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Nieuwe jaar 

Weer een jaar verstreken, een jaar dat was gevuld met veranderingen. Veranderingen enerzijds door 

het nieuwe Bestuur van onze vereniging die als taak heeft de ouderinbreng te vergroten. Maar vooral 

ook door Corona, de daarbij horende maatregelen en daardoor helaas minder sportplezier dan wij 

iedereen hadden willen bieden.  

Gelukkig zijn wij hoopvol op een goed begin, zeker nu vandaag bekend is geworden dat de scholen 

weer mogen beginnen. We wensen iedereen een mooi en sportief 2022. Wij hopen iedereen in 

goede gezondheid te mogen ontvangen over een paar weken. 

Sinterklaas: 

De week vóór Sinterklaas mocht door de coronamaatregelen geen judoles worden gegeven. 

Sinterklaas vond het erg jammer dat zijn Pieten niet persoonlijk kon langs sturen. Meestal droppen 

één of twee Pieten op de clubavonden van Judoclub Berkel-Enschot Ten Shi wat lekkers. Gelukkig 

heeft Sinterklaas drie ouders gevonden die bereid waren de taken van zijn Pieten over te nemen. 

Tamara, Imke en Alex hebben alle kinderen thuis nog een snoepzakje kunnen brengen. Deze ouders 

waren dat natuurlijk niet zo gewend. Pieten zijn veel handiger en slimmer in het zoeken van alle 

adressen. Op de valreep kregen ze de juiste adressenlijst, want een aantal kinderen waren inmiddels 

verhuisd. Dus onthoudt goed, dat als je ouders adreswijzigingen doorgeven dat voor Sinterklaas ook 

erg handig is. 

Het Sinterklaastoernooi van team Coolen is op 20 november 2021 gehouden. Er deden vooral 

kinderen met witte en gele band mee. Maar liefst 8 judoka’s van onze club hebben meegedaan.  

Fay, Mees, Florian, Jari, Thijs, James, Simon en Floris onder toeziend oog van Sint en Piet hebben 

daar hun judo talenten laten zien. Het waren mooie wedstrijdjes in gezellige Sinterklaas sferen. Dit 

was voor de kinderen van onze club weer het eerste toernooi na ongeveer 1,5 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen vonden het super leuk. Ze hebben het erg knap gedaan. Zeker omdat hun ouders er dit 

jaar niet bij mochten zijn en voor de meeste het eerste toernooi was. Sinterklaas heeft ieder kind een 

mooie beker gegeven met wat lekkers en gaf na afloop aan dat hij zeer trots is op de judoka’s. 

 

Figuur 2: Jari op het podium Figuur 1: Floris en Mees op het podium 
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Stand van zaken judoclub : 

Onze club heeft 42 leden. Dit zijn voornamelijk jeugdleden.  De try-out heeft ons vijf nieuwe leden 

opgeleverd dit jaar.  

We willen dat de lesgroepen niet te groot worden. Voor het eerste lesuur op woensdag en 

donderdag is er daarom nu een tijdelijke ledenstop (wachtlijst). Vanaf februari 2022 gaan we de 

groepen opnieuw indelen. We gaan dan kijken welke kinderen eventueel kunnen doorstromen naar 

het tweede lesuur. Uiteraard in goed overleg met de ouders en ook kinderen zelf. 

Omdat we vooral jeugdleden hebben betekent dit dat – naast onze trainers - ook ouders nodig 

hebben om te helpen, zodat de judoclub blijft bestaan. In 2022 willen we meer duidelijk aan de slag 

gaan met het trainen van volwassenen. Train gerust een keer mee. Ook organiseren we zodra 

mogelijk een ouder-kind avond. Zo hopen we dat ook wat vaders en moeders enthousiast worden. 

In de vorige nieuwsbrief is een oproep geplaatst voor ouders om te helpen met toernooien. 

Inmiddels heeft Lydia de eerste twee toernooien op de achtergrond meegeholpen. Zij is de ouder van 

Florian (D1) en Alec (W2). 

