J.V. Anton Geesink Culemborg
Culemborg, augustus 2016
Beste judoka, ouder(s) / verzorger(s) van onze judoka’s,
De zomervakantie is bijna voorbij. Vanaf dinsdag 30 augustus 2016 beginnen de judolessen voor
onze jeugdleden weer. De senioren starten een week eerder. In deze brief staat informatie voor
het nieuwe seizoen. Houdt ook onze website in de gaten om op de hoogte te blijven van actuele
zaken.
Belangrijke punten van aandacht

De judolessen vinden plaats op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Zowel in Sporthal
Parijsch als in de gymzaal van de Koningin Juliana School (KJS).

Judolessen staan onder leiding van: Wilbert Janssen, Gerry van Oorschot, Linda Rikken en
Esther Zwart.

We wijzen u op gewijzigde lestijden. Met name op woensdag en vrijdag. We spelen daarmee in
op de continue-roosters, die de (meeste) basisscholen in Culemborg hanteren.

Vanaf begin dit seizoen hanteren we via Sportlink een nieuw programma voor de
ledenadministratie. Dit door NOC/NSF aangeboden pakket verbindt ons digitaal ook met de
JBN. Verdere voordelen zijn dat het online is raad te plegen voor onder meer de trainers.

Wij informeren vrijwel uitsluitend door middel van email. Dringend verzoek aan u is om te
zorgen, dat het juiste mailadres bij ons bekend is.

Uiteraard mag u voorafgaand of na afloop aan de lessen de trainer vragen stellen, maar
beperkt u dit zoveel mogelijk, omdat het de voortgang van de lessen vertraagd. Kies zo nodig
voor ons algemene mailadres en we antwoorden u z.s.m.

Informatie over allerhande activiteiten zijn te vinden op onze website www.antongeesink.nl.
In welke groep ben je ingedeeld?
Omdat het belangrijk is om op een juist niveau (leeftijd en graduatie) les te krijgen, hebben de
train(st)ers de groepen opnieuw samengesteld. Het kan zijn dat je op een ander tijdstip of dag bent
ingedeeld dan voor de zomervakantie.
Ben je ingedeeld op de dinsdag?
Alle lessen van die dag zijn in Sporthal Parijsch. De lessen van Wilbert en Linda worden gegeven
in zowel de dojo als de MFR.
Ben je ingedeeld op de woensdag?
Let dan goed op wie je trainer is. De lessen van Gerry zijn in Sporthal Parijsch. De lessen van
Wilbert vinden plaats in de gymzaal van de Koningin Julianaschool.
In het bijgaande bestand staat vermeld op welke dag en uur je bent ingedeeld!
Mocht dit problemen opleveren, neem dan contact op met Gerry van Oorschot (06) 13 93 88 30 of
via gerry@antongeesink.nl.
Wedstrijdtraining in Culemborg wekelijks op de woensdag.
Voor judoka’s, die zich willen ontwikkelen in de wedstrijdsport is er (kosteloos) een extra
wedstrijdtraining. Hieraan kun je enkel deelnemen als je door je train(st)er bent geselecteerd.
Je ontvangt dan aanvullende informatie bij deze brief! Wij verwachten dan wel dat je
regelmatig deelneemt aan wedstrijden. Je bent bereid om (kei)hard te trainen.
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Naast de wedstrijdtraining kun je ook meetrainen bij TopJudo Utrecht. Dit gaat enkel op
uitnodiging. Zo kun je meer ervaring opdoen met judoka’s van andere clubs uit onze regio.
Algemene Ledenvergadering
Op dinsdag 4 oktober 2016 vindt om 21.30 uur onze Algemene Ledenvergadering plaats in
Proeftuin De Ontmoeting schuin tegenover Sporthal Parijsch. Ouders van onze judoka’s mogen als
toehoorder bij deze vergadering aanwezig zijn.
Grote Clubactie
In het najaar van 2016 gaat de Grote Clubactie weer van start. De opzet van het afgelopen
seizoen geldt ook dit jaar. Iedere judoka die 10 of meer loten verkoopt krijgt een prijs. Hoe meer
loten je verkoopt hoe aantrekkelijker je prijs. Van de extra inkomsten organiseren wij activiteiten
voor onze judovereniging.
Info
In het najaar verschijnt via de mail onze jaarlijkse “Info” met alle informatie over het seizoen 2016/
2017. Gedurende het seizoen werken we onze website zo goed mogelijk bij met actuele informatie.
Trainingstijden
DAG

TIJD

Leeftijd en niveau

TRAINER

LOCATIE

Maandag

20:00 – 21:30

Dantraining Kata en techniek

Wilbert

Parijsch MFR

Dinsdag

17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:30

6 – 9 jaar
8 – 11 jaar wit/geel
8 – 11 jaar oranje/groen
12 – 20 jaar blauw/bruin
Senioren

Wilbert
Linda
Wilbert
Wilbert
Wilbert

Parijsch dojo
Parijsch dojo
Parijsch MFR
Parijsch dojo
Parijsch dojo

Woensdag

15:30 – 16:30
16:30 – 17:30

4 – 6 jaar (tuimeljudo)
6 – 9 jaar

Gerry
Gerry

Parijsch dojo
Parijsch dojo

Vrijdag

15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:15

5 – 7 jaar
8 – 10 jaar
11 – 16 jaar
Wedstrijdtraining tot 12 jaar
Wedstrijdtraining vanaf 12 jaar
Dames

Wilbert
Wilbert
Wilbert
Wilbert
Wilbert
Wilbert

Julianaschool
Julianaschool
Julianaschool
Julianaschool
Julianaschool
Julianaschool

15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00

4 – 6 jaar (tuimeljudo)
6 – 8 jaar
7 – 11 jaar

Esther
Esther
Esther

Parijsch dojo
Parijsch dojo
Parijsch dojo

Wedstrijden en coaching
De trainers maken een selectie van de wedstrijden, waarbij zij als coach aanwezig zijn. Graag zijn
we bereid ouders op te leiden tot coach.
Vrijwilligers
Alle bij onze vereniging betrokken mensen zijn vrijwilligers. We doen onze best om de activiteiten
in goede banen te leiden. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan rekenen we op uw begrip. Zoals
elk jaar hebben we ambities om activiteiten te ontplooien. Dat vraagt veel vrijwilligers. Iets voor U?
Geef u dan op bij een van de trainers of mail Gerry van Oorschot – gerry@antongeesink.nl
Wij wensen iedereen een fijn en sportief judoseizoen toe.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en Train(st)ers
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