
                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                    

                                                                      

Nieuwsbrief             Februari 2023 

 
 
Inleiding 
  
 
Van de voorzitter 
Tja dan is het ineens weer al  2023. Ontzettend blij dat Corona niet weer de trainingen heeft stil gelegd.  
Waar vele clubs heel veel leden hebben verloren zien we bij onze club dat er wel verloop is maar dat er ook 
nog voldoende  judoka’s onze club weten te vinden zowel jong als ”oud”. Het ledental blijft zo rond de 160-
170 leden. Het aanbod van judowedstrijden komt ook weer op zijn oude niveau. 
Fantastisch dat er  zo’n 85 Judoka’s aan ons clubtoernooi mee hebben gedaan op  13 
november. Voor 2023 staat er weer genoeg op de agenda voor onze leden. 
 
 
Judoexamens 
Zo’n 90 judoka’s deden eind januari examen. Op 4 februari waren er dan-examen.  
Romy Kooman heeft hier haar zwarte band (1ste dan behaald). Ze  had al 100 
wedstrijdpunten bij elkaar  gejudood. 
 
Judoleraren/assistenten 
Qin zal zeker nog tot maart in Zwitserland zijn daarna komt hij weer terug als judoleraar. 
Peter Buist is vanaf het nieuwe seizoen terug te vinden bij groep 1 en 2 op zaterdag. Jan 
van den Bos geeft op de vrijdag de training van 20.00-21.00 uur waar gericht voor het examen wordt getraind 
voor de gevorderde judoka’s. Volwassenen met minder ervaring kunnen ook mee trainen. 
 
Grensoverschrijdend gedrag 
Onze club meegewerkt aan een serie filmpjes van de Gemeente Den Haag over het belang van een gezond 

sportklimaat. Dit filmpje vormt de afsluiting van een project met een workshop waarin Paddepad het tegengaan van 

(seksueel) grensoverschrijdend gedrag als thema bespreekbaar heeft gemaakt. Een veilig sportklimaat is van groot 

belang bij een contactsport zoals judo en creëren we met z’n allen: sporters, trainers, ouders en bestuur. Het 

beschikken over de juiste informatie over het onderwerp vormt daarvoor de basis. 

Klik hieronder op de link naar het filmpje van onze club in de serie. Via de link kan je ook een Podcast beluisteren 

over dit onderwerp en vind je meer informatie over rol van het Centrum Veilige Sport Nederland. 

Grensoverschrijdend gedrag - WSDH (swsdh.nl) 

 
Nieuw jaar nieuwe contributie 
Per 1 januari 2023 is voor ieder lid het contributiejaar 2023 ingegaan.  

 

https://www.swsdh.nl/kennisbank/positieve-sportcultuur/grensoverschrijdend-gedrag/


                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                    

                                                                      

De hoogte van de contributies 2023 is ook dit jaar, ondanks ook voor de club stijgende prijzen, ongewijzigd gebleven 

en bedraagt: 

 voor kinderen t/m 15 jaar: € 200,- per jaar 

 voor volwassenen (vanaf 16 jaar): € 230,- per jaar 

In dit bedrag is de contributie voor de Judo Bond Nederland inbegrepen. Voor het bepalen van de hoogte van de 

contributie is de leeftijd op 1 januari 2023 bepalend. Is de leeftijd van uw kind op 1 januari 15 jaar dan is de contribu-

tie €200, ook al wordt uw kind in de loop van het jaar 16 jaar.  

Er is een mogelijkheid om de contributie in twee termijnen te betalen:  

1e termijn voor 31 januari en de 2e termijn voor 31 mei. Geeft dit problemen neem dan contact met mij op voor een 

oplossing. 

Bij opzegging van het lidmaatschap worden niet verbruikte (hele)kwartalen gerestitueerd, voor zover dat het aan-

deel clubcontributie betreft. Voor kinderen is dat € 35 en voor volwassenen € 40 per kwartaal.  

Voor gezinnen waarin er 3 of meer lid zijn, geldt dat de derde een korting krijgt van € 40, de 4e een korting van € 70. 

Ik verzoek u de verschuldigde contributie voor het jaar 2023,onder vermelding van de naam van de judoka, over te 

maken op: 

IBAN NL47 INGB 0004908926 t.n.v. Judoclub Paddepad, Den Haag. 

Leden die gebruikmaken van een Ooievaarspas  hebben niet deze contributieverplichting. 

Judokamp in een nieuw jasje 
Ook dit jaar gaan we weer naar de Judoacademie in Goirle.  Het judokamp 
is het weekend van 14 /15/16 april. Rosa van Geest en Fedde Barten zullen 
de organisatie op zich nemen. Ze zitten vol met ideeën om er weer een 
mooi feest van te maken wat je niet mag missen. Judokamp is voor 
iedereen van 8 jaar en ouder. Begin februari volgt meer informatie. Nu al 
vragen kan je mailen naar. judokamp@judoclubpaddepad.nl 
 
Meer als 1 keer trainen in de week 
Indien judoka’s 2 keer in de week willen trainen is dat mogelijk. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. 
Ben je er een keer niet hoeft je dit niet te laten weten dat mag natuurlijk wel. Bij langdurige afwezigheid wel 
graag aangeven. Heb je vragen over de training of ben je ergens niet tevreden over laat het dan weten aan 
de leraar zodat we kunnen kijken of we dit op kunnen lossen of uit kunnen leggen. 
 
