nieuwsbrief
september 2019

Start nieuwe judoseizoen
De eerste judolessen van het nieuwe seizoen zijn alweer gehouden. We hebben aardig wat
nieuwe aanmeldingen gekregen voor proeflessen, zeker in groep 1, de 4-6 jarigen.

(foto: groep 1 zaterdag)

Judolessen
De lesuren zijn gelijk gebleven. Leo zal op de woensdag de jongere groepen (groep 1, 4-6 jarigen en groep
2, 6-8 jarigen) blijven trainen. Jan blijft de oudere groepen samen met Leo verzorgen. De vrijdagtraining
wordt om en om gegeven door Leo en Jan. En we hebben natuurlijk altijd onze zeer gewaardeerde
assistenten om ons te helpen.
De lestijden op woensdag zijn;
Groep 1:

16.00

- 17.00 uur ( 4 - 6 jaar)

assistent Romy

Groep 2:

17.00

-

18.00 uur ( 6 - 8 jaar) assistenten Anne Mariska en Rosa

Groep 3:

18.00

-

19.00 uur ( 8 - 10 jaar) assistent Ralph

Groep 4:

19.00

-

20.00 uur (10 - 14 jaar) assistent Nikos

Groep 5:

20.00

-

21.00 uur (15 jaar en ouder)

De lestijden op zaterdag zijn:
Groep 1:

9.00 -

10.00 uur ( 4 - 6 jaar)

assistenten Qin en Lars
assistenten Qin en Lars

Groep 2: 10.00

-

11.00 uur ( 6 - 8 jaar)

Groep 3: 11.00

-

12.00 uur ( 8 - 10 jaar) assistenten Qin en Lars

Groep 4: 12.00

-

13.00 uur (10 - 14 jaar)

assistent Qin of Robert

Voor enigszins gevorderde judoka's is er op vrijdag gelegenheid van 19.00 - 20.15 uur een extra keer te
trainen. Afhankelijk van de periode wordt de nadruk gelegd op techniek of op de voorbereiding voor
wedstrijden.

Groepssamenstelling
In het nieuwe seizoen zal een aantal judoka’s vanwege hun leeftijd het nieuwe seizoen in een volgende
groep starten. Deze overplaatsing gebeurt altijd in overleg met de ouders. In elke groep is nog ruimte en
gelukkig hoeven we nu niet te werken met een wachtlijst. Er is altijd de mogelijkheid voor kinderen maar
ook voor volwassenen die geïnteresseerd zijn om 2 gratis proeflessen te volgen. Wij zorgen dat er een
judopak is om te lenen. Voor de woensdag groep 1 en 2 en alle zaterdaggroepen stuur een mail naar
leokouijzer@ziggo.nl.Voor de woensdag groep 3,4 en 5 stuur een mail naar jan@judopaddepad.nl .
De Grote clubactie
We hebben ons als club weer aangemeld voor de Grote Clubactie. De verkoop van loten is gestart op
zaterdag 14 september. Voor wie dit nog niet eerder meemaakten: dit is voor
de groepen 2 en 3, dus kinderen van 6 t/m 9 jaar. Hopelijk kunnen we het
bedrag dat we opgehaald hebben van vorig jaar evenaren of zelfs overtreffen.
Het opgehaalde geld willen we weer gebruiken voor dezelfde doelen als
voorgaande jaren: het judokamp en een zomerfeest. Succes met de verkoop.
Nog geen boekje? Vraag erom bij de training. Boekje vol, dan kun je altijd nog een boekje vragen. Ouders:
doet uw kind niet mee maar wilt u de club wel steunen, dan kunt u lootjes na de les kopen.
Algemene ledenvergadering
Vrijdag 8 november houden we de algemene ledenvergadering (ALV). Ieder lid ontvangt
in oktober een uitnodiging via de mail. Het bestuur vindt ieders mening belangrijk, dus
het bestuur hoopt dat jullie erbij zijn.
Eindstand Wedstrijdklassement 2018-2019
Hieronder staat de top tien van judoka’s van het vorige seizoen.
Plaats Naam
1
2
3
4
5

Totaal

Noël
Twan

Zuidwijk
Geraerts

207
166

Luca
Romy
Julian

Taal
Kooman
Voskuil

145
142
125

Plaats Naam
6
7
8
9
10

Abe
Floris
Lex
Thijmen
Casper

Totaal
Heringa
Willemse
van de Burg
Rijpers
Camphuijsen

110
104
79
64
63

We zien een toenemend aantal judoka’s meedoen met regionale wedstrijden. Het nieuwe seizoen starten
we weer helemaal opnieuw met het puntenklassement. Wilt u er meer over weten, lees dan de informatie
op onze website. Voor vragen over het klassement of over wedstrijden kunt u terecht bij Leo.
Ouder kind trainingen
Judoka’s van groep 1 t/m 3 kunnen 28 september of 2 oktober samen met hun vader of
moeder zich uitleven op de judomat. Voor ons bijzonder leuk om te zien hoe
vaders/moeders maar ook opa’s en oma’s hier invulling aan geven. Mis het niet.

