
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                      

Nieuwsbrief             Februari 2022 

 
 
Inleiding 
We mogen weer judoën! We hebben een wat langere “winterstop” gehad, maar sinds een paar weken 
judoën we weer alsof het niet anders is geweest. En gelukkig maar. We hebben zondag 30 januari weer 
examens gehad. In maart staat de ALV gepland van onze club. En we gaan ons opmaken voor het judokamp 
in april in Goirle.  In deze Nieuwsbrief lopen we aantal activiteiten langs, maar vooraf willen we vooral laten 
weten hoe blij we zijn iedereen weer te zien, op en naast de mat. Samen maken we er een fijne judoclub 
van!  
 
JBN keurmerk verlengd voor 2 jaar 
het JBN keurmerk is in het leven geroepen voor clubs om zich te onderscheiden van andere JBN clubs. Met het behalen 
van het JBN keurmerk laat we zien als club een goed en veilig sportklimaat te bieden en hier continue aan te werken. 
 
Judoleraren in opleiding 
Zoals iedereen weet zijn er meerdere judoleraren in opleiding actief binnen onze club. Op zondag 23 januari 
heeft Raymond Pijpers (meester Ray) zijn praktijkexamen voor judoleraar gehaald. Daar zijn we als club heel 
trots op. Als Raymond ook zijn 2de dan (streepje erbij op de zwarte band) haalt, is hij ook officieel Judoleraar 
A en daarmee bevoegd om zelfstandig les te geven.  
Helaas hebben Qin Crebas en Michiel van Butselaar het praktijkexamen niet gehaald. De eisen voor het 
examen zijn streng en de jury is heel kritisch. In maart zullen Qin en Michiel daarom een herexamen doen.  
Ondertussen is ook Peter Buist in opleiding en zijn er nog twee leraren in opleiding (van andere judoclubs) 
die bij Paddepad stagelopen. Veel ontwikkelingen dus, in lerarenland.  
Voor de continuïteit van de club en de kwaliteit van de lessen van Paddepad, hecht het bestuur eraan dat er 
voldoende bevoegde leraren voor de groepen staan. Daarom wordt er geïnvesteerd in deze opleidingen.   
 
Nieuwe leden 
Sinds de zomervakantie zijn er 38 judoka’s gestart bij onze club. Nog steeds zijn nieuwe leden van harte 
welkom! Er is nog ruimte in alle groepen. Proeflessen zijn daarom altijd mogelijk. Heeft uw zoon of dochter 
een vriendje of vriendinnetje die ook een keer wil judoën stuur dan een naar leokouijzer@ziggo.nl met zijn 
of haar gegevens dan wordt in samenspraak de proeflessen ingepland. 
Ouders die ook wel eens willen proberen kunnen een keer meedoen bij groep 5. Laat je niet afschrikken door 
al die hoge banden, want ook zij zijn eens als ouders langs de kant met een witte band begonnen of zijn 
doorgegaan met judoën vanaf groep 1. Schiet vooral één van de leraren aan, als judoën u leuk lijkt! 
 
Samen maken we de club! 
Onze judoclub telt nu zo’n 160 leden dus er is veel te doen. De club draait momenteel op een hele kleine 
groep vrijwilligers. Meer hulp is echt nodig! Vindt u besturen leuk (4x per jaar bestuursvergadering en 1x 
ALV), bent u een communicatiespecialist, vindt u het leuk om achter de bar te helpen bij evenement, vindt 
u het leuk om het judokamp mede te organiseren, laat het ons alsjeblieft weten! We zijn echt heel hard op 
zoek naar ouders die met ons de handen uit de mouwen willen steken. Ook al is het een relatief kleine taak: 
“alle beetjes helpen!”. Samen maken we van Paddepad een gezellige sportieve judoclub! In het schema op 
de volgende pagina, staan de vacatures of taken waar we mensen voor zoeken. Laat je horen!  
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Lijkt het u leuk om actiever bij te dragen aan de club? Meldt u aan bij Leo Kouijzer of via info@paddepad.nl 

of schiet één van de andere judoleraren aan om en bij de judolessen.  

Vacature bestuur: secretaris                                                                                                                                                                                           
Om onze voorgaande oproep nog concreter te maken: het bestuur is hard op zoek naar een ouder of judoka 
die de rol van secretaris in het bestuur van de judoclub zou willen vervullen. Door het aanstaande vertrek 
van één van de bestuursleden, Marjolijn van Dorst, zijn we op zoek naar versterking. Een bestuursfunctie 
kost tijd, maar niet veel. Gedacht moet worden aan ongeveer 4uur per maand. Het bestuur komt 4x per jaar 
bij elkaar en 1x per jaar wordt er een ALV georganiseerd. Als je interesse hebt om je extra in te zetten voor 
de judoclub in een bestuursfunctie, neem dan contact op met één van de bestuursleden. Heel fijn als je ons 
wilt helpen.  
 
