
VELO Ryu Ha Judo Nieuwsbrief Januari 2019

Beste judoka’s en judo geïnteresseerden van VELO Ryu Ha,
Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2019

Deze illustratie is speciaal voor het nieuwe judo jaar op doek geschilderd door Jarod Bubbert
voor de nieuwsbrief VELO Ryu Ha Judo !!!



Een mooi einde en een goed begin.
We eindigde het jaar op 29 december 2018 met een laatste training voor de senioren. Het jaar is goed
begonnen.

- 2 januari 2019 het eerste toernooi van het seizoen. Het Oliebollentoernooi.
- De eerste judo lessen.
- Iedereen kon nog even inschrijven voor het examen later deze maand.
- Woensdag 16 januari 2019 een informatieavond voor ouders die wat meer willen weten over de

lessen, wedstrijden, visie en andere dingen over judo bij VELO Ryu Ha.
- En een heleboel plannen voor het nieuwe jaar.

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.
Ouders, grootouders, andere familie en belangstellende zijn natuurlijk van harte welkom om te komen
kijken op het examen!

Op zaterdag 29 december was de laatste judotraing van het jaar.
Een randori-training met verschillende judoverenigingen samen. Het doel was randori voor iedereen. Dit is
ruimschoots gelukt:
✔ 31 judoka van witte t/m zwarte band en verschillende leeftijden
✔ Gezellige, ongedwongen sfeer
✔ Oude en nieuwe vrienden ontmoet
✔ Gezorgd voor de veiligheid van elkaar
✔ Geleerd van iedereen
Er blijkt veel animo voor dit soort trainingen. De reacties op de leuke en leerzame sfeer na afloop zijn
zeker reden tot een volgende editie.

Het Oliebollentoernooi.
Hoe fanatiek kun je zijn? Het jaar is nog maar net begonnen en je staat al weer
op de mat voor wedstrijden. Op 2 januari doen traditie getrouw judoka’s van
ons, Velo Ryu Ha, mee aan het oliebollentoernooi van Judovereniging Kai in
Vlaardingen. Relaxed over 3 matten, goed in de tijd gepland en met officiële
scheidsrechters van de JBN Zuid-Holland.
De ene judoka heeft het makkelijker dan andere, maar over hun inzet is door
meester Taco geen klagen. De enkele tips namen ze goed te harte en het
resultaat mag er zijn. Vier eerste, drie tweede en vier derde plaatsen en de rest kreeg een eervolle
vermelding.
Een paar hoogte punten van de vele die er waren:

 Sam geeft in zijn tweede tegenstander vliegles met een O-goshi, dat zelfs de
coach van zijn tegenstander zegt: WOW.

 Lars en Olaf, de twee broers mochten een wedstrijd tegen elkaar. Voor nu
heeft Lars deze gewonnen.

 Lieke heeft voor het eerst in de categorie -15 jaar meegedraaid. In deze
categorie zijn verwurgingen toegestaan. Eén van haar partijen heeft ze
daarmee ook gewonnen. Hoe stoer is dat?

 Daniël gooide een paar van zijn tegenstanders met een O-soto-gari op de rug,
waardoor hij deze wedstrijden overtuigend won.

 En het gelach van scheidsrechter Niels toen Meester Taco naar Jayda riep, je
mag ook de Zwarte Pieten Worp doen en zij gedreven als zij is de Ippon-seoi-
nage probeerde in te zetten.


Het mooiste van dit soort toernooien is: de Judoka’s nemen allemaal een prijs mee naar huis. En de
oliebollen zijn daar natuurlijk al opgegeten.



2de BUDOFESTIVAL

30 MAART 2019

6 - 7 jaar:  
13.00 - 14.15 uur 
8 - 9 jaar: 
14.30 -15.45 uur 
10 - 16 jaar:  
16.00 - 18.00 uur 
Kosten: €4,- 
Inschrijven kan tot  
9 maart 2019 

Meld je aan via het algemene inschrijfformulier, te 
vinden in de evenementen-map in de dojo.  

   Wil jij een leuke en leerzame 
middag vol budo beleven?  

Kom dan naar het 2de budofestival! 

We hebben voor jullie 3 gasttrainers 
uitgenodigd van 3 verschillende 
budosporten.  

    PLEZIER	 	 	 	 Bewegen 

	 	       Spel         SAMEN 
Leren 
	 	 Ontdekken

VELO Ryu Ha - Noordweg 26 - 2291 EE Wateringen



Kind-Ouderlessen
DATUM : 11 t/m 16 februari 2019
PLAATS : Dojo VELO Ryu Ha
VOOR WIE : Ouders van en judoka’s !!!!!!

Voor alle papa of mama die eens met hun kind willen judoën, organiseren wij in de week van 11 t/m 16
februari 2019 kind-ouderlessen. Elke judoka mag dan op het uur dat hij traint één van zijn ouders
meenemen die mee mag doen. Het is gebleken dat dit altijd erg gezellig is en dat de kinderen het
geweldig vinden om met hun ouders te stoeien op de mat. Daarnaast maken de ouders ook een keer mee
wat hun kinderen meemaken tijdens de judoles.

