
VELO Ryu Ha Judo Nieuwsbrief december 2018

Beste judoka’s en judo geïnteresseerden van VELO Ryu Ha,
Hierbij alweer de vierde nieuwsbrief van dit seizoen.

Ouderavond woensdag 16 januari 2019
Graag inschrijven vóór : woensdag 9 januari 2019 om 19u00 dit is voor ons, zodat we weten hoeveel
mensen we kunnen verwachten

We organiseren bij VELO Ryu Ha een ouderavond voor geïnteresseerde ouders / verzorgers.
Na de eerste helft van dit seizoen blijkt dat er toch veel vragen zijn over judo. Vragen van bijvoorbeeld
“nieuwe” ouders/verzorgers waarvan het kind voor het eerst examen gaat doen, ouders die voor het
eerst mee gaan naar wedstrijdjes, ouders die meer willen weten van de sport judo waar hun kind op zit
etc.

Op deze woensdagavond zal een presentatie gegeven worden door Jennifer van Koppenhagen en Taco
v/d Broek, leraren bij VELO Ryu Ha, waarna aansluitend vragen gesteld kunnen worden. Zij zullen ook
situaties verduidelijken met praktijkvoorbeelden. Ook zullen zij uitleg geven over hoe VELO Ryu Ha
omgaat met  judo, de lessen, wedstrijden, enz.

Voor wie is deze ouderavond dan? Voor iedere ouder die zich bijvoorbeeld wel eens één van de
volgende dingen afvraagt.
• Wat is judo? (principes, voordelen, etc.)?
• Hoe wordt judo beoefend op VELO Ryu Ha? (indeling trainingen, etiquette, doelstellingen, etc.)?
• Wat gebeurt er op wedstrijden? (puntentelling, de scheidsrechter, de coach, etc.)?
• En nog veel meer!

Voor iedere ouder dus! Wij hopen u dan ook te zien op de informatiemiddag. u bent van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u bij de trainers Jennifer van Koppenhagen, Cor Esser, Taco v/d Broek,
David Koh en Bas Fransen terecht.

Mocht u al een specifieke vraag hebben voor deze avond dan willen wij die natuurlijk graag
beantwoorden. Noteer uw vraag alvast hieronder en lever deze in bij de leraar van uw kind zodat we
eventueel extra materiaal mee kunnen nemen om uw vraag te beantwoorden of in de presentatie
kunnen verwerken.

Natuurlijk kunnen ook niet vooraf ingeleverde vragen na de presentatie gesteld worden.

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .
Zal aanwezig zijn bij de ouderavond op woensdag 16 januari 2019

Ik ben de ouder / verzorger van : (naam kind). . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . ..  ..  .. .  .. . . . .

Ik zou graag de volgende vraag beantwoord willen hebben:

………………………………………………………………………………………………………..

Inschrijven kan door dit strookje in te leveren bij de leraar of een mail naar judonieuws@veloryuha.nl



District Dan-examentrainingen
Afgelopen zaterdag 8 december was de laatste danexamentraining van 2018. Onder leiding van
Sebastiaan Fransen werden in een vlotte les sutemi-waza, hikkomi-waza en de positie uke rug

behandeld. Daarna werd het kata-
onderdeel beoefend.

De aanwezige leraren en
examinatoren delen graag hun kennis,
zodat je met een zeker gevoel naar
het examen gaat. Ook als je geen
examen hebt gepland, kun je deze
training gebruiken voor het verder
ontwikkelen van jouw judo.

De trainingen zijn voor iedere judoka
vanaf 14 jaar en minimaal 2e kyu
(blauwe band) toegankelijk.

Ben je er ook bij op de volgende training 20 januari 2019?

Open Waterlandse Kampioenschappen
Een zwaar, maar leuk toernooi. Vijf judoka's waren afgereisd naar Purmerend voor dit toernooi.

Anouwar beet de spits af. Na een serieuse warming-up onder leiding van broer Naoufel (zie video) en
de nodige technische aanwijzingen was hij er helemaal klaar voor.
https://www.facebook.com/VeloRyuHa/videos/272303500151008/

Anouwar is heel actief. Constant in de aanval en zo won hij ook zijn eerste wedstrijd op beslissing..
Hard werken wordt beloont als het om de kleine verschillen gaat! Hij won nog een wedstrijd met een
keurige keza-gatame en eindigde op de derde plaats.
Naoufel die net weer een tandje hoger judood had het goed zwaar. Sterke tegenstanders met
geweldige uchi-mata's en zonder uitzondering allemaal een kop groter dan hij. Dat is de pech als jij
onder in je gewicht zit en de rest net bovenin. Al lukte het hem niet om een wedstrijd te winnen, hij
liet ze werken voor hun winst. Wauw, super gefocust en vechten tot de laatste seconden. Hij heeft echt
alles gegeven en weer dingen gezien waar we aan kunnen werken.
Xander was ruim op tijd aanwezig (2,5 uur te vroeg) Als die er niet klaar voor is?! Helaas zat hij in de
poule bij de kampioen van het district. Daar kon hij met zijn korte wedstrijd ervaring niet tegen op.

