
Nieuwsbrief 6, 2022
Seizoensopstart

Inmiddels zitten we alweer
halverwege het seizoen en is het tijd
voor een nieuwsbrief. 
We zijn enorm blij dat we ook dit
seizoen weer een groot aantal
nieuwe leden mogen verwelkomen
op onze locaties. We kunnen ons
voorstellen dat een nieuwe sport de
nodige vragen oproept. We hebben
een aantal communicatiekanalen om
u van informatie te voorzien,
waaronder de nieuwsbrief. Onderaan
de nieuwsbrief verwijzen we naar de
overige manieren om op de hoogte te
blijven.

Nieuwe trainer

Met het vertrek van Margitte zijn we
op zoek gegaan naar een nieuwe
trainer. We hebben Rens
Spijkers bereid gevonden om de
trainingen op Groote Veen te
verzorgen. Misschien kennen jullie
Rens al als de vader van Sep en Pim. 
Rens Spijkers (41r) woont in Eelde. In
het dagelijks leven is Rens docent
judo op het Alfa college en
heeft jarenlang ervaring als
judotrainer bij ‘Judo 53° Noord’ in
Veendam. Rens heeft zich inmiddels
opgewerkt tot het niveau van de 3e
dan. We zijn als bestuur erg blij om
Rens aan onze club te
verbinden! 

Locatie Grootte Veen

Na 6 jaar les te hebben gegeven op
de vrijdag neemt Margitte afscheid
van judovereniging Sakura.
Margitte gaat op vrijdagmiddag een
opleiding doen voor haar werk en
stopt daarom met geven van
judotraining bij Sakura. Ook op
judogebied gaat Margitte een nieuwe
uitdaging aan. Ze gaat
toekomstige (jeugdige) topsporters
begeleiden bij talentpartner
Heerenveen. 
De afgelopen jaren heeft Margitte veel
kinderen uit Eelde en omgeving de
basisprincipes van het
judo aangeleerd. Ook haar kennis van
het wedstrijdjudo heeft ze over weten
te dragen aan de
kinderen van Sakura en dit
resulteerde in mooie prestaties!
De vereniging kijkt zeer tevreden
terug op de afgelopen zes jaar,
bedankt Margitte voor haar inzet
en wenst Margitte al het goeds voor
haar toekomst! Margitte heeft ervoor
gekozen geen expliciete aandacht te
willen besteden aan haar afscheid.

Clubtoernooien en regiocompetitie

Clubtoernooien zijn een mooie vorm
om de eerste schreden op de
wedstrijdmat te maken. Hier wordt op
laagdrempelige manier aandacht
besteed aan de grondbeginselen van
het wedstrijdjudo. Deze wedstrijden
worden voornamelijk georganiseerd in
en rondom de stad. Regiocompetitie
richt zich op dezelfde doelgroep alleen
spreidt zich wat meer uit over de regio
van het noorden. Op zaterdag 14
januari organiseert Sakura in
Eelderwolde een ronde van de
regiocompetitie. Meld je allemaal aan.

Grote Clubactie

Onze leden hebben enorm hard hun
best gedaan om loten van de Grote
clubactie te verkopen. Door de
inspanning van al onze leden en de
verkoop van twee super loten aan
het bedrijf Ytec is er een geldbedrag
van ruim 4000 € opgehaald door de
kinderen. We zijn enorm trots op
deze opbrengst. Het bedrag
gebruiken we om de kosten te
beperken en leuke activiteiten te
organiseren voor de leden. Voor de
beste verkopers hebben we nog een
verrassing in petto.



Judokamp 2022

In het weekend van 24 en 25
september zijn we met bijna met 70
kinderen naar het natuurvriendenhuis in
Bakkeveen geweest. In een prachtige
accommodatie met een eigen sportzaal
hebben we verschillende activiteiten
uitgevoerd. Naast levend stratego,
bootcamp en nog veel meer leuke
spelletjes werd er natuurlijk ook
gejudood. We kijken net als de kinderen
terug op een uitermate geslaagd kamp
en danken alle vrijwilligers langs deze
weg nogmaals.

Kamp volgend jaar

We hebben na het succes van afgelopen
jaar alweer een weekend vastgelegd voor
de volgende editie. In het weekend van
10 en 11 juni 2023 zijn we weer welkom
in Bakkeveen. Om het kamp in goede
banen te leiden hebben we voor de
organisatie 3 personen nodig. Concreet
houdt dit in dat er voorafgaand aan het
kamp maximaal 4 keer 1.5 uur wordt
afgestemd. In overleg met elkaar worden
geschikte momenten gepland. Ben je
enthousiast mail dan naar:
Coordinator.sakura.borchkwartier@gmail.
com

Band examens

Twee keer per jaar mogen onze leden hun
technische vorderingen tonen op een examen.
De worpen en grondtechnieken worden dan aan
de hand van de criteria gesteld door de judobond
beoordeeld door de trainers. In Eelderwolde
vinden de examens plaats op dinsdag 31 januari
en woensdag 1 februari en in Eelde op 3
februari. 

De examens vinden plaats tijdens de les en
ouders en andere geïnteresseerden zijn van
harte welkom bij dit moment.

Van het bestuur

Naast de lopende zaken van de vereniging
hebben we als bestuur dit jaar twee prioriteiten
gesteld. We willen als vereniging in aanmerking
komen voor het keurmerk van de judobond. Dit
kwaliteitskeurmerk wordt toegekend aan
verenigingen die voldoen aan een aantal
kwaliteitscriteria. Zo dient er een meerjarenplan
opgesteld te worden met een perspectief voor de
komende jaren. Ook dient er een
vertrouwenspersoon aangesteld te worden en
als laatste zijn er verschillende protocollen
opgesteld die de veiligheid van de judoka
moeten borgen. Voor deze toekenning dienen de
leden ook lid te worden van de judobond. Nadere
berichtgeving hierover volgt in het nieuwe jaar.
Daarnaast zijn we als bestuur druk met het
actualiseren van onze statuten. Onze huidige
statuten verdienen in het licht van de nieuwe wet
en regelgeving (WBTR) een update. 

mailto:Coordinator.sakura.borchkwartier@gmail.com


Communicatie

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

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, aanspreekpunt locaties

23 december geen les in Eelde i.v.m
basketbal toernooi bv exercitia
14 januari regiotoernooi Eelde/ Eelderwolde
31 januari, 1 februari en 3 februari Examens

.
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