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De laatste nieuwsbrief is van september 2013, dus is het weer de hoogste tijd om judoka’s, 
ouders, opa’s en oma’s op de hoogte te brengen van de vele ontwikkelingen binnen Judoteam 
Bijsterbosch. Er is weer veel gebeurd de afgelopen periode. Heel veel leesplezier! U kunt ons 
natuurlijk ook altijd volgen via de website van Judoteam Bijsterbosch. 
 
Grote Clubactie  
Ook dit jaar hebben we weer meegedaan met de Grote Clubactie. Dit is 
een zeer belangrijke actie voor ons judoteam. Er zijn weer veel loten 
verkocht en degene die de meeste loten verkocht hadden hebben ondertussen een prijsje in 
ontvangst mogen nemen. De opbrengst van de Grote Clubactie is bijna € 1.000. Hiermee 
kunnen we weer veel leuke dingen organiseren. 
 

Band- en Slipexamens 
In december 2013 waren er weer band- en slipexamens voor 
alle judoka’s die langer dan één maand op judo zitten. Je kon 
op deze dag een slip of band halen. De sfeer was 
verwachtingsvol gespannen en de kinderen lieten prachtige 
worpen en technieken zien. Iedereen is goed vooruit gegaan. 
Na afloop kregen ze allemaal een welverdiend applaus en 
konden hun band of slip in ontvangst nemen. Iedereen 
gefeliciteerd met het behaalde resultaat.  

 
Zeer geslaagd Zwartepietenfeest 
Eind november 2013 was het eerste Pietenfeest bij Judoteam 
Bijsterbosch. De opkomst was geweldig. Meer dan 40 kids kwamen 
feestvieren. Na een intensieve dans met Willeke, en pietentraining 
met Mark, kwamen er ineens Zwarte Pieten binnen. Alle kids 
kregen natuurlijk pepernoten en velen dansten nog even met de 
pieten. Toen snel weer verder met de pietentraining, nu met de 
aanmoediging van de pieten. Na een uurtje was het alweer voorbij. 
Na wat drinken, een pietendiploma en een verrassingszakje gingen 
de kids moe en met rode wangetjes naar huis. 
 
Bonfix in de bloemetjes gezet 
Op de kerstborrel voor de vrijwilligers van Judoteam Bijsterbosch was ook 
Marcel van Buul, directeur van Bonfix uitgenodigd. Bonfix is een bedrijf 
dat onderdelen maakt voor de installatietechniek. Al jarenlang zorgt 
Bonfix ervoor dat de jaarlijkse kalender van Judoteam Bijsterbosch wordt 
gedrukt en gemaakt. Zij neemt hiervoor de kosten op zich. Als dank 
daarvoor ontving de heer Van Buul uit handen van Jan Schetters, 
voorzitter van Stichting Judoteam Bjsterbosch, een bos bloemen. 
 
Het Oliebollenjudofeest was een succes! 

Het jaar werd goed afgesloten bij Judoteam 
Bijsterbosch. Het was weer supergezellig bij het 
oliebollenjudofeest. Heel veel judoka’s, jong en oud, 
waren aanwezig op dit feest dat voor de tweede keer 
werd gehouden. Het begint een goede traditie te worden 
om het jaar zo af te sluiten. Ook veel ouders van 
judoka’s kwamen de mat op om het tegen de eigen 
kroost op te nemen. Na afloop waren er volop oliebollen 
die goed smaakten. 



Meisjesdag! 
Op zaterdag 8 februari 2014 organiseren wij een meisjesdag. Op deze dag gaan 
we een buitenactiviteit doen, dansen, plezier maken en natuurlijk judoën. De 
meisjesdag begint om 10:00 uur en vind plaats bij Fitpunt sportcentrum, P.C. 
Hooftlaan 50 te Hengelo. Om 15:00 uur is het afgelopen. De kosten zijn 5, - 
euro. Dit is voor drinken, wat lekkers en een leuke presentje. Geef je op via de 
judoleraar! 
 
Spinningmarathon 
Ook dit jaar organiseert het activiteitenteam Bijsterbosch weer een spinningmarathon waarvan 
de opbrengst gaat naar het Judoteam Bijsterbosch. De datum staat nog niet 
helemaal vast, maar het zal eind maart, begin april plaatsvinden. Deze keer in 
een geheel nieuwe opzet! 
 
Het inschrijfgeld bedraagt minimaal € 10,= per fiets per uur. Iedere judoka 
kan zich hiervoor opgeven. Het maakt niet uit hoe goed of ervaren je bent. 
Voor de jongere judoka’s is een uur fietsen misschien erg lang. Schrijf je dan 
als team in en doe samen je best om het uur vol te maken. 
 
Dus verzamel sponsoren en help het judoteam aan klinkende munt!!  
 
Vanentoernooien  
De tweede helft van het judoseizoen is begonnen en het eerste vanentoernooi was zaterdag 18 
januari. We zijn altijd blij met de grote opkomst jonge judoka’s die met elkaar op een leuke 
manier de strijd aangaan. Toch hebben we één verzoek. Wilt u de inschrijving van uw 
zoon/dochter digitaal doen? Zo voorkomen we dat de lijst niet compleet is op de dag van het 
toernooi. U kunt dat doen via de website www.judoteambijsterbosch.nl en dan linksboven op 
inschrijven vanentoernooi klikken. Alvast bedankt!! 
 
Belangrijke data 
Datum Toernooi Plaats Voor wie 
25-01-2014 Opstaptoernooi Markelo Beginnende t/m 11 jaar 
25-01-2014 DK -21 Markelo Selectie -18 en -21 
01-02-2014 Noord-Oost judotoernooi Slagharen Selectie -12 en -15 jaar 
01-02-2014 JT. Groot Vlaardingen Vlaardingen Selectie -18 
01-02-2014 Visé Open en Arlon Open België Senioren 
08-02-2014 Meidendag Hengelo Alle meiden JSH en JTB 
08-02-2014 NK -21 Nijmegen Selectie -18 en -21 
15-02-2014 1e ronde teams -15 J/M Markelo Selectie -15 
17-02-2014 Voorjaarsvakantie Geen judolessen Uitzondering wedstrijdgroep 
22-02-2014 Opstaptoernooi Markelo Beginnende t/m 11 jaar 
22-02-2014 DK -15 Markelo Selectie -15 
01-03-2014 Juveko toernooi 2e Exloërmond Selectie -12 en -15 jaar 
08-03-2014 NK -15 Eindhoven Selectie -15 
15-03-2014 DK -12 Markelo Selectie -12 
15-03-2014 DK -18 Markelo Selectie -18 
15-03-2014 Holstein Open Holstein Selectie -21 en senioren 
22-03-2014 Int. Judotoernooi Almelo Selectie -18 en -21 
22-03-2014 Internationele Masters Bremen Selectie -18 
24/26-03 Trainingskamp Hannover Selectie -18 en -21 
Eind maart’14 Spinningmarathon Heerde Iedereen 
05-04-2014 Vanentoernooi Heerde t/m 14 jaar en t/m groene band 
12-04-2014 Bartje Toernooi Assen Selectie -12 en -15 
12-04-2014 2e ronde teams -15 J/M Markelo Selectie -15 
19-04-2014 Friese Masters Stiens Selectie -15, -18 en -21 
26-04-2014 Meivakantie  Geen judolessen Uitzondering wedstrijdgroep 
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