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Culemborg, augustus 2019 
 
Beste judoka, ouder(s)/verzorger(s), 
 
De zomervakantie nadert zijn einde: vanaf maandag 2 september 2019 starten de judolessen 
weer. 
  
In deze brief zie je in welk lesuur je bent ingedeeld! 
Verder zie je, wie je trainer is en wie je medejudoka’s in dat lesuur zijn.  
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 komend seizoen op een ander 
tijdstip of dag bent ingedeeld dan voor de zomervakantie. Mocht dit problemen opleveren, neem 
dan contact op met Gerry van Renswou (06) 13 93 88 30 of via g.vanrenswou@ziggo.nl.  
De judolessen vinden plaats op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Voor lestijden en locaties 
verwijzen we naar onze website. 
 
Ben je ingedeeld op de woensdag? 
Let dan goed op wie je trainer is. De lessen van Gerry en Linda zijn in Sporthal Parijsch. De lessen 
van Wilbert vinden plaats in de gymzaal van de Koningin Julianaschool. 
 
Indeling van de extra lessen en trainingen 
Wanneer je meer dan één judoles volgt, ontvang je hierover een extra mail. 
 
Aanpassing contributie voor extra lessen en trainingen 
Vanaf 1 oktober a.s. (incasso 4e kwartaal) komt er een aanpassing in de contributie voor extra 
lessen. Dat kan zijn: extra judoles op een andere dag, een (jeugd-)kata of de wedstrijdtraining. 
Aan extra training kun je alleen meedoen in combinatie met je eigen judolesuur en na overleg met 
je trainer. Voor deze lessen betaal je per kwartaal € 30,- extra (dit is € 10,- per maand). 
 
Wedstrijdtraining 
Voor judoka’s, die zich willen ontwikkelen in de wedstrijdsport is er op de woensdag een 
wedstrijdtraining. Deze training onder leiding van Linda Rikken is komend seizoen verplaatst naar 
de dojo van Sporthal Parijsch. Bezocht je afgelopen seizoen deze training, dan ben je ook dit 
seizoen welkom. Zit je er nog niet bij en wil je deze training bijwonen, neem dan contact op met je 
trainer. Let op: deze training is niet langer kosteloos. 
 
Nieuw bij onze vereniging: het jeugdkata 
Op de woensdag om 18.30 uur starten we met het jeugdkata. Dit zijn judotechnieken, waarbij het 
met name gaat om een perfecte uitvoering van de worpen. Deze les is bedoeld voor judoka’s vanaf 
een jaar of 10 en drager van minstens de oranje band.  
Bij de bandexamens voor de blauwe en bruine band is het kata een onderdeel van de 
exameneisen. Om de jongere judoka’s hier goed op voor te bereiden bieden we deze les aan. 
Deze vindt plaats in de gymzaal van de Koningin Julianaschool. Gedurende de maand september 
kunnen judoka’s ervaren of deze vorm van judo bij hen past. Aan het einde van de maand bepaal 
je dan of je ermee doorgaat.  
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Wedstrijden binnen en buiten Culemborg  
De trainers maken een selectie van de wedstrijden. Komend seizoen doen wij mee aan de JBN 
randori competitie, het Instaptoernooi en enkele toernooien binnen ons district. Bij de wedstrijden 
is/zijn coach(es) aanwezig zijn. Bij deze mail zitten ook inschrijfformulieren voor de eerste randori 
competitie en het instap toernooi. Meld je hiervoor tijdig aan!!! Uiterlijk de eerste week van 
september bij de eerste judolessen. 
 
Over onze informatievoorziening: 
 De jaarlijkse INFO, die in het verleden begin oktober werd verzonden, sturen we niet meer uit. 

Alle informatie over onze vereniging vind je op onze website – www.antongeesink.nl . 
De afgelopen maanden hebben we de website flink onder handen genomen en we stellen alles 
in het werk om de website actueel te houden. 

 Foto’s en verslagen van wedstrijden en evenementen staan op Facebook. 
 Wij informeren, naast de website, voornamelijk via mail. Daarom het dringende verzoek 

om ervoor te zorgen dat het juiste mailadres bij ons bekend is. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op dinsdag 1 oktober 2019 om 21.30 uur vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats. Wij 
hopen in Proeftuin De Ontmoeting schuin tegenover Sporthal Parijsch, maar voor de vakantie is 
ons gebleken, dat deze locatie mogelijk sluit. In dat geval zoeken we een andere locatie en 
mogelijk een andere datum en tijdstip. Ouders van onze judoka’s kunnen als toehoorder bij deze 
vergadering aanwezig zijn. 
 
Grote Clubactie 
In het najaar van 2019 gaat de Grote Clubactie weer van start. Net als 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 deze inkomsten organiseren wij activiteiten voor onze 
judovereniging.  
 
En tenslotte: 

 Vele handen maken licht werk: vrijwilligers gevraagd  
Naast de judolessen zijn er ook andere activiteiten binnen onze vereniging. Dan is hulp 
welkom bij het meehelpen van onze wedstrijden, het begeleiden van kinderen bij 
uitwedstrijden, het judokamp en spel- en speelmiddagen.  
Is dat iets voor jou? Je inzet kan een structureel karakter krijgen, maar ook met incidentele 
hulp zijn wij heel blij. Je kunt je opgeven bij een van de trainers of mail Gerry van Renswou 
– g.vanrenswou@ziggo.nl     

 Voorafgaand of na afloop van de les kun je de trainer vragen stellen. Houd het kort en 
beperk dit zoveel mogelijk, omdat het de voortgang van de lessen vertraagt. Het is prettiger 
als je je vraag of opmerking naar info@antongeesink.nl mailt. We antwoorden dan zo 
spoedig mogelijk. 

 Alle bij onze vereniging betrokken mensen zijn vrijwilligers. We doen onze best om alle 
activiteiten in goede banen te leiden. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan rekenen we op 
je begrip.  

 
 
Wij wensen iedereen een fijn en sportief judoseizoen toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur en train(st)ers 
Judovereniging Anton Geesink 
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