvprxbvSySaCWimYbzrlFNsKa8HX1is9-qsM_zMzMWjQWu6PJSLRsoYO6EY4SZgMx7fPU8ExWxb2wI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gemeente?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX1lQVjwWNqoe0bWlVXK7lZVpcH3Tmix68kYSODZSGpHDpP51RY4CN2uP6g57NLEYF7XVTXL9lBCareczika7nDRjulZbynt0dO_bE6CRDGfBu4o9C03EvprxbvSySaCWimYbzrlFNsKa8HX1is9-qsM_zMzMWjQWu6PJSLRsoYO6EY4SZgMx7fPU8ExWxb2wI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/paddepad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX1lQVjwWNqoe0bWlVXK7lZVpcH3Tmix68kYSODZSGpHDpP51RY4CN2uP6g57NLEYF7XVTXL9lBCareczika7nDRjulZbynt0dO_bE6CRDGfBu4o9C03EvprxbvSySaCWimYbzrlFNsKa8HX1is9-qsM_zMzMWjQWu6PJSLRsoYO6EY4SZgMx7fPU8ExWxb2wI&__tn__=*NK-R


                                                                                                                                                             

                                                                      

 

Wedstrijdklassement 

Vanaf 1 oktober 2012 is het mogelijk om punten bij elkaar te judoën waarmee je clubkampioen kan worden van 

Judoclub Paddepad. 

Wij hopen dat dit klassement de judoka’s uitnodigt om meer met wedstrijden mee te doen. Er zijn diverse wedstrijden 

in de buurt. Een aantal wedstrijden zijn instaptoernooien waarbij ervaring op gedaan kan worden met wedstrijdjudo.  

Het wedstrijdklassement van Judoclub Paddepad werkt als volgt. Je krijgt punten door mee te doen aan een 

judowedstrijd/toernooi. 

Toekenning punten  volgens onderstaand schema: 

Meedoen aan een toernooi of andere judowedstrijd:     2 punten 

Meedoen aan een toernooi van Judoclub Paddepad:      4 punten 

•        Per gewonnen wedstrijd:     3 punten 

•        Per gelijkspel:                         2 punten 

•        Per verloren wedstrijd:         1 punt 
De wisselbeker 

Elke keer als je meedoet aan een wedstrijd verdien je dus punten. Gewoon door mee 

te doen, maar ook door goede prestaties. 

Maximaal tellen 4 wedstrijden per toernooi/wedstrijd mee. Doe je er meer, dan 

tellen de beste 4 mee. 

Het puntenklassement telt voor de gehele vereniging, dus niet per groep. De stand 

wordt bijgehouden op de website (top 10 en overzicht van alle judoka’s). 

Klopt de stand naar je mening niet helemaal? dan graag dit afstemmen met de 

beheerder (Leo Kouijzer). 

Als je aan wedstrijden hebt deelgenomen waar geen van de leraren  bij was (dat 

komt wel eens voor), neem dan s.v.p. nog even de uitslagen mee of mail ze. 

De judoka met de meeste punten aan het eind van het seizoen wordt clubkampioen 

en krijgt een wisselbeker. Hierop wordt zijn of haar naam gegraveerd. 

De eerste 10 judoka’s krijgen een aardigheidje. 

De uitreiking is aan het einde van het seizoen. 

 

Clubtoernooi 

Op zondag 14 november is ons eerste clubtoernooi gepland! Eindelijk mag het weer. 

We kijken nog wel met de organisatie hoe we zo veilig mogelijk -rekening houdend met de stijgende COVID-

besmettingen- het toernooi vormgeven. Met name voor het publiek. Binnenkort volgt de uitnodiging voor het 

toernooi. Leuk als alle judoka’s van het Paddepad eraan meedoen.  

 

Algemene Leden Vergadering 

De Algemene Leden Vergadering is verplaatst naar 19 november. Het is als vereniging een verplichting om jaarlijks een 

ALV te organiseren. Tegelijk is het ook belangrijk dat de leden en -bij minderjarigen- hun vertegenwoordigers hun stem 

kunnen laten horen over het gevoerde beleid van de club. Het bestuur legt in deze vergadering verantwoording af 

over alle uitgevoerde acties en georganiseerde activiteiten. Maar ook het financiële beleid van de club komt aan de 

orde. We hechten als bestuur aan zoveel mogelijk leden (of hun vertegenwoordigers) te ontmoeten tijdens deze 

vergadering. Naast een aantal technische en bestuurlijke zaken, wordt er ook teruggekeken en vooruitgeblikt. 

Uiteraard wordt de ALV afgesloten met een drankje. Zien we jullie op vrijdag 19 november? De  formele uitnodiging 

met agenda en stukken ontvangen jullie binnenkort.  