Lucas maakte vandaag de worp van de dag. Een dubbel ingedraaide lage schouderworp! Echt
geweldig!
Thomas (je weet wel de nieuwe stagiair uit de vorige nieuwsbrief) die na een paar jaar ju jitsu weer bij
de judo is en meteen weer aan wedstrijden wil doen, werd meteen in de +18 jaar gezet. (natuurlijk in
overleg met hem en zijn coach) Daar kwam hij wisselend de leraren van de organiserende club tegen
en een paar partijen van zijn eigen niveau. Het was echt mooi om te zien dat hij in het toernooi
progressie maakte. van een statige wedstrijd naar een steeds actievere houding. Steeds meer controle.
Hij wist zelfs de 2de plaats te bereiken!

Het was een lange reis, maar als coach heb ik weer genoten



Randori training

Op 29 december organiseren Budo Gouweleeuw en VELO Ryu Ha een randori training in Delft voor
volwassenen. Het doel is lekker judoën in een ongedwongen sfeer met veel verschillende mensen. Na
afloop kunnen we met oude en nieuwe vrienden in het gezellige centrum van Delft een drankje
nuttigen.

Wat is Randori training?
Randori wordt vaak geassocieerd met wedstrijden, maar dat is deze training niet de bedoeling. In een
ongedwongen sfeer kun je met veel verschillende judoka trainen. In overleg bepaal je samen de
intensiteit en zorg je dat het voor beiden leerzaam en plezierig is.

Er is voldoende gelegenheid voor tachi-waza en ne-waza. Daarnaast zorgen we voor voldoende water
en een lekker muziekje.

Voor wie is de randori training bedoeld?
De randori training is bedoeld voor iedere judoka. Het is geen wedstrijdtraining waarbij je de ander te
pletter gooit. We verwachten dat de judoka goed opletten en zich aanpassen aan het niveau van de
ander, zodat we blessures voorkomen en plezier hebben.

Kosten E 7,50 p.p. ter plekke te betalen

Meer info: Sebastiaan Fransen,
judo@spfransen.nl of 06-50472371



Instaptoernooi 2 met zwarte pieten
Het was erg gezellig in de eerste groep met meiden op het Instaptoernooi. Amber, Lieke, Yara en Iris
deden mee. Ook aanwezig waren meester Cor en Taco als scheidsrechters en coaches juf Jennifer en
meester Sebastiaan.

Om het feest compleet te maken waren er ook nog Pieten. Die plaagden meester Taco een beetje en
wilden graag ook hoekscheidsrechter spelen.

Iris maakte een mooie o-goshi en had spannende partijen. Een betere judopakking hielp goed voor
meer controle over de ander.
Yara had dit keer een leuke poule met judoka. Ze heeft hard gestreden en zich goed staande
gehouden. Als ze zo door blijft ontwikkelen, wordt het alleen maar beter! Vraag de leraar ook nog
extra tips over kumi-kata.
Lieke had vandaag zware partijen. Ze gingen erg goed. Ze was lekker fanatiek en heeft een snelle
overgang van staande naar grondtechnieken. Let alleen op dat je niet te snel naar de rug draait bij de
worp van iemand anders, want dan krijg je punten tegen.
Amber was vandaag weinig op aan te merken. Zowel staand als op de grond was ze slim en alert. Dit
resulteerde in mooie technieken, zoals een uchi-mata een stevige houdgrepen.
Amber, Lieke en Iris haalden hun volgende badge

Daarna mochten de jongsten Sem, Fays, Laurens en Mats.
Sem had goed geluisterd vorige keer en sprong niet meer, maar dan is het best moeilijk om wat
anders te verzinnen.
Laurens wist een wedstrijd te winnen en sprokkelde zo wat puntjes bij elkaar.
Fays en Mats zaten in de zelfde poule waarbij Fays een paar wedstrijden won.
https://www.facebook.com/VeloRyuHa/videos/279002929423799/

Xander was alleen in de derde groep. Hij wist weer een paar keer zijn favoriete worp te maken. Al
worden de tegenstanders ook steeds slimmer en één wist ‘m zelfs perfect over te nemen. Dat wordt
dus uitkijken voor Xander.

