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Jaarverslag 2019-2020
In het afgelopen seizoen zijn twee van onze jeugdleden geslaagd voor hun opleiding dojo
assistent, Jelle van der Marck en Sannah Löwick.
In de zomer van 2019 is Sannah na het behalen van haar diploma middelbare school gestart
met een studie waardoor ze helaas wat minder vaak kon assisteren bij Esther.
Tijdens de dan examens Midden Nederland hebben Jelle van der Marck en Florian Brouwer
hun 1e dan zwarte band behaald. Beide lieten een mooi en gedegen examen zien.
In het voorjaar van 2020 kwamen alle sporten stil te liggen. Ook moesten helaas wij onze
judolessen stopzetten vanwege de corona maatregelen. Via korte instructie filmpjes via
social media hebben we geprobeerd de contacten met onze leden warm te houden.
Na een periode van enkele weken konden we het sporten weer opstarten, de lessen dienden
wel in de buitenlucht plaats te vinden.
In de periode mei/juni/juli hebben we alle lessen op een buitenmat gegeven. Gelukkig was
het merendeel van onze leden daarbij weer aanwezig.
Net voor de zomervakantie waren alle leeftijdsgroepen weer gestart.
Tijdens de clinic op 4 juli 2020 werden de judoka van het seizoen en de runner up bekend
gemaakt.
Judoka van het seizoen
: Tim van der Linden
Runner-up
: Lucas Schuts
De reguliere bandexamens hebben plaatsgevonden in januari en juni.
Bij de examens in juni is ervoor gekozen om alléén gele en oranje band examens te houden.
Doordat we enkele weken geen lessen hebben kunnen geven misten de leden die examen
wilden doen voor met name blauw en bruin net de afrondende voorbereidingstijd.

In het seizoen 2019 - 2020 zijn we samen met een aantal verenigingen in ons district gestart
met de randori competitie. Al jaren hebben we regelmatig wedstrijden bij elkaar. Ook in
Culemborg hebben we ervaring opgedaan met de opzet randori competitie tijdens onze
clubkampioenschappen.
Dit jaar voor het eerst in een officiële vorm, de competitie met JBN ondersteuning.
Kinderen kunnen zich inschrijven voor 1 of meerdere rondes. Er wordt meegedaan op
leeftijd, gewicht en ervaring. Zonder scheidsrechter en zonder prijzen, meedoen is
belangrijker dan winnen. Iedereen ontvangt punten (winst, gelijk en verlies). Het gaat vooral
om plezier en ervaring opdoen. Als kinderen aan meerdere rondes mee hebben gedaan
hebben ze ook van de JBN een sleutelhanger ontvangen.
Locaties waren IJsselstein, Utrecht, Houten en Culemborg.