 

 



                                                                                                                                                             

                                                                      

 

 

 

Tussenstand grote clubactie 

We zijn goed op weg met de grote clubactie. Meer als 1000 loten zijn verkocht. We gebruiken de opbrengst voor de 

zomerafsluiting en voor het judokamp dat in april 2022 weer gepland staat. 

top 10 verkopers 

           Top 5 teams  

  

 

 

 

Nog tot half november heeft u de tijd om lootjes te verkopen. Bent u klaar met lootjes verkopen lever dan het 

boekje in bij de training dan kunnen de lootjes verwerkt worden die niet online zijn verkocht. 

 

Nieuwe gezichten voor de groep 

In de komende maanden zullen drie aspirant-judoleraren, in opleiding voor judoleraar -A, stage bij onze 

club komen lopen. Zij moeten voor hun opleiding een aantal stagelessen onder begeleiding van Leo 

Kouijzer of Jan van den Bos geven aan de judoka's van de verschillende groepen. Het gaat om: 

• Peter Buist, 2de dan, en lid van onze club 

• Marko Schuuring, 5de Dan, judoot bij Westland Kodokan in Monster  

• Jaap v/d Bos, 3de dan, judoot bij Kian Schi uit Den Haag  

Ondertussen werken Ray Pijpers, Qin Crebas en Michiel van Butselaar hard aan de afronding van 

hun opleiding tot judoleraar-A. Die opleiding heeft stilgelegen vanwege de coronamaatregelen. 

Voor de club is het leuk als er weer nieuwe dynamiek ontstaat in de lessen doordat elke leraar 

weer verschillende accenten legt in het lesgeven. We zijn er ook trots op dat judoleraren in spe 

graag bij ons hun stagelessen willen volgen. We heten ze daarom ook van harte welkom!  

 

Positie Naam Aantal loten 

1 Annabel Soesman (Groep 2 Wo) 78 

2 Sep Weytingh Veen (Groep 3 Wo) 62 

3 Fons Verhaeg (Groep 3 Za) 53 

4 Pim Kleizen (Groep 3 Za) 49 

5 Jesse Abma (Groep 3 Wo) 45 

6 Sybe Kleinstra (Groep 3 Za) 43 

7 Mike Lippens (Groep 2 Wo) 41 

8 Bram Teulings (Groep 3 Za) 41 

9 Jonas Weterings (Groep 2 Wo) 40 

10 Daniel Adelsburg (Groep 2 Wo) 40 

Positie Naam Aantal loten 

1 Groep 3 Za 335 

2 Groep 2 Wo 282 

3 Groep 3 Wo 160 

4 Groep 2 Za 98 

5 Groep 1 Za 34 



                                                                                                                                                             

                                                                      

Agenda  

Op de website www.judopaddepad.nl vindt u altijd de volledige agenda plus extra informatie per 

evenement. Hieronder de agenda voor de komende periode.  

 

Zondag 31-10 Tegeltjestoernooi, Voorbrug Inschrijving sluit 24 

oktober 

Zaterdag 6-11 Ouder kind training  voor groep 1  

Zaterdag 6-11 Trollentoernooi, Nieuwenkerk aan den Ijssel  

Zaterdag 6-11 Judo dan-examens, Oud-Beijerland   

Zondag 7-11 Busen judostage, Hoogvliet  

Zondag 7-11 Mini teamwedstrijden Westland Kodokan, Monster  

Zondag 7-11 Open Bredase Kampioenschappen, Breda     

Woensdag 10-11 Ouder kind judo voor groep 1  

Zaterdag 13-11 Happy Judo Kids Toernooi, Oud-Beijerland.   

 13 &14-11 Adidas IRTJ, Den Haag  https://www.adidas-irjt.nl/  

 14-11 Clubtoernooi   

Vrijdag 19-11 Algemene ledenvergadering 

Zaterdag 20-11 District Dan-examentraining, Hoogvliet 

Zondag 21-11 Instaptoernooi 2 JBN, Dordrecht. Inschrijving sluit 24 

oktober 

Zondag 21-11 Mini teamwedstrijden Westland Kodokan, Monster 

Zondag 28-11 Vanentoernooi, Hoogvliet  

Zondag 28-12 Workshop NVJJL: waarde(n)vol judo "van theorie naar 

praktijk, van de achtergrond naar de voorgrond", 

Lelystad 

 

Het bestuur, 

Marjolijn van Dorst-Bakhuizen  

  Michiel van Butselaar  

   Hanco van Geest   

     Hans Janssen 

         Leo Kouijzer 

http://www.judopaddepad.nl/
https://www.adidas-irjt.nl/

