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Kijk ook regelmatig op onze website !  

www.judoclubnuth.nl  

 
Start seizoen 2012-2013 
 
De vakantie is weer voorbij. Wij als trainers hebben net als vorig jaar in 
de vakantie vijf maal judoles gegeven als vakantieactiviteit. Tweemaal 
aan kinderen met een handicap die op vakantie waren bij de 
Wigwamvakanties te Houthem. Ook hebben we tweemaal een fun-
judoles gegeven aan volwassenen met een geestelijke beperking in 
activiteitencentrum ‘t Veldje te Voerendaal. Als laatste hebben we een 
judoles gegeven aan het KinderVakantieWerk te Hulsberg. Ook voor 
ons is het nu weer aanpassen aan de schoolagenda en dat betekent 
dat het sport- en verenigingsleven ook weer is begonnen.  
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Net als vorig jaar zijn ook nu weer de Clubkampioenschappen van het afgelopen seizoen in het nieuwe sei-
zoen gepland. De Clubkampioenschappen zijn op zondag 30 september 2012 vanaf 09.30 uur in de hal 
van Gitek Sportcentrum te Nuth. In principe is meedoen verplicht omdat we één keer per jaar alle judoka’s 
bij elkaar willen hebben. Als je écht niet kunt meedoen, geef dat dan door middel van onderstaand briefje 
even door. Belangrijk is dat we van iedereen weten of je wel of niet aanwezig zult zijn. En als je je opgeeft, 
moet je niet vergeten te komen. Er wordt namelijk voor iedere deelnemer een prijs besteld en het is helaas 
nog ieder jaar voorgekomen dat judoka’s zich opgeven en op de dag zelf niet aanwezig zijn. 
Als alles goed gaat, zal dan op die dag iedere judoka aanwezig zijn, van de kleinste van 4 jaar tot de oud-
ste van 61 jaar. Ook de judoka’s van onze speciale groepen van de woensdag en vrijdag zijn aanwezig om 
mee te doen.  
Zoals elk jaar worden ook weer enkele judoka’s en/of vrijwilligers in het zonnetje gezet.  We verwachten 
van iedere judoka komende week het inschrijfbriefje terug zodat wij prijzen kunnen bestellen. Als je vergeet 
het briefje bij de les in te leveren of als je je les moet missen, kun je ook mailen naar info@judoclubnuth.nl. 
Zorg dat je op zondag 30 september uiterlijk om 09.15 uur aanwezig bent in de sporthal (melden bij Anja), 
zodat we op tijd kunnen beginnen. Het streven is om rond 13.30 uur klaar te zijn. 
Het kan zijn dat we voor de G-groepen een aangepaste begintijd maken, die wordt dan nog aan de  
G-judoka’s doorgegeven. 
We verzoeken onze vrijwilligers door te geven voor welke taken we hen kunnen inzetten. 

Clubkampioenschappen seizoen 2011-2012 

Ik doe wel / niet mee met de clubkampioenschappen op zondag 30 september 2012 in het Giteksportcentrum te Nuth. 

 

Naam:……………………………………………………..Band:……………………………………………………… 

 

Gewicht:……………………………………………… 

    

   Ben aanwezig als: scheidsrechter  /  tafeljury  /  EHBO  /  vrijwilliger 

 

Vakanties en vrije dagen 
 
Herfstvakantie   13 okt. t/m 20 okt. 
Kerstvakantie ‘12/’13  22 dec. t/m 5 jan. 
Carnavalsvakantie  9 feb. t/m 16 feb. 
Pasen    31 mrt. & 1 apr. 
Meivakantie   27 apr. t/m 4 mei 
Pinksteren   19 mei & 20 mei 
Zomervakantie ‘13  29 jun. t/m 10 aug. 

Randori-treffens 2012/2013 
(De zondagtraining vindt altijd aansluitend 
aan het randori-treffen plaats.) 
 

16 september,  7 oktober, 
25 november,  13 januari, 
17 februari,  10 maart 

Danexamens Judo 
 

1 december 2012  1 juni 2013 