U wordt u tijdens het lesuur van uw kind verwacht met een goed humeur en kleding zonder scherpe of
harde voorwerpen (geen ritsen). Een trainingsbroek met T-shirt is meestal het gemakkelijkst. U hoeft
niet atletisch te zijn, alleen enthousiast!
De ouders krijgen een leuke judoles op passend niveau samen met hun kind(eren).
We zien u graag op de tatami (judomat) in de week van 11 t/m 16 februari 2019

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



De belangrijkste gebaren van de scheidsrechter in beeld

Mate De scheidsrechter roept
MATE zodat de judoka’s direct stoppen.
Tegelijkertijd doet hij net als de
verkeerspolitie: Met gestrekte arm
vooruit keert hij zijn vlakke hand naar
de jurytafel ten teken dat de tijd stopt.

Ippon Dit roept de
scheidsrechter als er een
winnend punt is gescoord.
En Tegelijk steekt hij zijn
arm recht omhoog als teken
voor de jurytafel. De
wedstrijd is dan ook
afgelopen. Bijvoorbeeld als
je een mooie worp hebt
gemaakt waarbij de
tegenstander plat op zijn
rug lande.

Wazari Dit roept de
scheidsrechter als er een half
punt is gescoord. En Tegelijk
arm één keer horizontaal als
teken voor de jurytafel. De
wedstrijd duurt gewoon voort.
Bijvoorbeeld als je een mooie
worp hebt gemaakt, maar de
tegenstander viel op zijn zij.

Osea-komi
Dit roept de
scheidsrechter om te
laten weten dat er een
houdgreep is. Hij geeft
wijst met vlakke hand
voor de jurytafel naar de
houdgreep. De jurytafel
start nu eenspeciale
timer. Nu is het de
bedoeling dat je de
houdgreep probeert 20
seconden vast te
houden.

Toketa Als het je
lukt om uit een houdgreep
te komen dan roept de
scheidsrechter dit. En
wapperd met zijn hand een
paar keer horizontaal  zodat
de jurytafel de houdgreep
tijd stopt. De wedstrijdtijd
gaat wel gewoon door



CLUBKAMPIOENSCHAPPEN VELO Ryu Ha  JUDO

Zaterdag 9 maart 2019 zijn er weer Clubkampioenschappen.

 Hier kan iedereen aan mee doen!
 Van 5 tot 80 jaar!
 Lekker thuis in de dojo van VELO Ryu Ha.
 Iedereen krijgt een prijs!

Dus schrijf je snel in!
Inschrijven kan tot zaterdag 16 februari 2019

Inschrijfformulieren zijn in de dojo of in de judokalender
Via  de knop bovenaan in de judokalender  op de site
https://veloryuha.nl/judo/kalender-judo

 Eurotoernooi Belgie, Zondag 20 januari 2019.

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

 District toernooi -12 jaar 27 januari 2019 ervaren wedstrijdjudoka. Inschrijving gesloten

 Kattenkoppen toernooi zaterdag 9 februari 2019 voor meisjes geboren tussen 2002 en 2015.
Inschrijving gesloten

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

 Open internationale Zuidlandse kampioenschappen voor ervaren judoka geboren 2007 of eerder.

Foto’s en de AVG Niet alle leden vinden het prettig dat tijdens trainingen, examens en wedstrijden foto’s
worden gemaakt van hen of hun kinderen. Zeker niet als deze ook op sociale media geplaatst worden. Het
verzoek is hier zorgvuldig mee om te gaan.

Kleedkamers
De kleedkamers zijn er overigens speciaal voor om – je raadt het nooit – om te kleden. Je hoeft dus niet
in judopak de straat over. Het stuk tussen de kleedkamers en de judomat leg je af op slippers, schoenen
of sokken. Ben je iets vergeten uit de kleedkamer of moet je een snelle plas plegen? Dan trek je dus weer
je slippers aan. Dit is hygiënischer voor jezelf en de andere judoka’s met wie je judoot.



Vakanties VELO Ryu Ha 2018/2019
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:   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.

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!
Wat willen jullie in de nieuwsbrief zien?

VELO Ryu Ha
 judonieuws@veloryuha.nl Inschrijven voor de judo-nieuwsbrief. Insturen Kopij
 wedstrijd@veloryuha.nl Inschrijven voor wedstrijden en judo evenementen. Vragen aangaande
wedstrijdjudo, 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. Eerdere afmeldingen kunnen tot 17u00 de avond voor
de wedstrijd via de mail (wedstrijd@veloryuha.nl)
 ledenadministratie@veloryuha.nl Voor vragen over ledenadministratie, lidmaatschap VELO Ryu Ha, JBN
en contributie
 Info@veloryuha.nl Voor informatie over en aanvragen van proeflessen e.d.
 secretariaat@veloryuha.nl Voor alle overige vragen of bel of whapp naar 06-10666253

https://www.facebook.com/VeloRyuHa

Uitschrijven voor deze 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.


