Topjudotoernooi Haarlemmermeer
Gratis toegangskaart voor
deelnemers Grote Clubactie!

JOURNAAL

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

Mededelingen
o Start Kerstvakantie:
vanaf maandag 24
december 2012
o Start judolessen:
vanaf maandag 7
januari 2013;
o

Judo examens
vinden plaats van
maandag 21 januari
tot en met zaterdag
26 januari.
Inschrijven voor de
examens tot uiterlijk
één week voor het
examen met de
inschrijfstrook op de
examenbrief.

Wedstrijdresultaten
Judo Yushi heeft de
afgelopen periode weer
goed gepresteerd met
maar liefst 16 prijzen op
de Open Helderse
kampioenschappen, drie
prijzen op de Flanders
Cup in België en acht
prijzen, waarvan vijf
eerste prijzen, op de
Open Alkmaarse
kampioenschappen. Biko
Vos maakte, als
tweedejaars junior, al zijn
debuut op het
Nederlands kampioenschap senioren, een zeer
knappe prestatie.
Ook de jongste jeugd
doet het uitstekend.
Begin november werden
drie judoka’s kampioen
van Noord-Holland in de
leeftijdsklasse tot 10 jaar.
In de competities doen de
teams mee voor de
bovenste plaatsen; het
jeugdteam staat
bovenaan in de
Hoofdklasse van de
Noord-Hollandse
jeugdteamcompetitie en
het junioren/seniorenteam staat eveneens in
de Hoofdklasse gedeelde
eerste.
Klik hier voor meer
nieuws

Kom zondag 9 december ook kijken op het
Topjudotoernooi Haarlemmermeer 2012
Zondag 9 december a.s. vindt het
Topjudotoernooi Haarlemmermeer plaats in
Sporthal de Estafette in Nieuw-Vennep. Ons
jaarlijkse judotoernooi met daaraan gekoppeld
een trainingskamp is in vier jaar uitgegroeid tot
een evenement dat in Nederland en ver
daarbuiten tot grote waardering leidt. De editie
van 2012 telt ca. 700 deelnemers, met
deelnemers uit diverse landen, waaronder
Duitsland, België, Ierland, Zweden en zelfs WitRusland.
We verwachten weer ruim 800 toeschouwers.
Noemenswaardig is dat ca. 80 vrijwilligers van
Judo Yushi zich actief inzetten voor het toernooi;
een absolute prestatie!
Heb je zondag 9
december nog tijd?
Kom dan kijken bij dit
absolute topevenement
in Nieuw-Vennep!
e

5 Topjudotoernooi Haarlemmermeer:
o organisatie: stichting Meerjudo i.s.m. Judo
Yushi
o datum: zondag 9 december 2012
o plaats: Sporthal De Estafette, Helsinkilaan 1,
te Nieuw-Vennep
o entree publiek: € 3,-o wedstrijden: vanaf 9.00 uur tot ca. 17.30 uur

Actie voor deelnemers Grote Clubactie
Waren vorig seizoen ruim 75 judoka actief voor
de Grote Club Actie, dit seizoen waren dat er
maar liefst 100. Dit is zeer belangrijk, omdat we
natuurlijk activiteiten willen blijven organiseren
voor iedereen.
Speciale actie voor deelnemers
Voor iedereen die loten heeft verkocht hebben
we een speciale actie, namelijk gratis entree bij
het Topjudotoernooi Haarlemmermeer.
Wat moet je doen? Bij de entree je naam
doorgeven: als je loten hebt verkocht dan staat je
naam op een lijst en mag je gratis naar binnen!
De beste lotenverkopers
Binnenkort maken we ook bekend wie de beste
lotenverkopers zijn, dus hou ook de Judo Yushi
site goed in de gaten.
Uitslag
De uitslag van de trekking is bekend. Klik op
onderstaande link voor de uitslag:

http://www.clubactie.nl/trekking/trekkingsu
itslag.html
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organisatie Grote Club Actie
Voor de organisatie van de Grote Club Actie
hebben vier vrijwilligers veel tijd gestoken in de
opzet, organisatie en
uitvoering, namelijk Sylvia
Kuijpers, Carla van Loon,
Bianca Timmers en Regine
Stout. Bedankt voor de inzet!

Filmavond op 22 december
Judo Yushi organiseert op zaterdagavond 22
december een filmavond, waar iedereen naartoe
kan en waarmee we op gezellige wijze 2012
afsluiten. Ben je geboren in 2002 tot en met 2005,
dan begint de filmavond om 16.30 uur en duurt tot
19.00 uur. Voor judoka geboren in 2001 of eerder
start de filmavond om 18.30 uur en duurt tot 22.00
uur. De filmavond vindt plaats in Nieuw-Vennep.
Wil je komen op de filmavond? Schrijf je dan in op
de intekenlijst in de kantine. Judoka’s in
Hoofddorp, Osdorp en Badhoevedorp kunnen zich
aanmelden bij de judoleraar. De kosten bedragen
5 Euro p.p. (in te leveren op de avond zelf)
inclusief eten en drinken. Een deel van de kosten
wordt betaald door de opbrengst van de Grote
Club Actie. Kom ook en schrijf je snel in!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!!!!
Activiteitencommissie Breedtesport
Om activiteiten, zoals de Japanse Week of
Sinterklaas (die door gebrek aan vrijwilligers
helaas dit jaar niet langs kon komen), ook
daadwerkelijk te laten plaatsvinden hebben we
extra vrijwilligers in onze activiteitencommissie
nodig.
Schoonmaakhulp
De afgelopen jaren is het aantal lessen op de
judoschool flink gegroeid. Er is veel behoefte aan
schoonmaakhulp. We werken met een tabel met
schoonmaak-activiteiten, waardoor het mogelijk is
om te helpen al naar gelang de beschikbare tijd!
EHBO evenementen
We organiseren ca. acht wedstrijdevenementen
per jaar op de judoschool. Daarbij is het belangrijk
dat er EHBO is. Heb jij een EHBO diploma en wil
je een paar keer per jaar helpen, meld je dan aan,
want hoe meer EHBO-ers hoe beter we het
kunnen verdelen.
Kantinedienst
We kunnen tijdens judolessen helaas niet altijd de
kantine open hebben; het is een wens om dat wel
te kunnen doen.
Kun en wil je betrokken zijn bij de judoschool en
meehelpen? Stuur bij voorkeur een mail naar
barry@judoyushi.nl . Barry neemt dan contact op!

