
 

Dit keurmerk houd in dat alles met 

betrekking tot sport (judo) beoefenen 

prima in orde is. Bv. Protocol pestge-

drag, beleidsplan, verzekering, alle 

trainers een licentie en een VOG cala-

miteiten formulieren, erkende oplei-

dingsschool, aanwezigheid vertrou-

wenspersoon, ect.  

 Eigenlijk hebben wij alles al in orde 

behalve het lidmaatschap JBN voor 

iedereen. 

Wij vertrouwen erop dat het leden 

besluit, om lid te worden van de JBN, 

ook wordt gerealiseerd door de ou-

ders/verzorgers en dit voor het vol-

gende examen, eind dit jaar in orde is 

gemaakt. 

Het lidmaatschap kost geld. De juiste 

bedragen en aanmeldingsprocedure 

is te vinden op de site van JBN  

www.jbn.nl . Uiteraard is onze pen-

ningmeester bereid om bij problemen 

te helpen. Vanzelfsprekend is aanmel-

ding ook verplicht voor oudere judo-

ka’s.  

Belangrijk voor ouders / 

verzorgers 

 

Tijdens de ledenvergadering 

op 26 maart jl. is door de leden 

en het bestuur besloten om ie-

dere judoka van onze club ook 

lid te laten worden van de Judo 

Bond Nederland. Dit op nadruk-

kelijk verzoek van de JBN en in 

navolging van andere vereni-

gingen die dit als standaard  

procedure al lang hebben inge-

voerd. 

Dus let op ! Lidmaatschap bij 

judo vereniging Vos betekend 

niet dat je ook aangesloten bent 

bij de Judo Bond Nederland. 

Waarom wordt er een beroep 

gedaan om lid te worden van de JBN 

en is dit ook besloten. 

 belangrijkste reden is dat 
onze judoka’s dan een prima 

verzekering hebben. 

 Voor registratie en erkenning 
van behaalde banden (kyu 

graden) wereldwijd. Een be-

haalde band zonder registra-

tie bij de JBN is niet geldig. 

 Voor deelname aan wedstrij-
den, kampioenschappen en 

JBN examens. 

 Een niet geregistreerde band 
kan problemen veroorzaken 

bij verdere examens (bv. Je 

moet een gele band al laten 

registreren. Doe je dit niet en 

er word examen gedaan voor 

de volgend band, dus oranje, 

dan wordt deze niet geaccep-

teerd. 

 Onze vereniging wil het keur-

merk van de JBN behalen.. 

Lidmaatschap Judo Bond Nederland 

Zomervakantie 

De zomervakantie is dit jaar van 

week 28 ( 7 juli) t/m week 33 

( 15 augustus). Er worden dan 

geen lessen gegeven. 
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Op zaterdag 28 juni houden judovereniging Vos samen met judovereniging    

Koizumi uit Nieuwlande een onderling toernooi in de dojo van sportstudio Briggs 

te Klazinaveen. 

Dit toernooi is voor beginnende wedstrijdjudoka’s ( die niet meer dan 4 prijzen 

hebben gewonnen ) en voor judoka’s die het leuk lijkt om een keertje aan een 

wedstrijd mee te doen. 

Dit toernooi begint om 9.30 en zal de hele morgen duren. 

Aanmeldingsformulieren zullen in de les verstrekt worden. 

was voorheen een ver-

dienstelijk wedstrijdjudo-

ka. De bedoeling is dat 

Corstiaan na de zomerva-

kantie meerdere lessen 

gaat geven. 

Niels Breider geeft les bij 

onze nieuwe afdeling   

Emmermeer. Ok Niels zijn 

Roots liggen bij onze club 

en is nog actief wedstrijd-

judoka. Hij is gediplo-

meerd leraar en studeert 

Met ingang van 1 mei heeft 

de judovereniging 2 nieuwe 

trainers aangesteld. De 

grote toename van leden en 

uitbreiding van afdelingen 

(zie elders in deze nieuws-

brief) waren hiervoor be-

slissend. 

Corstiaan van der Meer 

gaat de lessen op donder-

dag in de Rietlanden ver-

zorgen. Zijn Roots liggen 

ook bij de vereniging en 

nog verder. Dit met een 

aantal dagen per week 

in Heerenveen. 

Op onze site en in de 

volgende nieuwsbrief 

gaan we meer kennis 

maken met Corstiaan 

en Niels. 

Onderling toernooi 

Nieuwe trainers 

vereniging. Dus we moe-

ten met elkaar zoveel mo-

gelijk loten verkopen ! 

De actie vind ieder jaar 

plaats van september t/m 

november. 

Verdere informatie over 

deze actie volgt in de les-

sen. 

 

 !! OPROEP !! 

Omdat alle gegevens van 

de verkochte loten digitaal 

verwerkt moeten worden 

kunnen we hiermee wel 

wat hulp gebruiken. 

