Nieuwsbrief januari 2019
Allereerst voor iedereen een goede start
van het nieuwe jaar!
Het opstaptoernooi op 19 januari is de
eerste van een reeks districtsactiviteiten die
gepland staat. Hiervoor zijn weer zo’n
kleine 200 judoka’s ingeschreven die
samen op een sportieve wijze strijden op de
mat. Deze dag staat niet alleen in het teken
van de opstapwedstrijden, maar er vindt
een huldiging plaats (in de volgende
nieuwsbrief leest u daar meer over). De
scheidsrechters worden deze dag weer
voorzien van de meest recente
veranderingen omtrent de judoregels.
In de middag trainen de veteranen. Na
ontvangst met koffie/thee belooft het weer
een leerzame, maar zeker ook gezellige
middag te worden met de aanwezigheid en
belangeloze medewerking van prominente
sensei in diverse disciplines. De
budoclinics staan onder leiding van:
- Mas Blonk (8e dan judo)
- Lex van Heumen (5e dan judo)
- Henny Stomphorst (5e dan judo)
- Rinus Tegelaar (7e dan jiujitsu)

- Hans Belder (6e dan aikido)
- Tony van den Berg (4e dan judo)
- Willem van Boesschoten (5e dan judo).
Er is gekozen voor het thema Tsugi-ashi
(wijze van verplaatsing) in de verschillende
disciplines.

Voor meer informatie over deze functie
kunt u een e-mail sturen aan on@jbn.nl
Penningmeester gezocht

* Ontvangst vanaf 13.00 uur.
* Aanvang 13.30 uur
* Afsluiting rond 16.30 uur.
Kortom beweging!
Districtsvertegenwoordiger gezocht
Als JBN-ON zijn we samen op zoek naar
het uitdragen van de krachtige elementen
van onze sporten en de rol die de JBN-ON
daarin vervult. Het is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van ons allen om
daar een bijdrage aan te leveren. Het is niet
alleen de taak van het districtsbestuur,
bondsraad en alle districtscommissieleden,
maar ook de aangesloten clubs in ON.
Daarom zijn we op zoek naar een
districtsvertegenwoordiger.
Wellicht zijn er scheidsrechters,
judoleraren of bestuurders van clubs die op
dit gebied een positieve bijdrage kunnen
leveren.

Heb jij goede kennis van administratieve
en financiële processen? Ben jij
gemotiveerd, communicatief vaardig,
proactief, ordelijk, organiserend vermogen
en een teamplayer? Heb je affiniteit met de
budosport? Kom dan ons team versterken.
Voor meer informatie kun je een e-mail
sturen aan on@jbn.nl

District speld voor Mark van
Oudheusden
Op zaterdag 15 december 2018 werd Mark
van Oudheusden in het zonnetje gezet en
kreeg hij een 12,5 jaar district speld voor
zijn diensten als secretaris van de DGCJJON uit handen van Marco Borst (voorzitter
bestuur). Mark blijft aan als lid van de
commissie.

staat de koffie klaar en we hopen op veel
belangstelling van JBN leden! Heeft u als
aangesloten sportschool, club of vereniging
geen uitnodiging ontvangen of wilt u zich
aanmelden, laat het ons dan weten door een
e-mail te sturen naar on@jbn.nl

29 maart
District ledenvergadering
Ter voorbereiding op 1e t/m 3e dan
examen zijn er judo en jiujitsu
trainingen gepland op de volgende data:
2 februari

Tevens werd deze dag een bloemetje
uitgereikt aan André van Herk voor het
behalen van de 4e dan jiujitsu bij de hogere
dan examens.

Jiujitsu 10.00 -12.00 uur / Judo 12.30 14.30 uur
23 maart

Geslaagden scheidsrechters examen 3A
Zondag 25 november 2018 zijn Eline Tsai
en Pascalle Clappers in Beek en Donk
geslaagd voor hun 3A licentie. Uiteraard
zijn we ontzettend trots op deze prestatie
en zijn blij dat we weer twee nieuwe
niveau 3A scheidsrechters in ons district
hebben. Wij wensen Eline en Pascalle veel
succes in hun verdere scheidsrechters
carrière.

Opstaptoernooi en DK-15

Jiujitsu 10.00 -12.00 uur / Judo 12.30 14.30 uur
Agenda Sporthal de Haverkamp
Markelo

13 april

19 januari

Jiujitsu 10.00 - 12.00 uur / Judo 12.30 –
14.30 uur

Opstaptoernooi, veteranentraining en
applicatie

18 mei examentraining Jiujitsu 10.00 –
12.00 uur / Judo 12.30 – 14.30 uur

District ledenvergadering

16 februari

Voor info over onderwerpen on@jbn.nl

De jaarlijkse district ledenvergadering
wordt gehouden op vrijdag 29 maart om
19.30 uur in Sporthal de, Haverkamp”,
Stationsstraat 30 te Markelo. Om 19.15 uur

DK -12 en DK-18
16 maart

