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Het nieuwe judoseizoen is alweer begonnen, dus hoog tijd om jullie weer bij te praten over alle 
ontwikkelingen en activiteiten van Judoteam Bijsterbosch. De laatste nieuwsbrief is van juni 
van dit jaar. Maar je kunt ons altijd volgen op onze website! 
Op sportief gebied gaat het uitstekend met het judoteam. Er is veel plezier bij de trainingen, 
maar ook tijdens de wedstrijden. We deden al veel samen met Judoschool Haagsma in Hengelo 
en gaan nu ook meer samenwerken met Shoganai in Dronten. Lees snel verder, want we 
hebben veel te vertellen.  
 
Bestuur Judoteam Bijsterbosch 
In de vorige nieuwsbrief hebben we vermeld dat het bestuur is uitgebreid met drie nieuwe 
leden. Helaas heeft Peter Everlo ons bestuur alweer verlaten, omdat zijn zoon is gestopt met 
judo. Mocht u interesse hebben in een functie in ons besuur, dan kunt u contact opnemen met 
onze voorzitter, de heer Jan Schetters via j.schetters@upcmail.nl.  
 
Vanentoernooien  
Elk judoseizoen organiseert judoteam Bijsterbosch vier à vijf keer een vanentoernooi. 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. Het eerst volgende vanentoernooi is zaterdag 18 oktober 
2014! 
 
Kamp 2014! 
In het weekend van 5 t/m 7 september zijn we met 55 judoka’s en een groot aantal 
begeleiders naar het Buitencentrum Oldebroek geweest voor ons jaarlijkse judokamp. Het was 
net als voorgaande jaren erg gezellig! Vrijdagavond stelde elk team 
zich op zeer creatieve manier voor met een toneelstukje en vlag. 
Daarna was het tijd voor de nachtwandeling met als afsluiting een 
groot kampvuur en broodje hamburger. Zaterdagochtend was er 
judotraining en teamwedstrijden en na de middag waren een 
verschillende spellen. ’s Avonds was er een douane spel. Dat was 
heel erg spannend. Wie zou de meeste punten scoren. 
Zondagochtend was er nog een judotraining en de finale van de 
teamwedstrijden. Deze werd gewonnen door de Judo Gangsters. De 
Judo Champions hadden gewonnen bij de spellen. Als beloning was er voor alle deelnemers 
van deze teams slagroomtaart! 
Natuurlijk bedanken we bij deze ook nogmaals de vrijwilligers en trainers die zich dit weekend 
hebben ingezet om de judoka’s een fantastisch judokamp te bezorgen. We kijken alweer uit 
naar volgend jaar !! 
 
Grote Clubactie  
De Grote Clubactie is weer begonnen. Een zeer belangrijke actie voor ons 
judoteam. Het geld dat we er mee verdienen gaat direct naar jullie. Zo kunnen 
we trainingskampen en oliebollenfeesten organiseren en de juiste begeleiding blijven geven. 
Daarom is het belangrijk dat er veel loten worden verkocht. Dit jaar gaat de gehele opbrengst 
naar het judoteam. Natuurlijk zijn er wel leuke prijzen voor elke locatie voor de judoka's die de 
meeste loten verkopen. En er is een extra prijs voor de verkoper die het record van vorig jaar 



verbreekt. Ook nieuw dit jaar is dat de wedstrijdjudoka's vanaf geboortejaar 2000 de loten 
online gaan verkopen. Wij verwachten hier heel veel van. De rest krijgt het normale 
verkoopboekje. 
  
Dus doe je best en help je club. Probeer zoveel mogelijk loten te verkopen. Via Facebook 
houden wij jullie op de hoogte. Wij rekenen op jullie medewerking! 
 
Judotrainingskamp in Slovenië 
Van 11 t/m 16 augustus zijn een tiental judoka’s van Judoteam 
Bijsterbosch, Judoschool Haagsma en Shoganai afgereisd naar 
Slovenië voor een trainingskamp. Tijdens  dit trainingskamp is er 
gewerkt aan uithoudingsvermogen, kracht, judotechniek en teamspirit. 
De judoka’s vonden het een geweldige ervaring en hebben veel 
geleerd. Dit kunnen ze weer gebruiken in de komende wedstrijden. 
 
Samenwerking judoscholen 
Sinds een aantal jaren werken Judoteam Bijsterbosch en Judoschool Haagsma samen. Dit uit 
zich in gezamenlijke trainingskampen, begeleiding tijdens de wedstrijden etc. Vanaf dit seizoen 
gaan we ook intensiever samenwerken met judoschool Shoganai in Dronten. U kunt hierbij 
denken aan gezamenlijke trainingen en trainingskampen. 
 
 
Belangrijke data 
Datum Toernooi Plaats Voor wie 
13-09-2014 Start Grote Clubactie Overal Iedereen 
04-10-2014 Anbergentoernooi Hardenberg Selectie -12 en -15 jaar 
04-10-2014 NKT Eindhoven Selectie -18 en -21 jaar 
11-10-2014 Open Drentse kampioenschappen Emmen Selectie -12 t/m -21 jaar 
11-10-2014 Herfstvakantie Regio Noord Iedereen 
18-10-2014 Vanentoernooi Heerde t/m 14 jaar en t/m groene band 
18-10-2014 Herfstvakantie Regio Midden Iedereen 
18/19-10-14 NK senioren Rotterdam Selectie -21 jaar en senioren 
25/26-10-14 Flanders Cup Lommel (B) Selectie -15 t/m -21 
01-11-2014 Vanentoernooi Heerde t/m 14 jaar en t/m groene band 
01-11-2014 Mix teams 2e ronde Markelo Selectie -21 jaar 
01-11-2014 Open Helderse Kampioenschappen Den Helder Selectie -18 en -21 jaar 
08-11-2014 Opstaptoernooi Markelo Beginnende t/m 11 jaar 
15-11-2014 BVHS Hoogezand Selectie -12 en -15 jaar 
16-11-2014 Deventer Cup teamtoernooi Deventer Selectie -15 en -18 jaar 
22-11-2014 JPT Hengelo Selectie -12 t/m -21 jaar 
29-11-2014 Sinterklaartoernooi Markelo Beginnende t/m 11 jaar 
30-11-2014 Top judotoernooi Almere Almere Selectie -15 jaar 
03-12-2014 Pietenfeest Heerde Jeugd t/m 8 jaar 
06-12-2014 Mix teams finale ronde Markelo Selectie -21 jaar 
07-12-2014 Euregio Maas-Rhein Aachen (D) Selectie -18 en -21 jaar 
13-12-2014 Kersttoernooi Markelo Beginnende t/m 11 jaar 
13-12-2014 Bremen open Bremen (D) Selectie -15 t/m -21 jaar 
20-12-2014 Kersttoernooi Hoogeveen Selectie -12 en -15 jaar 
20-12-2014 Kerstvakantie Overal Iedereen 
27-12-2014 Oliebollenjudofeest Heerde Iedereen 
17-01-2014 Vanentoernooi Heerde t/m 14 jaar en t/m groene band 
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