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Samen

Bedankt Margitte & Bas
Het voorjaar van 2020 was een
turbulent judo seizoen. In januari
en februari waren Corona en
Covid-19 nog begrippen uit het
nieuws over landen ver van hier.
Echter, in maart veranderde dit.
Op 11 maart leidde dit tot het
stilvallen van de hele
maatschappij, en dus helaas ook
van onze sport. Aanvankelijk
hoopten we nog op een beperkte
stilstand, maar al snel werd
duidelijk dat dit niet het geval was,
en we langdurig niet zouden
kunnen sporten zoals we
gewend waren. Gelukkig
veranderde dit na de mei vakantie
en konden we op 12 mei de
trainingen buiten en in aangepaste
vorm hervatten. Hitte, de
eikenprocessierups, omslaand
weer, …. We hebben het allemaal
langs zien komen. “Trainen in
aangepaste vorm” vroeg dus nogal
wat creativiteit en
aanpassingsvermogen van onze
trainers Bas en Margitte.
Jigoro Kano
De grondlegger van het judo Jigoro
Kano heeft het judo gebaseerd op
twee principes. Een technisch
principe waarbij wordt uitgegaan
van de volgende wetmatigheid:
'Maximale doeltreffendheid met
een minimum aan inspanning' en
een moreel principe waarbij het
volgende geldt: Algemene
voorspoed voor de hele wereld'.
Afgelopen tijd hebben we ons
minder kunnen richten op het
eerste principe, en worden we
uitgedaagd om

Invulling te geven aan het tweede
principe. Om toch ook aandacht te
hebben voor het technische aspect
van het judo zijn er diverse
mogelijkheden aangeboden,
waaronder de bijdrage van meester
Bas. Meester Bas heeft de afgelopen
periode met enige regelmaat leuke
filmpjes gepost. We hebben menig
positieve reactie ontvangen op deze
bijdrage en willen Bas en Margitte
dan ook hartelijk danken voor hun
inzet en flexibiliteit van de afgelopen
tijd.

Ondanks dat Judo vaak wordt
betiteld als een individuele sport,
heb je altijd iemand nodig om
samen mee te sporten. We vinden
het daarom belangrijk om samen
activiteiten te beleven. Nadat we
het afgelopen seizoen
noodgedwongen beperkt samen
hebben kunnen optrekken, gaan
we hier komend seizoen extra op
inzetten om zo de verbindingen
tussen de leden te versterken.
Vereenvoudigen
Om een aantal zaken efficiënter te
organiseren zijn we als bestuur
opzoek gegaan naar een digitaal
systeem. Uiteindelijk zijn we
uitgekomen op een systeem dat
door meerdere judoverenigingen
wordt gebruikt, namelijk
mijnjudo.nl. Het systeem maakt het
inschrijven van wedstrijden,
judoexamens en overige
activiteiten eenvoudiger. Bij
aanvang van het komend seizoen
volgt nadere informatie van het
systeem in de mail.

Hulp gevraagd

Start seizoen

Judovereniging Sakura biedt judo aan
op twee locaties. Om de
communicatie tussen de trainer en het
bestuur soepel te laten verlopen
hebben we per locatie een
locatiecoördinator.De locatiecoördinat
or onderhoudt contact met de trainer
en bespreekt de lopende zaken.
Tevens ondersteunt de coördinator bij
de graduaties. Voor locatie Terborch
zoeken we een vervanger.

De laatste trainingsweek zit het er weer op voor dit
seizoen. Zoals het zich nu laat aanzien, zullen we
na de zomervakantie weer kunnen trainen in de
zaal. We beginnen weer in de week van 17
augustus. Tot die tijd wensen we iedereen een
prettige vakantie toe.

Deze functie neemt weinig tijd (1 uur
per maand), maar om de
communicatie goed te laten verlopen
vinden we het wel belangrijk om weer
invulling te geven aan deze rol. Voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met de trainer Bas of Simon
Leistra.
Voorzitter.Sakura@gmail.com
Judopak aangeboden

Communicatie

Te koop aangeboden een judopak
maat 150. Voor nadere informatie kunt
u contact opnemen door gebruik te
maken van het volgende e-mailadres:
wies.slot@hotmail.com

Om in contact te treden met onze leden maken we
gebruik van verschillende communicatiekanalen.
- mail
- nieuwsbrief
- Website: www. sakurajudo.net
- facebook: www.facebook.com/Sakura-EeldeJudovereniging

Samenwerken
Een aantal judoka's binnen de
vereniging heeft de ambitie om meer te
trainen. Om aan deze behoefte te
voldoen gaan we de samenwerking met
de bevriende judoclub in Veendam aan.
Er zullen gezamenlijke
trainingsactiviteiten worden
georganiseerd en ook op het gebied
van gezamenlijk deelnemen aan
wedstrijden biedt dit mogelijkheden.
Begin van het seizoen volgt een
schema en een toelichting op de gang
van zaken.

Onze contactgegevens zijn:
Simon Leistra, Voorzitter.Sakura@gmail.com
Peter van Luijk, sakura.judovereniging@gmail.com
Sybolt Nauta, Financieelbeheer.sakura@gmail.com
Dirk Attema, ledenadm.sakura@gmail.com
José van der Luit, lid