De judoclub beheert momenteel voor haar leden de judo-paspoorten van de Judo Bond Nederland 

(JBN). Vanaf gele band is het ook nodig om bij de JBN aangesloten te zijn. Ongeveer 30 leden zijn ook 

lid van de JBN. Een ouder registreert hier 2x per jaar de behaalde banden. En meld ook nieuwe leden 

aan bij de JBN. Dit vergt coördinatie. De judopaspoorten zijn nodig voor examens en ook voor 

toernooien. Mechteld, de ouder van Maxim (W2 en W2) is in bezit van alle judopaspoorten. 

Er is nog geen voorzitter naar voren gestapt. Daarom opnieuw oproep aan een ouder om zich aan te 

melden als voorzitter. Dit vergt een tijdsinvestering van ongeveer 2 uur per maand. 

Subsidies + actie doneer je pak: 

We vinden het belangrijk dat kinderen laagdrempelig in contact kunnen komen met de judo en 

zetten ons daarom daar ook voor in. 

Imke is met de gemeente Tilburg in overleg voor een specifieke corona-subsidie.  

Er is 250 euro aangevraagd. Dit moet worden besteed volgens een 

specifiek plan. Ingediend is dat deze subsidie wordt gebruik als korting 

op de deelname aan de Judocub. Dit is een minicompetitie van 6x. 

Inmiddels hebben zich hiervoor al dertien kinderen aangemeld. Zodra 

de subsidie is ontvangen maakt Imke via de Bunq bank per kind een 

bedrag van € 20,- terug over. 

Ook wij als club kunnen wat extra financiële steun goed gebruiken.  

We zijn blij als kinderen hun oude pak doneren aan de vereniging 

doneren. Uiteraard als deze nog netjes is. Deze verkopen we dan voor 

10 euro (kleine maten tot 140 cm) of voor 15 euro (grote maten vanaf 

150 cm) door. Je steunt dan zowel de club als een ouder die mogelijk 

financieel goed kan gebruiken.  

  

Figuur 3: Doneer je oude judopak  
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Toernooien: 

We doen aan toernooi mee als er een hulpouder bereid is dit te coördineren en coach wilt zijn. 

De huidige toernooi data waarvoor nog inschrijving mogelijk is: 

6 februari 2022 Kruikentoernooi Tilburg leeftijd -6 tot -15 jaar dus 
geboortejaar 2008 t/m 2016 

22 maart 2022 Sankawa 
Voorjaartoernooi 

Middelbeers t/m groene band + geboortejaar 
2010 t/m 2017 

3 april 2022 HilDie toernooi Diessen Geboortejaar 2006 t/m 2016, 
specifiek voor beginners met geen of 
weinig (wedstrijd)ervaring 

 
Heb je zin om hier structureel óf een enkele keer aan bij te dragen, geef dat dan aan op de groepsapp 

of via het invulformulier op de website. Elk toernooi kost ongeveer ½ dag voorbereiding. Maar dan 

hebben er gemiddeld wel 6 a 10 kinderen een leuke ochtend of middag. 

Kleine moeite, groot plezier voor de kinderen die graag deelnemen aan een toernooi! 

 

Nieuwe judopakken: 

De kast is weer bijgevuld met nieuwe judopakken in maat 130, 140 en 160. 

Nieuwe pakken kosten € 45,- tot € 65,-, afhankelijk van de maat. In verband met groei judoën 

kinderen gemiddeld één tot anderhalf jaar in een kledingmaat. 

Je steunt onze club een beetje als je het judopak via ons koopt!  

Ga je toch zelf op zoek , informeer dan eerst bij de trainers voor de kwaliteitseisen. Naast de witte 

kleur als eis gelden er ook eisen voor de sterkte. De trainers weten voor welke ervaring , welk kind, 

welke sterkte nodig is. Te dunne pakken scheuren eerder, te dikke pakken zijn voor niet alle kinderen 

goed beet te pakken. 

 

Heeeeeeel veel judoplezier in 2022 ! 

Figuur 4: Wedstrijd coördinator van onze judoclub Ten Shi die judoka coacht tijdens een toernooi 


