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Meer informatie en actueel nieuws staat altijd op www.judoyushi.nl
Kalender
Competitie
thuiswedstrijd
zaterdag 16 januari
Judo Yushi Nieuw-Vennep

Judo examens

maandag 18 januari –
zaterdag 23 januari
in alle locaties in het lesuur
waar je in traint

Examens bruine
band
zaterdag 23 januari
locatie Nieuw-Vennep

Familieweek

maandag 25 januari –
zaterdag 30 januari
in alle judolessen voor
kinderen tot 12 jaar. Samen
op de mat met jouw vader,
moeder, broertje, zusjes,
vriendjes en vriendinnetjes

Puntencompetitie
31 januari
tweede ronde: locatie
Nieuw-Vennep

Judo Examens en Familieweek
De laatste twee weken van januari staan weer in
het teken van de judo examens en de
Familieweek. De examens starten op maandag 18
januari. De week wordt op zaterdag 23 januari
afgesloten met het examen voor bruine band.
De week van 25 januari tot en met 30 januari juli is
het Familieweek. Bij de tuimel-,kleuter- en
jeugdlessen, mag je weer met je vader, moeder,
broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes op de
judomat en vindt er een speciale judoles plaats. Voor alle kinderen hebben we ook
nog iets lekkers na afloop.
LET OP: examenbriefjes deze week inleveren!

Thuiswedstrijd Hoofdklasse competitie zaterdag 16 januari
Op zaterdag 16 januari vindt de thuiswedstrijd van Judo Yushi plaats in de
Hoofdklasse van de teamcompetitie in Noord-Holland. De wedstrijden vinden
plaats bij Judo Yushi in Nieuw-Vennep en toegang is gratis. Ons team staat
momenteel bovenaan in het klassement, dus kom allemaal ons team
aanmoedigen! De wedstrijden starten om 18.00 uur!

Judo Yushi TV online
Bekijk de nieuwste films van en over judoka van Judo Yushi op ons Judo Yushi TV
youtubekanaal. Ga naar Judo Yushi TV of klik op één van de drie nieuwste
filmpjes hieronder.

Voorjaarsvakantie
Maandag 29 februari zaterdag 5 maart
geen jeugdlessen, wel
volwassenjudo op di. 19.45
uur en wedstrijdtrainingen

Open Judoles
woensdag 2 maart
Open judolessen voor alle
leden (tuimeljudo/
kletuerjudo en jeugdjudo) en
vriendjes/vriendinnetjes;
locatie Nieuw-Vennep

Alle informatie staat
ook op de on-line
kalender op
www.judoyushi.nl:
kalender
Volg Judo Yushi ook op
facebook, twitter en
youtube. Klik op een button:

Hulp bij schoonmaken gevraagd
In onze locatie in Nieuw-Vennep wordt al jaren schoongemaakt door vrijwilligers.
Dat is nodig om de kosten in de hand te houden. Graag zouden we het
schoonmaken met meerdere vrijwilligers willen doen, zodat de last per persoon
minder wordt en om het nog beter te kunnen doen. Wie wil en kan ons helpen.
Graag rechtstreeks Barry benaderen op info@judoyushi.nl of persoonlijk.

EHBO-ers gevraagd
Op de club organiseren we diverse evenementen, waarbij de aanwezigheid van
EHBO erg welkom is. Dit gaat bijvoorbeeld om de puntencompetitie, de
regiokampioenschappen en thuiswedstrijden in de teamcompetities. Op dit
moment hebben we te weinig vrijwilligers om elke evenement te kunnen
bemensen. Wie wil en kan ons helpen? Graag rechtstreeks Barry benaderen op
info@judoyushi.nl of persoonlijk.
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In september en okto ber vond de Grote Clubactie weer
plaats. De Grote Club Actie is belangrijk om evenementen
te kunnen organiseren, zoals de Puntencompetitie, de
Japanse Week, Sinterklaas, de eindejaar-activiteit en
lesmaterialen. Er is dit jaar ruim 3000 euro opgehaald door
meer dan 100 judoka’s. Een solide basis om de activiteiten
te kunnen organiseren.
Volgende week wordt via Facebook en op de judo
examens bekend gemaakt wie de meeste loten hebben
verkocht. De twee judoka’s met de meeste loten krijgen
een band uitgereikt met de handtekening van Henk Grol
en Kim Polling. Daarnaast worden nog twee banden
verloot onder alle judoka’s die loten verkocht hebben.
Ook liggen er voor alle lotenverkopers een cadeautje klaar
bij de judoleraren!

