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Meer informatie en actueel nieuws staat altijd op www.judoyushi.nl

Kalender
25 mei: tweede
Pinksterdag
Geen judolessen

Judo Yushi Zomerschool
aan
wedstrijden
Heb
je al
zomervakantiemedoen?
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 bijv. nog
werken!), dan kun je meedoen met de activiteiten van de
zomerschool.

7 juni: finaledag Puntencompetitie
20 juni: examens bruine
band
Locatie Nieuw-Vennep

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.

22 – 27 juni: Judo
examens
in alle locaties in het lesuur
waar je in traint

Kijk snel op www.judoyushi.nl/zomerschool
en meld je aan!

28 juni:
seizoensafsluiting
wedstrijdjudo
Activiteit i.c.m. bbq en
selectie bekendmaking
29 juni – 4 juli:
vriendjesdagen
Neem een vriendje of
vriendinnetje mee naar de
judoles!
6 juli – 11 juli:
Zomerschool
Funactiviteiten tijdens de
zomervakantie
Medio aug: indeling
nieuw seizoen
indeling wordt bekend
gemaakt op
www.judoyushi.nl

Judo Examens en Vriendjesdagen
De laatste twee weken voor de zomervakantie
staan weer in het teken van de judo examens en
de vriendjesdagen. De examens starten op
zaterdag 20 juni met de examens voor bruine
band. Vanaf maandag 22 juni starten in alle
kleuter- en jeugdjudolessen de jeugdexamens.
De week van 29 juni tot en met 4 juli is de laatste
week voor de zomervakantie en is het weer tijd
voor vriendjesdag. Neem deze les allemaal
vriendjes of vriendinnetjes mee om hem/haar kennis te laten maken met jouw
sport! Voor iedereen hebben we ook nog iets lekkers na afloop.

Aanmelden en afmelden

31 aug: start alle
judolessen seizoen 20151016

Aanmelden
Kinderen die willen starten met judo kunnen zich nu al aanmelden voor het nieuwe
seizoen. Aanmeldingen kunnen gedaan worden via het aanmeldingsformulier op
de website of via info@judoyushi.nl

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

Afmelden
Afmelden dient officieel voor 30 juni plaats te vinden, maar we behandelen alle
afmeldingen voor 31 juli. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
afmelden kan digitaal door te mailen naar info@judoyushi.nl

Het meest actuele nieuws
vind je op facebook en
twitter. Klik op een button:

Indeling nieuw seizoen
Op basis van leeftijd of naar aanleiding van promotie zal voor het nieuwe seizoen
weer een groepsindeling worden gemaakt. Wij houden voor zover mogelijk ook
zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Wit u bijvoorbeeld uw voorkeursdag
wijzigen den verzoeken wij u dat uiterlijk 31 juli aan ons door te geven.
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Prestaties van onze wedstrijdjudoka’s
De afgelopen periode is door onze judoka’s weer goed gepresteerd.
Twan van der Werff is kampioen van Nederland geworden op het
Nederlands kampioenschap tot 21 jaar in de klasse tot 66 kg. Op het NK
tot 15 jaar werd Mats Koolmoes kampioen van Nederland tot 34 kg. Indy
Timmers behaalde tot 46 kg een tweede plaats, net zoals Christopher
Groot in de klasse tot 50 kg. Loek van der Veld werd derde in de klasse
tot 55 kg. Op het NK tot 15 jaar eindigden maar liefst acht judoka’s van
Judo Yushi bij de beste negen judoka’s in hun gewichtsklasse.
Op het NK tot 18 jaar dit jaar geen medailles, maar ook in deze
leeftijdsklasse manifesteerden de judoka’s van Judo Yushi zich. Kevin
Koehof won in januari de Dutch Open tot 18 jaar en kwalificeerde zich
voor Europacupwedstrijden. Kevin behaalde in het Europese circuit een
zevende plaats op de Europacup van Italië in Follonica.
Ook Britt Koolmoes plaatste zich als eerstejaars in deze leeftijdsklasse
voor twee Europacups en kan op deze jonge leeftijd al goede
internationale ervaring opdoen.
Voor Ilse Buren, vorig jaar Nederlands kampioen tot 18 jaar en tot 21
jaar, kwam het NK dit jaar te vroeg. Ilse had (niet door judo) een
Twan van der Werff (blauw) scoort in de
blessure opgelopen die haar bijna een heel jaar aan de kant hield. Na
finale van het NK tot 21 jaar
het NK ging het ineens snel. Een week later behaalde Ilse een vijfde plek
op de Europacup van Tsjechië (Teplice) en twee weken later verbeterde
ze dit resultaat door tweede te worden op de Europacup van Duitsland. Ilse is inmiddels zeker van kwalificatie voor de
EYOF (Europese Jeugd Olympische Spelen) en zal eind van de week ook afreizen naar Coïmbra in Portugal voor de
volgende Europacupwedstrijd.
Ook in teamverband zijn er goede resultaten behaald. Het junioren/seniorenteam is tweede geworden in de
Hoofdklasse van de teamcompetitie in Noord-Holland en het jeugdteam heeft voor het achtste jaar op rij de titel in de
Hoofdklasse veroverd. Vorige week is het jongensteam tot 15 jaar kampioen geworden van Noord-Holland en zal op 27
juni strijden om de nationale titel, tezamen met het jongensteam tot 12 jaar, dat dan de nationale titel gaat verdedigen.

Meer trainen en aan
wedstrijden meedoen?
Een prestatie op internationaal niveau is
een doel waar je 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.
Ilse Buren (links) tweede op de Europacup in Berlijn

