
 

 

 

 

nieuwsbrief  

 
 

Januari  2020 
 
 

Terugblik 2019 

De kerstvakantie is het een mooi moment om terug te blikken op de afgelopen maanden. Vanaf september 
hebben  we 20 nieuwe judoka’s verwelkomt. Fantastisch dat  er zoveel instroom is. Een ander hoogtepunt is 
dat Ralph Stouten en Nikos Motos hun zwarte band hebben behaald. Twee judoka’s die vanaf het begin bij 

onze vereniging  judoën. Ondanks dat we geen wedstrijdclub 
zijn  was bijna iedereen op het clubtoernooi en dit leverde een 
mooie strijd op tussen de clubleden. Diverse andere 
wedstrijden voornamelijk regionaal worden steeds vaker 
ontdekt door judoka’s. Een aantal judoka’s 
hebben zelfs zo de smaak te 
pakken  dat ze extra 
wedstrijdtraining doen om zich 
te verbeteren. Tsja en dan staan 
er met regelmaat andere leraren 
voor de groep. Even wennen 
voor Jan en Leo maar ook genieten 
om te zien hoe serieus en vol enthousiasme Michiel, Qin en 
Raymond deze lessen geven. 
Fijn dat er invulling gegeven wordt aan een belangrijke wens 
om het kader te vergroten zodat de continuïteit van de club 

niet in gevaar komt. Hierbij blijft een belangrijk speerpunt kwalitatief 
goede lessen te verzorgen. 
De judoleraren scholen zich regelmatig bij om op de hoogte te zijn van alle nieuwe ontwikkelingen. Naast 
leraren hebben we een groep assistenten die zich geweldig inspannen om de trainingen goed te laten 
verlopen. Een hoop om trots op te zijn en met volle energie aan het jaar 2020 te beginnen. 
  
 

 

JBN Keurmerk voor  2020-2021 

Ook in 2020 en 2021 goedgekeurd door de Judo Bond Nederland. Onze 
aanvraag om het in 2018 verworven keurmerk te verlengen is door de 
Judobond Nederland gehonoreerd. Voor de komende twee jaar mogen we ons 
wederom keurmerkclub noemen.  
Dit keurmerk staat voor het waarborgen van kwaliteit en veiligheid voor 
sportbeoefenaars binnen de Nederlandse Budosport. Dat zijn Japanse 
vechtsporten en krijgskunsten, zoals judo, aikido en jiujitsu. Een mooie erkenning wat wij al jaren  weten 
dat we kwaliteit leveren binnen een verantwoord ‘sportklimaat’. 
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Mooi  resultaat  met De Grote clubactie 

Ook deze keer hebben 46 judoka’s hun best gedaan om lootjets te verkopen voor onze vereniging. In totaal 
zijn er 751 loten door deze judoka’s verkocht wat betekent dat de club zo’n 1800 euro ontvangt. Al deze 
lootjes zijn ingevoerd in een systeem van de Grote Club actie door Manja en Marjolijn en dat verdiend wel 
een applaus.  
Iedereen die minimaal 20 loten heeft verkocht ontvangt op korte termijn een actievoucher daarnaast 
kunnen de 10 judoka’s die de meeste loten hebben verkocht een judodiertje uitzoeken.  Hieronder de 
namen. 
 

Naam Aantal loten Naam Aantal loten 

Utah Krumeich 60 Romy Kooman 35 

Axel Westra 54 Milan Bisambhar 34 

Thijmen Rijper 51 Aiden Lapierre 30 

Nolan Ludema 42 Lex van den Burg 30 

Jesse Abma 35 Julian Voskuil 28 

 
 
Algemene ledenvergadering  

Vrijdag 8 november was de algemene ledenvergadering (ALV). Zoals elk jaar is er een 
lage opkomst. Ondanks de lage opkomst zijn er wel een aantal belangrijke onderwerpen 
besproken. In de bijlage vindt u de notulen van de vergadering.  Zo kunt u lezen over een 
bestuurswissel en een verandering van de contributie inning. 
 

