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Culemborg, december 2022 
 
 
Beste judoka, ouder(s)/verzorger(s) van onze judoka’s, 
 
Wij kijken met trots en plezier terug op het afgelopen jaar. Na de periode waar we door 
corona maatregelen onze sport niet optimaal konden beoefenen, zijn we nu aardig in ons 
ritme gekomen. Gelukkig hebben vele van jullie samen met ons volgehouden en beoefenen 
wekelijks onze mooie sport. We hopen dat jullie volop aan het genieten zijn van de 
kerstvakantie, na de vakantie starten we weer met de judolessen op: 
 

Dinsdag 10 januari  
 
 
Belangrijke punten van aandacht 
 
▪ We verzorgen judolessen op dinsdag (Healthcenter), woensdag (Healthcenter en 

gymzaal Julianaschool) en vrijdag (gymzaal Julianaschool). 
 

▪ Sommigen judoën vaker dan 1 x. Wij bieden de mogelijkheid om in overleg aan te sluiten 
op een andere dag en tijd. Voor deze extra training betaal je per kwartaal € 30,- extra.  

 
▪ Als vereniging hebben we een mooie wedstrijdgroep. Kinderen ontvangen van hun 

trainer de uitnodiging om deel te nemen aan deze training. Deze training is gericht op 
lekker stoeien en de voorbereiding op (instap)toernooien. 

 
▪ We werken samen met andere verenigingen, waarbij onze wedstrijdjudoka’s na 

uitnodiging ook trainen bij Top Judo Utrecht. Deze samenwerking voor topsport levert 
een mooie begeleiding en dito resultaten op. Sinds september is de regiotraining van Top 
Judo Utrecht in Utrecht op woensdag. Dit valt samen met onze eigen wedstrijdtraining. 
We kiezen er daarom voor onze wedstrijdtraining vanaf 12 jaar op dinsdag aan te bieden.  

 
➢ Wedstrijdtraining -12 jaar  woensdag van 17:30 tot 18:30  

 
➢ Wedstrijdtraining +12 jaar  dinsdag van 18:00 tot 19:00  
 

▪ Door deze wijziging in het rooster verplaatsen we één groep judoka’s naar een andere 
dag. Deze judoka’s ontvangen afzonderlijk een mail, zodat we in overleg kijken hoe we 
dit aanpakken.  

 
 



➢ Dinsdag 18:00 uur Healthcenter → Woensdag 18:00 uur gymzaal Julianaschool 
▪ We hebben ons judojaar afgesloten met de kerstrandori. Het was mooi om te zien hoe 

een grote groep genoten heeft van de stoeipartijen. In 2023 zullen we opnieuw randori 
toernooien houden. 
 

▪ Coaching 
We zijn afhankelijk van een kleine groep vrijwilligers voor de begeleiding van onze 
judoka’s bij wedstrijden. Gelukkig zien we dat een aantal van onze jeugdleden als 
assistent helpen bij onze trainingen en meegaan als coach naar de wedstrijden. We gaan 
de komende periode jullie benaderen voor assistenten in onze judolessen. Lijk het wat 
voor jou? Laat het je trainer weten!!!  
 

▪ Grote Clubactie 
Dit najaar hebben vele van jullie meegedaan aan de Grote Clubactie! En opnieuw met 
een groot succes, samen hebben jullie meer dan € 1.000,- opgehaald voor de club. 
 

Vragen en opmerking zijn welkom: u kunt ons het beste bereiken via info@antongeesink.nl  
We antwoorden u zo spoedig mogelijk. 
 
 
We doen ons best jullie optimaal te informeren. We gebruiken de mail, Facebook, de 
website, App groepen en Instagram. Voor belangrijke zaken informeren we Uitsluitend 
via email. Het dringende verzoek aan u is om te zorgen dat het juiste mailadres bij ons 
bekend is. 
In sommige gevallen weten we enkelen niet tijdig te bereiken, waarvoor excuses.  
 
Algemene informatie vindt u op onze website: 
 
 

www.antongeesink.nl 
 
 
 
Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en een gezond en sportief 2023. 
Tot volgend jaar! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur en train(st)ers 
Judovereniging Anton Geesink 
  

mailto:info@antongeesink.nl
http://www.antongeesink.nl/


Bijlage: nieuwe rooster 
 

Lesrooster na de kerstvakantie    
 

Datum en tijd Globale leeftijd Locatie Trainer 

Dinsdag     

  spinningzaal  

16:00 – 17:00 Kinderen 5 – 8 jaar Healthcenter Wilbert 

17:00 – 18:00  Kinderen 6 – 9 jaar Healthcenter Wilbert 

18:00 – 19:00 Wedstrijdtraining +12 Healthcenter Linda + Wilbert 

19:00 – 20:00 Jongeren 12 – 17 jaar Healthcenter Wilbert 

20:00 – 21:30 Senioren  Healthcenter Wilbert 

    

Woensdag     

  Gymzaal  

15:00 – 16:00 Kinderen 6 – 9 jaar Julianaschool Wilbert 

16:00 – 17:00  Kinderen 8 – 12 jaar Julianaschool Wilbert 

17:00 – 18:00 Meiden vanaf 9 jaar Julianaschool Wilbert 

18:00 – 19:00 Kinderen van 11 – 14 jaar Julianaschool Wilbert 

19:00 – 20:00 Jongeren 14 – 20 jaar Julianaschool Wilbert 

20:00 – 21:30 Senioren techniek en kata Julianaschool Wilbert 

    

  Spinningzaal  

15:00 – 16:00  Tuimeljudo kinderen 4 – 5 jaar Healthcenter Gerry, Joke 

16:00 – 17:00 Jeugd 6 – 10 jaar Healthcenter Gerry, Joke 

    

17:30 – 18:30 Wedstrijdtraining -12 Healthcenter Linda 

19:00 – 20:00 Jongeren 12 – 17 jaar Healthcenter Linda 

    

Vrijdag     

    

15:30 – 16:30 Kinderen 6 – 9 jaar Julianaschool Sannah 

16:30 – 17:30 Kinderen 9 – 12 jaar Julianaschool Sannah  

17:30 – 18:30 Jongeren 10 – 16 jaar Julianaschool Sannah 

    

 
 


