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Voorwoord:
Vorige week maandag hebben we vol spanning naar de
toespraak van Premier Rutte gekeken. Daar hoorden we dat
de judolessen voorlopig niet kunnen doorgaan.
We gaan er vanuit dat we volgend jaar vanaf 21 januari de
lessen kunnen hervatten.
De trainers en het bestuur staan al te trappelen en de
kinderen vast ook! 
Wat hebben we de afgelopen weken veel gedaan: iedere
week iets speciaals en daar kijken we graag op terug in deze
nieuwsbrief.
Daarnaast is Jan Koelewijn toegetreden tot het bestuur, in
deze brief stelt hij zich aan jullie voor.
Het bestuur is blij met zijn komst. Jan: van harte welkom!

Jan Koelewijn
Beste judoka’s en ouders van leden van onze prachtige
Budoclub Daalhof,
De meeste mensen binnen de club zullen me ongetwijfeld al
eens gezien hebben op of rond het Atrium, wedstrijden,
Judokampen maar voor de zekerheid zal ik me even officieel
voorstellen.
Mijn naam is Jan Koelewijn, al zo’n
18 jaar woonachtig in Maastricht
en getrouwd met Marina en heb 4
kinderen waarvan de jongste, Bas,
nog thuis woont. Na de vraag,
medio dit jaar, of ik voorzitter
wilde worden heb ik eerst deze
taak als interim voorzitter op mij
genomen om vervolgens
volmondig ja! te kunnen zeggen
tegen deze functie.
Per 1 januari 2021 zal het officieel zijn. Ervaring als voorzitter
heb ik opgedaan in mijn vorige woonplaats Veghel waar ik
ruim 15 jaar voorzitter ben geweest van een grote
wijkvereniging.
Nadat eerst mijn zoon Bas lid werd van de club, al weer zo’n
8 jaar geleden was ik, net als de meeste ouders, al snel
onderdeel van de harde kern chauffeurs/supporter en
judokampen. Deze activiteiten zijn/waren voor mij een hele

leuke bezigheid. Ik vind fijn om te zien dat de jeugd zo
saamhorig kan zijn en goed voor elkaar opkomt.
Ik ga met veel enthousiasme de taak van Albert Lemmens
overnemen die door omstandigheden zijn taak moest
neerleggen. Albert blijft verbonden aan onze Budoclub en
zal ook zeker zijn steentje nog bijdragen. Wij danken Albert
dan ook voor zijn tomeloze inzet voor de Budoclub van de
afgelopen jaren.
Plannen voor 2021 zijn er ook al, al hangen die helaas af van
de maatregelen van de overheid. Maar al deze plannen
kunnen natuurlijk alléén waargemaakt worden met de
onmisbare hulp van alle leden, groot en klein, ouders en
andere toppers die de club een warm hart toedragen.
Ik wens jullie namens het voltallige bestuur fijne feestdagen
en alle goeds voor 2021. Ik hoop jullie gezond en wel te
ontmoeten in de DOJO of daarbuiten in het nieuwe jaar.
Vriendelijke sportgroeten, Jan Koelewijn

Examens op donderdag 10 december:
Deze donderdag was een spannende dag voor vele judoka's.
De examens stonden gepland en dat geeft de nodige
zenuwen voor meeste kinderen.
Het was precies een jaar geleden dat de laatste examens
waren. Na een lange (verplichte) corona-pauze mochten we
nu wel weer een test doen.

Er mag gerust gezegd worden dat de voorbereidingen de
laatste maanden uitstekend waren en dat was te zien aan de
resultaten!
Het was jammer dat de ouders er niet bij konden zijn, om te
genieten van de vorderingen van hun kind. Maar… misschien
was de druk daardoor minder groot bij de kinderen.
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De examendag was goed georganiseerd en alles liep
voorspoedig.