 

 

 

Erelid 

Het bestuur heeft op maandag 9 december 2019 besloten om aftredend bestuurslid en 
(mede)oprichter van de Judoclub Paddepad Jan van den Bos te benoemen tot erelid van 
onze vereniging.  Tijdens de ALV van vrijdag 8 november heeft  Jan zijn bestuurstaken neergelegd. Omdat 
Jan de aandacht op het judo en de club wilde houden, heeft hij aangeven geen groots afscheid te willen bij 
zijn vertrek als bestuurslid. Toch vond het bestuur het van groot belang om Jan op passende wijze voor zijn 
enorme verdiensten voor de club te bedanken en tegelijk zeker te stellen dat Jan aan onze club verbonden 
blijft. De statuten en het huishoudelijk reglement van onze club voorzien nog niet in de mogelijkheid van 
het hebben van ereleden of leden van verdiensten. Om die reden heeft het 
bestuur een eigenstandig besluit genomen om Jan te benoemen als erelid. 
Op de volgende ALV zal het bestuur stilstaan bij de nieuwe procedure voor 
benoemen van Ereleden en leden van verdienste.  Overigens Jan blijft 
gewoon lesgeven en begeleidt  mede de nieuwe aspirant-leraren van de 
club. We zijn heel blij dat Jan -met al zijn judokennis en – inzichten, op deze 
manier verbonden blijft aan onze club.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussenstandstand Wedstrijdklassement 2019-2020 

 

 

Hieronder staat de top tien van judoka’s met de meeste punten. 

plaats naam  totaal  plaats naam  totaal  

1 Noël Zuidwijk 139  7 Milan Bishambar 38 

2 Floris  Willemse 72  7 Thijmen Rijper 38 

3 Julian Voskuil 65  8 Nolan Ludema 36 

4 Romy Kooman 62  9 Twan Geraets  35 

5 Luca Taal 50  10 Lex van den Burg 29 

6 Nout  Vormer 41      

 
 
We zien een toenemend aantal judoka’s meedoen met regionale 
recreatieve wedstrijden. Wilt u er meer over weten wedstrijden en 
puntenklassement, lees dan de informatie op onze website. Voor vragen 
over het klassement of over wedstrijden kunt u terecht bij  Leo.  
Waar het kan worden de judoka’s bij een wedstrijd gecoached/begeleid. 
 
 
Extra technische trainingen                                                 

Voor de volwassen was er 2 keer de mogelijkheid onder leiding van Ge van den Elshout (7de dan) hun 
techniek bij te schaven. De eerste keer kon dit bij  Judoclub Kian Schi en de twee de keer bij budo 
Gouweleeuw in Delft. Heel leuk initiatief wat hopelijk nog een vervolg krijgt. 
 
 

Extra wedstrijdTraining bij Judoteam Haaglanden 

Klein aantal judoka’s  traint elke week  (donderdag van 18.00-19.30 uur)bij Lu Gia Jen. Floris en Noël slaan 
bijna geen les over. Ze vinden de 1,5 uur durende training best wel zwaar maar leren veel specifieke 
wedstrijdtechnieken en leren deze technieken bij andere judoka’s van diverse judoclubs toe te passen. 
Meestal zijn er tussen de 15 en 20 kinderen aanwezig.  Wouter Visser verzorgd de les en wordt 
geassisteerd door Melissa Jol. Romy traint daarna. Dit is een officiële RTC Zuid- West training onder leiding 
van Vincent Krijgsman. 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Floris en Axel in actie Trainer Wouter Visser 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Judokamp 2020  

 