Als er iemand is die ons 

daar bij wil helpen kan 

deze zich aanmelden bij 

Gerrit Benjamins: wedstrij-

den@jvvos.nl 

Alvast bedankt ! 

Grote clubactie 2014 

Ook dit jaar doen we weer 

mee met de Grote clubac-

tie maar wat is dit eigen-

lijk. 

Extra inkomsten 

Iedere club kan extra geld 

namelijk goed gebruiken. 

Materialen hebben onder-

houd nodig of moeten wor-

den vervangen. De loten 

worden verkocht voor € 3,- 
per stuk. Hiervan gaat 80%   

(€ 2,40 ) rechtstreek naar 

Samen sterk 

voor de club ! 

Doe mee met 

de Grote 

Clubactie  
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We zijn alweer druk bezig met de voorbe-

reidingen van het ODJK ( open Drentse 

judo kampioenschappen).  

Verleden jaar deden er op dit top evene-

ment bijna 650 judoka’s mee uit binnen– en 

buitenland. 

Deze wordt gehouden op 11 oktober in de 

sporthal in Angelslo. 

Wij zoeken hiervoor ook nog sponsoren. 

Als u iemand kent of zelf wilt sponseren 

kunt u contact opnemen met Geert Ottens 

over de tegenprestaties zoals advertentie 

in het programmaboekje of reclamebor-

den/vlaggen in de zaal. 

geertencarola@lijbrandt.nl 

 

 

 

Vanaf januari zijn wij gestart met G-judo. Dit 

doen wij samen met de Thrianta school in Em-

men. Voorlopig is het nog kleinschalig maar 

wij zijn in samenwerking met de school en 

Sport Drenthe  bezig om te bekijken of uitbrei-

ding  mogelijk en gewenst is. Ook gaan we 

bespreken of er mogelijkheden zijn voor indi-

viduele aanmeldingen. 

Nadieh Grooten geeft iedere woensdag van 

13.00 tot 14.00 uur les in het gymlokaal van de 

school. Voor meer informatie en belang-

stelling voor G-judo kun je haar mailen of naar 

secretariaat van JVVOS. 

Nadieh vindt het zeker ook leuk als er af en toe 

judoka’s vanuit de club willen meedoen aan 

het G-judo  

ODJK 2014 

G-Judo 
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Nederlands kampioen 

Niet allen onze jeugd en senioren zijn goed. On-

ze judoka en trainer, Natasja meijer zette een 

formidabel resultaat neer om in Rotterdam de 

Dutch Open te winnen bij de veteranen. 

Met alleen dikke ippons won zij alle wedstrijden 

en was met haar niveau veel te goed. 

Er wordt nu een actie ondernomen om haar in 

september op de judomat te krijgen in  Malaga 

waar het Wereld kampioenschap wordt gehou-

den. 



Primair bedrijfsadres 

Adresregel 2 

Adresregel 3 

Adresregel 4 

Telefoon: (055) 555 55 55 

Fax: (055) 555 55 55 

E-mail: iemand@example.com 

Nieuwe afdeling / locatie. 

Vanuit het schooljudo is deze afdeling / locatie tot 

stand gekomen. Samen met de afdeling sport en Flex 

Health Club zijn wij vanaf januari bezig met judo in 

Emmermeer. 

De lessen worden gegeven op vrijdagmiddag van 

16.30 tot 17.30 uur.  

Adres is Nijverheidsstraat 7. 

Jeugd judoka’s die een keer extra willen trainen zijn 

welkom. Wel even overleggen met je eigen trainer. 

JUNI 2014 

Hallo Allemaal 

Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Jolanda Sijbom-Ottens, getrouwd met Herman. Samen hebben wij 

3 jongens van de leeftijd 14 en 2 van 11 jaar.  We wonen ± 16 jaar in Erica. Maarten, de jongste van de 

tweeling judoot ongeveer 5 jaar bij de vereniging. 

Mij is gevraagd om vertrouwenspersoon (VCP) te worden bij judovereniging Vos. Ik heb hierover nagedacht 

en gepraat met mijn man. Want dit is wel een grote verantwoordelijkheid en om er respectvol mee om te 

gaan. Hiervoor ga ik wel een cursus volgen die ik hopelijk eind dit jaar kan afronden.  

Maar wat houdt het in VCP binnen de vereniging. 

 Eerste opvang / aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander 

ongewenst gedrag en hierover met iemand wil praten. 

 Voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over seksuele intimidatie. 

 Over een concreet incident, een gesprek wil met de vereniging. 

 Doorverwijzen 

 Preventie activiteiten. 

 

Jolanda is bereikbaar per telefoon op 0591-301344 

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld heeft Judovereniging Vos een vertrouwens  

persoon aangesteld. Wij hebben haar bereid gevonden om iets over haar zelf te ver-

tellen.  

Even voorstellen: Jolanda Sijbom 
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