ALV  

Om alvast in jullie agenda vast te leggen! Op vrijdagavond 25 maart  2022 vindt de jaarlijkse ALV plaats. Na 

twee jaar Corona, is het eindelijk weer mogelijk deze ALV te organiseren. Een Algemene Ledenvergadering 

klinkt saai, maar is eigenlijk best leuk. De club ontmoet elkaar weer eens zonder judopak en ontmoet ook 

ouders van judoka’s die graag betrokken willen zijn bij de club. Na afloop van de ALV drinken we een 

glaasje wijn of een biertje met elkaar. Alle leden ontvangen nog een aparte uitnodiging. Maar in deze 

Nieuwsbrief alvast de oproep om vooral niet te aarzelen om naar deze bijeenkomst te komen. We hopen 

daar veel ouders en/of judoka’s te ontmoeten! 
 

Judokamp 

Op vrijdag 8 april  2022 vertrekken we als club weer massaal naar Goirle. Na twee jaar in de wachtstand, 

mogen we eindelijk weer op judokamp. Het organisatiecomité is al volop met de voorbereiding bezig. Een 

ook hiervoor ontvangen alle leden vanaf 8 jaar nog een aparte uitnodiging. Omdat we lang hebben moeten 

wachten, maar ook hebben kunnen sparen en de Grote Clubactie veel heeft opgebracht, krijgt iedereen die 

meegaat € 15,- korting!   

 

Ja ik help 

Mee! 

Kascommissielid 

Nieuwsbrief redacteur 

Website redacteur 
Hulp bij evenementen 

Juridisch ondersteuner 

Bestuurslid 
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Grote Clubactie 

In de vorige paragraaf werd het al even genoemd. De Grote Clubactie heeft ontzettend veel opgebracht dit 

jaar. We hebben samen een bedrag opgehaald van: 3,391,32 euro.   Wat zijn we daar blij mee! De opbrengst 

van de Grote Clubactie gebruiken we voor het judokamp en voor het zomerfeest. Voor het judokamp 

betekent dit dus een korting op de gebruikelijke kosten voor deelname, voor het zomerfeest gaan we extra 

groots uitpakken! Iedereen die geholpen heeft: enorm veel dank!  
 

Wedstrijdklassement 

Vanaf 1 oktober 2021 is het mogelijk om punten bij elkaar te judoën waarmee je clubkampioen kan worden 

van Judoclub Paddepad. 

Wij hopen dat dit klassement de judoka’s uitnodigt om meer met wedstrijden mee te doen. Er zijn diverse 

wedstrijden in de buurt. Een aantal wedstrijden zijn instaptoernooien waarbij ervaring op gedaan kan 

worden met wedstrijdjudo.  

Het wedstrijdklassement van Judoclub Paddepad werkt als volgt. Je krijgt punten door mee te doen aan een 

judowedstrijd/toernooi. 

Toekenning punten  volgens onderstaand schema: 

Meedoen aan een toernooi of andere judowedstrijd:     2 punten 

Meedoen aan een toernooi van Judoclub Paddepad:      4 punten 

•        Per gewonnen wedstrijd:     3 punten 

•        Per gelijkspel:                         2 punten 

•        Per verloren wedstrijd:         1 punt 
De wisselbeker 

Elke keer als je meedoet aan een wedstrijd verdien je dus punten. Gewoon 

door mee te doen, maar ook door goede prestaties. 

Maximaal tellen 4 wedstrijden per toernooi/wedstrijd mee. Doe je er meer, 

dan tellen de beste 4 mee. 

Het puntenklassement telt voor de gehele vereniging, dus niet per groep. De 

stand wordt bijgehouden op de website (top 10 en overzicht van alle 

judoka’s). 

Klopt de stand naar je mening niet helemaal? dan graag dit afstemmen met 

de beheerder (Leo Kouijzer). 

Als je aan wedstrijden hebt deelgenomen waar geen van de leraren  bij was 

(dat komt wel eens voor), neem dan s.v.p. nog even de uitslagen mee of mail 

ze. 

De judoka met de meeste punten aan het eind van het seizoen wordt 

clubkampioen en krijgt een wisselbeker. Hierop wordt zijn of haar naam 

gegraveerd. 

De eerste 10 judoka’s krijgen een aardigheidje. 

De uitreiking is aan het einde van het seizoen. 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                      

 

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.  

Zondag 20-2-2022 Mini teamwedstrijden Westland Kodokan, Monster. 

  Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart. De 

trainingen gaan door tijdens de voorjaarsvakantie. 

Zaterdag 12-3-2022 Happy Judo Kids Toernooi, Oud Beijerland.   

Zaterdag 12-3-2022 District dan-examentraining, Wateringen.  

Zondag 13-3-2022 Workshops NVJJL  https://www.nvjjl.nl/agenda 

Zondag 20-3-2022 Instaptoernooi 3 JBN, Dordrecht sluiting inschrijving 20 

februari. 

Vrijdag 25-3-2022 Algemene ledenvergadering.  

Zaterdag 26-3-2022 Nationale Budodag, Papendal.  

 27-3-2022 Tegeltjestoernooi, Voorburg 

Zondag 3-4-2022 Mini teamwedstrijden Westland Kodokan, Monster.  

Zaterdag 9-4-2022 District Dan-examentraining, Oud-Beijerland.  

 8 tm10 april Trainingsweekend, Goirle 8 tm 10 apri 2022.  

 

Het bestuur, 

Marjolijn van Dorst-Bakhuizen  

  Michiel van Butselaar  

   Hanco van Geest   

     Hans Janssen 

         Leo Kouijzer 

http://www.judopaddepad.nl/
https://www.nvjjl.nl/agenda