Eigenlijk is het voor de trainers ook een examen: want als de
kinderen niet goed presteren, zegt dat ook wat over de
lessen!
De meeste kinderen behaalden een slip en kwamen weer een
stukje dichterbij een nieuwe band!

Sinterklaas op donderdag 3 december:
Gelukkig waren Sint en Piet de club niet vergeten. Deze
avond stond voor iedere judoka een presentje klaar!

In iedere groep is het prachtige
gedicht van de Sint voorgelezen
en er is gezongen en gedanst.
Dit op speciaal verzoek van de
Goedheiligman.
We hopen dat hij volgend jaar
onze club weer kan bezoeken.

De volgende judoka's behaalde een hogere band:
Geel: Shekinah Haesen, Julien Paats, Geneviève Paats,
Oranje: Merlijn Bosch, Dilaya de la Croix, Ziyal Koch, Nina
Rijksen, Kyano Willems, Yannick Aarts
Groen: Rachel Haan, Kenan Hukic, Ronac Wahlen
Blauw: Luna Haesen, Hailey Tai, Mellony Boere, Anouk Fuad,
Jesse Rijksen.
Bruin: Noor Lardenoije

Verjaardagen van Meester Erik en Meester
Joost: donderdag 19 en 25 november:

Proficiat jongens en meisjes met deze geweldige prestatie.
Blijf zo vol passie doorgaan met je sport en de volgende
resultaten zullen zeker komen.

Nog een speciaal woord van dank aan Monique en Joost,
zij hebben heel veel gefilmd en foto’s gemaakt en deze met
de ouders en judoka’s gedeeld.

Twee jarige Joppen in november. Twee mensen die veel voor
onze club betekenen, dus het is goed om Erik en Joost af en
toe in het zonnetje te zetten.
Allebei zijn ze ontzettend verwend met felicitaties, slingers,
tekeningen, gezang en presentjes.
Er zijn maar weinig mensen die in deze tijd met zovelen hun
verjaardag konden vieren .
Namens Erik en Joost hartelijk dank voor alle verwennerij!
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Randori in groepsverband op donderdag
19 november:
Door de corona-maatregelen in die periode, waren er
beperkingen, maar de judoka’s mochten sporten en ze
verschenen iedere week trouw op de tatami.
Eén van de beperkingen was dat er geen toermooien
georganiseerd mochten worden. Daarom was er tijdens een
training een "Randori" (wedstrijddag) georganiseerd.
Jammer genoeg wel zonder ouders, zonder publiek en
zonder scheidsrechters.
Alle judoka's moesten daarom, als zij niet zelf een wedstrijd
judoden, scheidsrechteren. Meester Erik legde in een
snelcursus de spelregels en de bediening van het scorebord
aan de judoka’s uit. Het was verbazingwekkend hoe snel
iedereen dit onder de knie had! Ook het inzicht wat er in een
wedstrijd gebeurde was erg hoog!
Natuurlijk was het fijn
om te zien hoe de
sporters winnend gaan
zitten, maar als
lesgevers was het nog
fijner om te zien dat ze
het spel begrepen,
elkaar aanmoedigden
en aanwijzingen gaven.
Wat een sportiviteit! Winst en verlies speelde eigenlijk niet
mee. Na elk trainingsuur gingen de judoka's met een fraaie
prijs en een mooie ervaring rijker huiswaarts.
Al met al een mooie trainingsavond, goede wedstrijden met
fantastische technieken.
Natuurlijk hopen we snel weer op echte wedstrijden mogen
acteren, maar deze ervaring wordt niet meer afgenomen.
Voor de foto's van deze dag kijk even op de site of
Facebook

Na de les gingen de judoka’s met een kleine traktatie
huiswaarts.

En tot slot!

Halloween op 29 oktober:
Van alles hebben we dit jaar een feest gemaakt, dus ook de
Halloween!
Meester Joost had gezorgd voor de meest enge wezens,
maar de judoka’s judoen onverschrokken verder !

Tot in het nieuwe jaar xxx
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