De laatste groep waren Anouwar, Nouafel en Rasmus.
Rasmus had een beetje pech en zat twee keer bij EHBO Almts Leen V D Ree maar als een echte bikkel
ging hij gewoon door. Op naar de volgende badge.
De broertjes Anouwar en Nouafel wisten beiden twee partijen te winnen. Waarbij Anouwar in zijn
eerste wedstrijd een perfect getimede harai tsuri komi ashi maakte. Ook zij haalden hun volgende
badge.



Vernieuwde inschrijfformulier voor evenementen en toernooien.

Om het milieu (en de kas) te sparen willen we vanaf seizoen 2018-2019 minder formulieren gaan
printen. Aankondigingen voor evenementen en toernooien zullen dan te vinden zijn in de dojo

1. in de “judo toernooien en evenementen” map
2. op het prikbord op de gang naast de deur van de dojo
3. op de facebook site
4. op de VELO Ryu Ha site in de judokalender https://veloryuha.nl/judo/kalender-judo
5. Via een mailinglijst. Wilt u zich alvast inschrijven voor de mailinglijst dan kan dat zich inschrijven

per mail naar wedstrijd@veloryuha.nl met de tekst "Ja, ik formulieren voor evenementen
en toernooien digitaal ontvangen”

Natuurlijk worden sommige evenementen en toernooien dan nog wel uitgedeeld worden. Zoals
bijvoorbeeld examens, clubkampioenschap, budodag en de eerste nieuwsbrief van het seizoen.

 Oliebollentoernooi 2019 Woensdag 2 januari 2019 inschrijving gesloten
Succes allemaal en geniet van je oliebol !

 Eurotoernooi België, Zondag 20 januari 2019. Inschrijving sluit  woensdag 19 december.

 Happy Kids 29 januari 2019 voor judoka met géén wedstrijd ervaring. Voor uitleg zie de site in
de judokalender of de vorige nieuwsbrief

 District toernooi -12 jaar 27 januari 2019 ervaren wedstrijdjudoka.
Inschrijving sluit  woensdag 19 december.

 Kattenkoppen toernooi zaterdag 9 februari 2019 voor meisjes geboren tussen 2002 en 2015.
Inschrijving sluit woensdag 9 januari.

 Instap toernooi Zuid-Holland Vier keer per seizoen. Voor beginnende en niet ervaren
wedstrijdjudoka

 Open internationale Zuidlandse kampioenschappen voor ervaren judoka geboren 2007 of
eerder

We krijgen regelmatig nieuwe uitnodigingen. Soms lang van tevoren soms met maar een korte
inschrijftijd. We plaatsen alles zo snel mogelijk in de judokalender. Dus kijk regelmatig even
https://veloryuha.nl/judo/kalender-judo



JUDOWEEKEND
12 - 14 april 2019

Ook dit jaar organiseren we een gaaf
judoweekend voor alle judoka’svan 18
jaar en ouder van VELORyuHaen
Budo Gouweleeuw. Wehebben een
supergave locatie gevonden midden in

de bossen van Ommen.

Hetweekend is vol gezellig samenzijn
en leuke activiteiten.

Inschrijven kan door het ingevulde
inschrijfformulier te sturen naar
redactie@budogouweleeuw.nl of in te
leveren tijdens de training bij
VELO Ryu Ha of Budo Gouweleeuw.

Doe het snel, want er zijn maar een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar



Mededeling Bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering die gehouden is op 3 oktober, is er door het bestuur van VELO
Ryu Ha een voorstel gedaan om de contributie per 1 januari 2019 te verhogen met € 1,50.

Dit is door de aanwezige leden geaccepteerd en daardoor zal de contributie per 1 januari 2019 voor 1
uur trainen per week jeugd € 16,50 per maand gaan worden en voor de senioren € 19,10.