The Hague Grand Prix
De beste en talentvolste judoka's van de wereld komen wederom naar Den Haag voor The Hague
Grand Prix! In het weekend van 15 tot en met 17 november 2019 strijden zo'n 450 deelnemers uit
60 tot 80 landen strijden tegen elkaar op de tatami in de schitterende Sportcampus Zuiderpark. De
aanwezigheid van nationale en internationale toppers is daarmee gegarandeerd. Voor meer
informatie zie de website: https://thehaguegrandprix.nl
Extra wedstrijdTraining bij Judoteam Haaglanden
Er is een nieuw initiatief van Judoteam Haaglanden met als doel het talent (-10/-12) uit heel de regio zich
te laten ontwikkelen door wekelijks met elkaar op de mat te staan. Dit is voor de judoka's ook een mooie
stap om zich voor te bereiden op eventuele deelname in het RTC vanaf de -15.
Wouter Visser verzorgt op donderdagavond de training en, Melissa Jol doet de coördinatie hiervan. De
judoka's blijven gewoon lid van hun eigen club , maar judoka’s kunnen wel geselecteerd worden voor
deelname in judoteam Haaglanden bij teamtoernooien. Er
zijn geen kosten aan verbonden voor de deelnemende clubs
of de judoka zelf. Een van de leraren van onze club zal zoveel
mogelijk tijdens de training op de mat aanwezig zijn ter
ondersteuning en begeleiding van onze leden.
Stichting Judoteam Haaglanden is een op zichzelf staande
organisatie. De training wordt door Lu Gia Jen gefaciliteerd,
omdat zij goede mogelijkheden hebben om dit te verzorgen.
Er zijn nu 3 trainingen geweest en Floris, Twan, David, Axel ,Luca en Noël hebben allen een of meer
trainingen meegedaan. Het zijn pittige wedstrijdtrainingen, alleen voor kinderen die echt veel aan
wedstrijden meedoen.
Gevonden voorwerpen
Tsja, soms blijft er nog wel eens wat liggen. Momenteel hebben we een hele verzameling. Herken je iets
neem het de volgende training mee. We leggen gevonden voorwerpen apart zodat het de volgende training
opgehaald kan worden. Wordt het binnen een paar weken niet opgehaald dan zijn we genoodzaakt het weg
te doen i.v.m. ruimte gebrek.

Agenda
Ook dit jaar staat er veel te gebeuren kijk dus regelmatig op onze website
www.judopaddepad.nl en de Facebookpagina.
Op de website vindt u altijd de volledige agenda plus extra informatie per evenement.
Hieronder de agenda voor de komende periode.

Zaterdag

28-9 Ouder - kind-training voor groep 1 t/m 3

Zaterdag

28-9 7de Happy kids judo toernooi, Oud Beijerland. Geen voorinschrijving

Zondag

29-9 Vanentoernooi, Hoogvliet. Geen voorinschrijving

Woensdag

2-10 Ouder-kind-training voor groep 1 t/m 3

Zaterdag

5-10 Berentoernooi, Zuidland; inschrijving gesloten

Zondag

13-10 Lu Gia Jen Eurotoernooi Italië. Inschrijving sluit op 30 september

Clubkleding
Binnenkort kunnen we de nieuwe lijn qua clubkleding aan jullie laten zien. Er is gekozen om een hoodie,
een trainingsbroek en een t-shirt aan te bieden.
Start judoleraar a-opleiding
In oktober starten Michiel Butselaar, Raymond Pijpers en Qin Crebas met de opleiding voor judoleraar-A.
Zij hopen deze voor de zomervakantie positief af te ronden. Vanuit het bestuur was het de wens om de
technische staf uit te breiden. Helemaal mooi als dit kan door eigen leden op te leiden.
Parkeren op het Paddepad
We willen graag nogmaals onder de aandacht brengen dat je niet op het schoolterrein mag parkeren. De
school wil dat niet, en het is privéterrein. De school sluit ’s avonds de hekken, waardoor auto’s er pas de
volgende dag af kunnen. Op het Paddepad zelf mag ook niet geparkeerd worden dit omdat hulpdiensten
hier indien nodig gebruik van maken. Dus wij verzoeken iedereen, NIET MEER te parkeren op het Paddepad.
Ledengegevens
Om onze gegevens actueel te houden verzoeken wij alle leden, wijzigingen van e-mail, telefoonnummers
en adresgegevens door te geven. Wij geven die dan ook door aan de judobond.

Het bestuur
Jan van den Bos
Marjolijn van Dorst-Bakhuizen
Hans Janssen
Leo Kouijzer
Michiel Butselaar
Judoclub Paddepad,

leraren:

2566 XL Den Haag

Leo Kouijzer, tel. 3662039 e-mail leokouijzer@ziggo.nl.
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E-mail info@judopaddepad.nl

Jan van den Bos, tel. 3632581, e-mail jan@judopaddepad.nl
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