Aangepaste exameneisen 
De exameneisen zijn door de judoleraren kritisch bekeken en dat heeft 
geleid tot een aantal aanpassingen. De nieuwe exameneisen per band 
kun je terugvinden op onze website. Onder het tabblad 
judotechnieken en links.  
 Bij de meeste technieken is er nu ook een filmpje bij. 
 

 

 

http://www.judopaddepad.nl/Wat-is-judo/Judotechnieken-links/
http://www.judopaddepad.nl/Wat-is-judo/Judotechnieken-links/


                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                    

                                                                      

Nieuwe leden 
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 mail naar leokouijzer@ziggo.nl met zijn of haar gegevens dan wordt in samenspraak de proeflessen 
ingepland. 
Ouders die ook wel eens willen proberen kunnen  meedoen bij groep 5 op woensdag van 20.00-21.00 uur. 
Laat je niet afschrikken door al die hoge banden, want ook zij zijn eens begonnen. Schiet vooral één van de 
leraren aan, als judoën je leuk lijkt! 
 

Kameradendivisie 

Ook voor de oudere judoka’s is er een judocompetitie. Hier worden wedstrijdjes gedaan maar 
alleen op de grond ( (ne waza).Judoclub Paddepad heeft twee keer 
met een team meegedaan. De meesten hebben erg genoten om weer 
wedstrijden te kunnen doen. Meer weten over de kameraden divisie 
klik dan op de volgende link: www.kameradendivisie.nl. 
 
 
 
 
 

Grote Clubactie 
Dit jaar weer een fantastisch resultaat. We hebben als club 1350 loten verkocht wat betekend dat we 3185 euro 
hebben ontvangen. De top10 verkopers krijgen een judodiertje. 
 
Top 10 verkopers 

 
Positie Naam Aantal loten 

1 Olivier Kaldenberg (Groep 2 Za) 83 

2 Sen van Tiel (Groep 3 Wo) 80 

3 Rowan Dressen (Groep 2 Za) 74 

4 Tim Willems (Groep 3 Wo) 49 

5 Kai van der Steen (Groep 2 Za) 48 

6 Justus Placke (Groep 1 Wo) 45 

7 Jacob Los (Groep 2 Za) 44 

8 Jesse Abma (Groep 3 Wo) 40 

9 Linn Adriaans (Groep 3 Wo) 40 

10 Juan van Konijnenburg (Groep 5 Wo) 38 

 
Top 5 teams 

 
Positie Naam Aantal loten 

1 Groep 2 Za 378 

2 Groep 3 Wo 310 

3 Groep 2 Wo 194 

 

 

mailto:leokouijzer@ziggo.nl
http://www.kameradendivisie.nl/


                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                    

                                                                      

Positie Naam Aantal loten 

4 Groep 3 Za 160 

5 Groep 1 Wo 155 

 

 

JBN Premium 

Achter de schermen zijn we druk bezig om onze ledenadministratie om te zetten. De 

Judo Bond Nederland heeft een nieuw ledenplatform ontwikkeld samen met Focus On 

Your Sport. Dit is eentoekomstbestendige en gebruiksvriendelijke applicatie voor leden 

en clubs. Binnenkort horen jullie hier meer over. 

 

 

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.  

Woensdag 8 februari Ouder/kind training voor groep 1 (4-6 jarigen) 

Zaterdag 11 februari Kattekoptoernooi alleen voor”meiden” inschrijving 

gesloten 

Zaterdag 11 februari NK -18 in  Den Haag 

Zaterdag 11 februari Ouder kind judo voor groep 1 (4-6 jarigen) & 2 (6-8 jarigen) 

Zondag 12 februari Tegeltjes toernooi inschrijving sluit 7 februari 

Zondag 12 februari Workshop NVJJL 

Zondag 19 feb Miniteam Westland Kodokan, Monster 

Zondag 19 feb Eurotoernooi Lu Gia Jen, thema Luxenburg 

Zaterdag 11 maart Happy Judo Kids toernooi, Oud Beijerland 

Vrijdag 24 maart Algemne Ledenraag Vergadering (ALV) 

Zondag 2 April Voorjaarstoernooi Ichikan, Rockanje 

Zondag 2 april Miniteam Westland Kodokan, Monster 

 

http://www.judopaddepad.nl/


                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                    

                                                                      

Zaterdag 8 april Instaptoernooi 1 JBN sluiting inschrijving 11 september 

Zaterdag 8 april Kameradendivisie 

 14,15& 16 

april 

Judokamp Goirle 

Zaterdag 22 april Dan-examens in Oud Beijerland 

Zondag  23 april Workshop NVJJL 

Zaterdag 29 april Kameradendivisie 

 

 

 

Het bestuur, 

Lucien Bisambhar 

  Eric Barten  

   Hanco van Geest   

     Hans Janssen 

         Leo Kouijzer 