Vakanties VELO Ryu Ha 2018/2019

Zomervakantie zondag 8 juli t/m zaterdag 25 augustus 2018
Herfstvakantie zondag 21 oktober t/m zaterdag 27 oktober 2018
Sinterklaas Donderdag 5 december is er geen les ivm sinterklaas
Kerstvakantie zondag 23 december 2018 t/m zaterdag 5 januari 2019
Voorjaarsvakantie zondag 24 februari t/m zaterdag 2 maart 2019
Paasweekend vrijdag 19 april t/m maandag 22 april 2019
Koningsdag zaterdag 27 april 2019 (valt in meivakantie)
Meivakantie Dinsdag 23 april t/m zaterdag 4 mei 2019
Hemelvaartweekend Donderdag 30 mei 2019 t/m 1 juni 2019
Pinksteren zondag 9 juni t/m maandag 10 juni 2019
Zomervakantie zondag 14 juli t/m zaterdag 31 augustus 2019

Kijkdagen:   29 oktober t/m 3 november 2018.
20 mei t/m 26 mei 2019

Bij de judo is het voor de rust in de les niet toegestaan om tijdens de les langs de kant te zitten.
Tijdens examens, kind-ouderlessen, vriendjeslessen, toernooien en andere speciale dagen bent u
natuurlijk van harte welkom om te kijken.
Omdat u natuurlijk ook wil zien hoe het in de gewone lessen is, zijn er ook dit seizoen weer kijkweken.
Er wordt dan gewoon les gegeven en u mag de hele les mee kijken.

Ouderavond woensdag 16 Januari 2019 Voor ouders en verzorgers van judo leerlingen

Judo Examens. 21 t/m 26 januari 2019.
Ieder seizoen zijn er twee examens. Dit eerst examen is in jouw reguliere les.
Ieder die aan het examen mag deelnemen krijgt van de leraar een inschrijfformulier.

Ouder-kind lessen 11 t/m 16 februari 2019
Elk kind mag 1 ouder/ verzorger meenemen om mee te trainen. U volgt dan de judoles samen met uw
kind. Losse kleding zonder harde stukken (ritsen, knopen) geen sieraden om. De andere
ouders/verzorgers mogen natuurlijk langs de kant kijken en foto’s maken!
Inschrijfformulieren worden uitgedeeld tijdens de examens in januari.

Clubkampioenschap judo 9 maart 2019
Voor alle leden. Jong en oud kan hieraan mee doen.

Vriendjeslessen 11 t/m 16 maart 2019.
Elk kind mag 1 vriendje/vriendinnetje mee nemen om mee te trainen. Ouders/ verzorgers mogen
natuurlijk langs de kant komen kijken.
Inschrijfformulieren worden hiervoor uitgedeeld tijdens de kind-ouderlessen.

2de VELO Ryu Ha BUDO festival 30 maart 2019
We hebben voor jullie verschillende gasttrainers uitgenodigd die interessante en leerzame lessen
komen geven. Naast judo gaan jullie ook kennis maken met andere budo-vormen
Inschrijfformulieren worden uitgedeeld tijdens de kind-ouder lessen.

Pinkstertoernooi 10 juni 2019
Toernooi in onze eigen dojo waarbij ook een paar bevriende clubs worden uitgenodigd. clubs

Judo Examen/ Witte bandentoernooi zaterdag 6 juli 2019
Ieder seizoen zijn er twee examens. Eind seizoen is er een groot examen. Voor witte banden betekent
dit dat ze mee doen aan een toernooi. Voor de hogere banden betekent dit een individueel technisch
examen. Ieder die aan het examen mag deelnemen krijgt van de leraar een inschrijfformulier.



Hebben jullie suggesties voor de nieuwsbrief? Laat het dan vooral weten!

VELO Ryu Ha
 judonieuws@veloryuha.nl Voor inschrijven judo-nieuwsbrief. Insturen Kopij
 wedstrijd@veloryuha.nl Voor inschrijven wedstrijden en vragen aangaande wedstrijdjudo. Voor
vragen over de judo lessen (inhoudelijk), judo evenementen, judo examens
 06-22873883 alleen WhatsApp of sms. Voor het afmelden voor wedstrijden op de wedstrijddag
zelf Tijdens wedstrijden kunnen wij natuurlijk opnemen.
 ledenadministratie@veloryuha.nl Voor vragen over ledenadministratie, lidmaatschap Ryu Ha, JBN en
contributie
 Info@veloryuha.nl Voor informatie over proeflessen e.d.
 secretariaat@veloryuha.nl Voor alle overige vragen of bel of whapp naar 06-10666253

https://www.facebook.com/VeloRyuHa

Uitschrijven voor de nieuwsbrief kunt u ten alle tijden door een mailtje te sturen naar
judonieuws@veloryuha.nl met als onderwerp uitschrijven. U krijgt binnen twee weken een antwoord
dat u uitgeschreven bent voor toekomstige nieuwsbrieven.


