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Het meest actuele nieuws staat altijd in het Judo Yushi Journaal on-line: op www.judoyushi.nl

Website vernieuwd
De website is bezig een
metamorfose te ondergaan.
Op www.judoyushi.nl zie je
bij nieuws een preview van
de vernieuwde website.
Je kan Judo Yushi ook
volgen via twitter op
https://twitter.com/judoyushi
en via facebook op de
officiële Judo Yushi
facebooek pagina
De kalender is ook
bijgewerkt. Alle data mbt
vakanties, activiteiten en
examens staan vermeld:
klik hier voor de kalender

Wedstrijdresultaten
De judoka’s die deelnemen
aan wedstrijden zijn het
nieuwe seizoen goed
begonnen. Het jeugdteam,
dat voor een groot deel is
verjongd, staat na twee
competitie-ronden
bovenaan in de hoofdklasse
van Noord-Holland. Het
team tot 10 jaar heeft het
Spaarne-toernooi
gewonnen. Individueel zijn
o.a. podiumplaatsen op de
Flanders Cup, de Open
Alkmaarse en het
Koegrastoernooi behaald.
Biko Vos heeft zich als
junior geplaatst voor het NK
senioren. 28 oktober zijn vijf
judoka regiokampioen
geworden bij de A-pupillen
tot 10 jaar!

Sponsorkliks
Koop je wel eens iets online in een webshop, zoals
bol.com, Zalando, V&D etc?
Ga bij je volgende aankoop
niet direct naar die website,
maar ga via de Sponsorklikpagina van Judo Yushi naar
de webshop van je keuze.
Voor jou verandert er niets
maar voor de club leidt elke
aankoop op die wijze tot
sponsorinkomsten. Klik hier
voor de sponsorklik
webshops van Judo Yushi

Puntencompetitie 2012/2013
Inschrijving open tot 31 oktober!
De Puntencompetitie voor 2012-2013 staat weer
ingepland. Iedereen kan zich vanaf dit moment
inschrijven. Aan de Puntencompetitie doen
alleen judoka’s van Judo Yushi mee met als doel
om wedstrijdervaring op te doen.
Momenteel zijn de volgende competitiedagen
(onder voorbehoud) ingepland:
zondag 11 november
zondag 17 februari
Zondag 21 april
Zondag 23 juni (finaledag)
De inschrijving is geopend tot 31 oktober. Schrijf
je nu in door het briefje in de bijlage in te leveren
of door on-line in te schrijven via
www.judoyushi.nl/inschrijven .

Talententrainingen voor pupillen
Wil je jezelf voorbereiden op wedstrijden zoals
de Puntencompetitie o f wil je meedoen aan
wedstrijden buiten de club, meld je dan aan voor
de talententrainingen door te mailen naar
info@judoyushi.nl. Je start dan met een extra
wedstrijdtraining. In stappen kun je dit dan
uitbreiden en zelfs gaan behoren tot de
succesvolle wedstrijdselectie van Judo Yushi.

Grote Club Actie
Ook dit jaar hebben weer veel judoka voor de
club veel loten verkocht, maar het bedrag van
vorig jaar is nog niet gehaald. Wellicht heb je
nog niet ingeleverde formulieren thuis. Uiterlijk
6 november moeten alle loten binnen zijn.
Vergeet je niet jouw loten in te leveren en
evntueel nog wat te verkopen, zodat we weer
geld kunnen besteden aan allerlei activiteiten
zoals het judokamp?

Goedkoop fitnessaanbod als jouw
zoon/dochter sport bij Judo Yushi
Ook voor u is het mogelijk om te fitnessen in
onze moderne fitnesszaal in Nieuw-Vennep.
Voor 2012/2013 is het nog makkelijker om te
starten met fitness met het speciale judofamilie abonnement, als jouw zoon of dochter
sport bij Judo Yushi!
Normaal tarief p. maand € 23,50 p.persoon:

Tarief met judo-familiekorting:
€ 15,50 per maand per persoon.
Start snel met sporten als jouw zoon/dochter
ook sport of train tijdens de andere
openingstijden!
Ga naar www.vennepfit.nl voor meer info!

Judo Yushi Judokamp
VRIJWILLIGERS GEZOCHT!!!!
Judo Yushi telt ca. 500 judoka’s. Om te zorgen
dat de judoschool goed blijft draaien zijn veel
vrijwilligers nodig. We hebben veel mensen die
zich inzetten, maar we hebben ook nog veel
hulp nodig.
Na de eerste succesvolle editie zal ook dit
seizoen weer een judokamp worden
georganiseerd. Het judokamp zal plaatsvinden
van 14 tot en met 16 juni 2013. Aanmelden kan
voor 1 december 2012 via de brief (beschikbaar
op de judoschool) en via www.judoyushi.nl

Verjaardagsfeestje vieren bij Judo Yushi
Vanaf nu is het mogelijk om je
verjaardagsfeestje te vieren bij Judo Yushi. Clark
van Veen heeft een speciaal programma
opgesteld dat afgestemd op verjaardagsfeestjes.
Je kan kiezen voor een judoles in combinatie
met activiteiten op de mat en met of zonder eten
erbij. Neem voor meer info contact op met Clark
of kijk op www.judoyushi.nl

Schoonmaakhulp Nieuw-Vennep
Er is veel behoefte aan schoonmaakhulp. We
werken met een tabel met schoonmaakactiviteiten, waardoor het mogelijk is om te
helpen al naar gelang de beschikbare tijd!
Activiteiten
We zijn op zoek naar vrijwilligers die de
vacatures van de volgende activiteiten kunnen
vervullen:
- projectmanager Sinterklaasweek
- projectmanager Japanse Samouraiweek
- EHBO
Kun en wil je betrokken zijn bij de judoschool en meehelpen met deze of andere
belangrijke taken? Meld je aan bij Barry of
stuur een mail naar barry@judoyushi.nl.
Barry neemt dan direct contact op!

