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Het is alweer de hoogste tijd om jullie bij te praten over de vele ontwikkelingen binnen 
Judoteam Bijsterbosch. De laatste nieuwsbrief is van januari van dit jaar. Maar je kunt ons 
altijd volgen op onze website !! 
Sportief gezien gaat het uitstekend met het judoteam, er is veel plezier bij de trainingen, maar 
ook tijdens de wedstrijden. Lees snel verder, want we hebben veel te vertellen.  
 
Bestuur Judoteam Bijsterbosch 
We vinden het fijn om te kunnen vermelden dat het bestuur van Judoteam Bijsterbosch is 
uitgebreid met drie nieuwe leden. Gerdien ter Steege en Peter Everlo hebben onlangs 
plaatsgenomen in ons bestuur. Na de zomervakantie komt Henk van de Scheer daar ook nog 
bij. Miranda van der Broeke heeft jarenlang in het bestuur gezeten en is onlangs afgetreden. 
We willen haar bedanken voor haar inzet. Verder hebben we nog onze voorzitter, de heer Jan 
Schetters en secretaris Annet Cornelisse.  
 
Jaarlijkse vlaaienactie groot succes! 
Zoals elk jaar organiseerde Stichting Judoteam Bijsterbosch ook nu 
weer vlak voor Vaderdag de vlaaienactie. Dit jaar zijn er door de 
judoka’s in totaal 148 vlaaien verkocht. Hiermee hebben ze in totaal 
ongeveer 500 euro verdiend voor de clubkas. Dit geld wordt weer in 
zijn geheel besteed aan de judoka’s. De vlaaien (er waren ook nu weer 
vijf verschillende soorten) werden geleverd door Limburgia in Heerde. 
 
Succesvol Sponsor Event bij Judoteam BijsterBosch! 
Afgelopen zaterdag was het eerste Sponsor Event van het Judoteam Bijsterbosch. Acht teams 
verzamelden zich voor een competitie die twee uur ging duren. Er waren vier verschillende 
onderdelen waaraan de teams meededen, waaronder body-pumt en Sh’Bam. Er werd 
gezwoegd, gezweet, gelachen en het was afzien. En dat allemaal om de clubkas te spekken. 
Het resultaat werd bekend gemaakt tijdens een hapje en drankje na afloop.  
  
Het Sponsor Event werd mede mogelijk gemaakt door Slagerij van den Berg en Plus 
Supermarkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrijwilligers 
Zoals meerde verenigingen kunnen ook wij niet zonder onze vrijwilligers. Ze hebben zich het 
afgelopen seizoen weer voor 100% ingezet en veel activiteiten georganiseerd. Zoals het 
sponsor event, zwarte pietenfeest, oliebollenjudofeest, vlaaienactie, etc. Daarom langs deze 
weg: allemaal ontzettend bedankt!!



Vanentoernooien  
Het laatste vanentoernooi van het seizoen is weer geweest. Ruim 60 kinderen, verdeeld over 
twee groepen namen deel. De opzet is in principe simpel. Iedere 
deelnemer judoot minstens vier wedstrijden. Voor elke gewonnen 
wedstrijd krijgt de judoka 20 punten en bij verlies 10 punten. 
Daarbovenop ontvangt iedere deelnemer 10 punten als hij alleen al 
meedoet. Iedereen krijgt dus ten minste 50 punten en ten hoogste 90. 
Telkens als een judoka 100 punten haalt, krijgt hij/zij een vaantje. 
Elke keer is de kleur anders. Eerst een wit vaantje, dan een gele etc. 
en als allerlaatste een rood vaantje.  
 
Band- en slipexamens 
Afgelopen weken zijn er weer de band- en slipexamens afgenomen. Tijdens de 
examens was er veel belangstalling van ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s. 
Alle judoka’s hebben laten zien wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd. Er zaten 
weer mooie worpen tussen. Iedereen gefeliciteerd met zijn/haar nieuwe band of slip.  
 
Judotrainingskamp voor wedstrijdjudoka’s Slovenië 
In de week van 11 t/m 16 augustus neemt Judoteam Bijsterbosch met judoka’s 
vanaf geboortejaar 2000, deel aan een judotrainingskamp in Slovenië. Dit trainingskamp is ter 
voorbereiding van het nieuwe judoseizoen 2014 -2015. Tijdens dit trainingskamp wordt 
gewerkt aan uithoudingsvermogen, kracht, judotechniek en teamspirit. Vraag Gerrit of Marc 
voor meer informatie. 
 
Kamp 2014! 
We gaan weer op judokamp in het weekend van 5 t/m 7 september!! Het 
kamp vindt deze keer plaats in “Het buitencentrum Oldebroek” in ‘t Loo 
Oldebroek. Het thema is natuur en we gaan er een mooi feest van maken. 
Geef je snel op, want vol = vol!! Dat kan tot 4 juli 2014. 
 
Afsluiting seizoen met barbecue 

Op zaterdag 5 juli sluit Judoteam Bijsterbosch het seizoen weer af 
met onze jaarlijkse barbecue. Vanaf 16.00 uur is iedereen welkom. 
Het activiteitenteam heeft lekker eten van de ambachtelijke slager 
uit Wezep. Voor het vermaak is er een pannakooi en muziek van 
DJ Meessie en DJ Fresco. De uitnodiging is voor judoka's en ouders 
en andere gezinsleden en/of belangstellenden. De kosten zijn 10 
euro per persoon. Dus geef je snel op!  

 
Jari van Rijssen, clubscheidsrechter 
Het is al een tijdje geleden, maar in februari van dit jaar heeft Jari van Rijssen 
deelgenomen aan de cursus voor clubscheidsrechter. Deze cursus was voor 
judoka’s met minimaal de blauwe band en die minimaal 14 jaar oud waren. De 
cursus bestond uit een stuk theorie en een stuk praktijk. Namens JBN-Oost 
Nederland was Nico Haafkes de cursusleider. Het was een leuke cursus met theorie 
en filmpjes uit de praktijk. Het was een leuke, leerzame dag en alle deelnemers 
zijn geslaagd voor de cursus! Jari heeft naast zijn certificaat ook een T-shirt van 
JTB ontvangen. 
 
Zomervakantie 
Tijdens de zomervakantie komen alle jeugdjudolessen te vervallen. Voor de 
selectietrainingen komt een aangepast rooster. Voor de lokaties Hattem en 
Wezep is de zomervakantie van 5 juli t/m 17 augustus. Voor de lokaties 
Heerde en Epe is de zomervakantie van 19 juli t/m 31 augustus. We wensen 
iedereen een hele fijne vakantie!! 
 
Belangrijke data 
Datum Toernooi Plaats Voor wie 
05-07-2014 Barbecue Heerde Iedereen 
27-09-2014 Vanentoernooi Heerde t/m 14 jaar en t/m groene band 
01-11-2014 Vanentoernooi Heerde t/m 14 jaar en t/m groene band 
17-01-2014 Vanentoernooi Heerde t/m 14 jaar en t/m groene band 
04-04-2014 Vanentoernooi Heerde t/m 14 jaar en t/m groene band 
13-06-2014 Vanentoernooi Heerde t/m 14 jaar en t/m groene band 
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