Save the date! Van vrijdag 27 maart tot en met zondag 29 maart vindt het jaarlijkse judokamp plaats van 

onze club. We zullen weer te gast zijn bij Judo Academy Netherlands in Goirle (dicht bij Tilburg). Voor wie 
er niet eerder was: het is een fantastische locatie! Kijk voor een eerste indruk op 
http://www.judoacademynetherlands.com/index.php. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf half januari kunnen judoka’s (vanaf 8 jaar) die meewillen zich via de website van Judoclub Paddepad 
opgeven. We hopen dat iedereen meegaat! Naast judoën, gaan we weer veel leuke activiteiten 
ondernemen samen.  
Kunnen jullie alvast met de datum rekening houden in de agenda’s thuis? Er volgt nog een uitnodiging via 
de mail en ook tijdens de judolessen zullen we de judoka’s informeren over het judokamp. 
 
Clubkleding 
Eerste proefmonsters zijn geleverd. Deze zagen er goed uit.  
Kleine aanpassingen zijn doorgegeven en nu wordt  
hard gewerkt aan het definitieve voorstel. Dus nog even geduld. 
 

 

 

 

 

 

 

Ouder kind trainingen 

Judoka’s van groep 1  kunnen zaterdag 8  en woensdag 12 februari samen met hun vader of moeder p de 
judomat op. Op speciaal verzoek is dit van 1 keer per seizoen naar 2 keer gegaan 

Melissa helpt Noël 

 

http://www.judoacademynetherlands.com/index.php


 

 

 
 

 



 

  
 
 
 
  

Agenda  

Op de website www.judopaddepad.nl vindt u altijd de volledige agenda plus extra 
informatie per evenement. Hieronder de agenda voor de komende periode.  
 

 
 
 

 

Nieuwjaarswens 

 

Wij gaan ons best doen om samen met jullie van 2020 een fantastisch judojaar te maken. Dat 
veel gestelde sportieve doelen gehaald mogen worden 
 

 

Het bestuur 

 

Marjolijn van Dorst-Bakhuizen  
  Michiel van Butselaar  

   Hanco van Geest   
         Hans Janssen        
             Leo Kouijzer           
 

Januari   

Zaterdag 11 Happy Kids toernooi. 

Zaterdag 
en zondag 

11&12 Matsuru Dutch Open Espoir 2020 

Zaterdag 18 12e Goederaad toernooi, Bodegraven. Inschrijving gesloten 

Zondag 19 Districts   dan-examentraining, oud- Beijerland.  

Zondag 19 
Mini  teamwedstrijden Westland Kodokan, Monster. Geen 
voorinschrijving 

Februari    
Zaterdag 1 Deboragravensteijn  toernooi (alleen voor meiden) 

Zondag 2 Instaptoernooi   3 JBN, Dordrecht. Voorinschrijving t/m 1-1-2020 

Zondag 2 Judoexamen 

Woensdag 5 Judoexamen  alleen voor groep 5 (16 jaar en ouder) 

Zaterdag 8 ouder kind training groep 1  

Zaterdag 
en zondag 

8 & 9 40e Int. Judotoernooi VJV (Vlaardingse   Judo Vrienden) 

Zondag 9 NVJJL-workshops,   Wijk bij Duurstede 

Woensdag 12 ouder   kind training groep 1  

Zaterdag 15 Kattekoptoernooi (alleen voor meiden) 

Zaterdag 15 Districts   dan-examen, Spijkenisse.  

Zondag 23-feb 
Mini  teamwedstrijden Westland Kodokan, Monster. Geen 
voorinschrijving 

  22-2  tot 1-3 Voorjaarsvakantie 

Judoclub Paddepad,   leraren:                Rekeningnummer  NL47 INGB 0004908926         
p/a Chrysantplein12              Jan van den Bos, tel. 3632581, e-mail jan@judopaddepad.nl      t.n.v. Judoclub Paddepad, Den Haag                     
2565 BV Den Haag               Leo Kouijzer, tel. 3662039 e-mail leokouijzer@ziggo.nl.            Website www.judopaddepad.nl                                                                                                                                     
E-mail info@judopaddepad.nl 
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