Open Lessen in voorjaarsvakantie
Stem op Sporttoppers!!!!
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Kalender
Open lessen in
voorjaarsvakantie
Dag:
Woensdag 25 februari
Tijden:
Tuimeljudo 13.30 uur
kleuterjudo 14.15 uur
jeugdjudo 15.00 uur
Locatie:
Judo Yushi, Lucas
Bolsstraat 7 gebouw 17 te
Nieuw-Vennep
Deze lessen staan open
voor ALLE leden van Judo
Yushi van alle
vestigingen.
Het is ook mogelijk om
vriendjes en
vriendinnetjes mee te
nemen!
Aanmelden is niet nodig!

Stem op Sporttoppers
Stemmen op onze Sporttoppers kan nog tot
22 februari! Dus nog 5 dagen om te stemmen
voor Twan van der Werff voor Sport-topper
talent van het jaar en voor het Jongensteam
tot 15 jaar voor sport-topper team!
Klik snel op hcnieuws.nl/sporttoppers en
stem! Je kan per I.P.adres 4 keer stemmen, dus
de hele familie kan meedoen! Per telefoon kan
ook! Je kan tegelijkertijd voor beide categorieën
stemmen.
Twan van der Werff werd in 2014 vijfde van
Europa op het EK onder 18 jaar in Athene,
Nederlands kampioen tot 18 jaar 2014. Op
Internationale kwalificatietoernooien behaalde
Twan een tweede plaats op de Bremen Masters
en twee vijfde plaatsen op de Europacups in
Zagreb (Kroatië) en Berlijn (Duitsland). Ook dit
jaar is Twan al nationaal kampioen tot 21 jaar.

Voorjaarsvakantie

Alle informatie staat
ook op de on-line
kalender op
www.judoyushi.nl:

Heb je al zomervakantie in de periode
van 6 tot 11 juli, maar ben je nog niet
op vakantie? Ben je aan het plannen
wat te doen in deze week (omdat je
ouders nog werken!), dan kun je
meedoen met de activiteiten van de
zomerschool.

In deze week hebben we een aantal
themadagen met activiteiten, zoals een
kleuterjudodag, een Outdoor-fun-dag,
een judospeldag, een ouder-kind-les
en nog meer.

Klik hier

Maandag 23 februari tot
en met zaterdag 28
februari;
geen jeugdlessen,
wel volwassenjudo
op dinsdag van 19.45 uur
en wedstrijdtrainingen

Judo Yushi Zomerschool
aan wedstrijden medoen?

Kijk snel op

www.judoyushi.nl/zomerschool
en meld je aan!
Het jongensteam tot 15 jaar lukt het, na twee
jaar met vijfde plaatsen op het NK te zijn
geëindigd, weer een podiumplaats op het NK te
veroveren. Het jongensteam behaalde de
zilveren medaille. Het team bestond uit: (-42 kg)
Jesse Reede, Jelle van der Werff, (-46 kg)
Christopher Groot, Indy Timmers, (-50 kg) Loek
van der Veld, Tommy Agrest, (-55 kg) Thomas
Beekman, (-60 kg) Tim Fennema en Joey Sloos.

kalender

Meer trainen en aan
wedstrijden medoen?
Wil je net zoals onze Sporttoppers
meedoen aan wedstrijden buiten de
club?
Meld je dan aan voor de
talententrainingen.
Mail naar info@judoyushi.nl