Prestaties van onze wedstrijdjudoka’s
De afgelopen periode is door onze judoka’s weer goed
gepresteerd. Het senioren mixteam heeft voor het eerst in
de nationale mixteamcompetitie meegedaan. Als debutant
in de eerste klasse, won Judo Yushi alle vier de
wedstrijden in de poule. Ook de halve finale tegen JTS
Noord-Oost en de finale tegen Topjudo Nijmegen werden
gewonnen, waardoor Judo Yushi direct promoveert naar
de Hoofdklasse en volgend jaar bij de beste zes teams
van Nederland behoort.
Judo Yushi kampioen eerste klasse
nationale mixteamcompetitie

Op het NK teams In de leeftijdsklasse tot 18 jaar had Judo
Yushi een combinatieteam gevormd met stichting
Judosport Oost. Het team werd tweede van Nederland en
Judo Yushi behaalde daarmee haar derde podiumplaats in
deze leeftijdsklasse in vier jaar.
Ook zijn de officiële meetmomenten voor Europese

Team Judo Yushi 2e van Nederland tot 18 jaar

kwalificatie weer gestart. In de leeftijdsklasse tot 18 jaar
behoort ons eigen Topjudotoernooi Haarlemmermeer tot
de kwalificatietoernooien (samen met de Dutch Open en
het Internationaal Residentie judotoernooi in Den Haag) en
behoort daarmee tot de drie sterkste toernooien van
Nederland. Het Topjudotoernooi vond voor het eerst op
twee dagen plaats en het was meteen een succes. Ruim
1000 deelnemers verschenen op de mat in het sportcomplex Koning Willem Alexander. Op het
Topjudotoernooi eindigden veel judoka’s van Judo Yushi in
de top 5. Ook op de Dutch Open is goed gepresteerd. Ilse
Buren en Raynaldo Kuijpers werden in de leeftijdsklasse
tot 18 jaar derde en hebben zich al automatisch geplaatst
voor Europacups. Twan van der Werff werd tweede tot 21
jaar en mag daardoor ook
naar in ieder geval twee
Europacups. Bij de
leeftijdsklasse tot 15 jaar
stonden Jelle van der Werff,
Emilio Otte, Mats Koolmoes
en Cihan Catal op het
podium. Dit leidde tot de
derde plaats in het totaalklassement voor Judo
Yushi. Zie ook
www.judoyushi.nl en de Judo Yushi facebookpagina
.
Een prestatie op
internationaal niveau
Meer trainen en aan
is een doel waar je
wedstrijden meedoen?
veel voor moet doen.
Maar alles begint
met plezier hebben in het deelnemen aan wedstrijden. We
hebben daarvoor de Puntencompetitie, waardoor je op de
judoschool in een beschermde omgeving kunt
kennismaken met wedstrijden. Als je ook aan wedstrijden
buiten de judoschool wilt deelnemen dan kun je je
aanmelden voor de talententrainingen. Op deze trainingen
leer je veel over wedstrijdjudo zodat je goed voorbereid
aan toernooien kan deelnemen.
Wil je ook deelnemen? Meld je dan aan voor de
talententrainingen. Vraag aan jouw eigen judoleraar meer
informatie of mail je verzoek naar.info@judoyushi.nl

