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Heb jij ons gezien op
het Jeugdjournaal?

Het nieuw
cursusjaar start 23
augustus 2021

Een jaar met vele gezichten.
Het seizoen begon met veel goede moed en energie. De jeugdlessen
konden weer starten en de versoepelingen werden steeds beter.
De ontwikkelingen rondom het welbekende Covid-19 virus waren allemaal
vooruitstrevend en er was licht aan het einde van de lange tunnel, totdat er zich een
tweede golf meldde. De strijdbijl was nog niet begraven. Op 14 december 2020
werd er besloten dat het hele land op slot ging met alle gevolgen van dien. De
judoschool kwam volledig tot stilstand en er was even geen uitzicht meer. De vraag
wanneer we weer mochten was niet aan de orde. Gelukkig hadden we al veel
geleerd van de eerste lockdown en waren we bezig met een groot plan. Om de
eerste klappen op te vangen en de kinderen toch de mooie sport bij te kunnen
brengen hebben we dagelijks online ons lespakket aangeboden. Eigenlijk was dat zo
gek nog niet! Alle lesstof die we hadden behandeld en zouden behandelen kwam
aan bod. De leerlingen kregen opdrachten mee en konden actief meedoen tijdens de
online bijeenkomsten. Sommige van de judoka’s waren er elke les en sommige
hadden zelfs een judomat aangeschaft voor de lessen.

Wist je dat je een
judoband met je
eigen naam kunt
bestellen?

Judo is geen sport,
het is een
‘Way of Life’

Had jij ook zo’n
mooi judomaatje als
Meester Ewoud?

Drive-In Judo
De online judolessen waren erg interssant en
leerzaam. De lesstof voor het hele cursusjaar is aan
bod geweest en konden jullie thuis oefenen met je
judomaatje of een van de ouders, maar nog steeds
was het geen “echt” judo.
Tijdens de eerste lockdown van maart 2020, waarbij
jeugdlessen wel mochten, alleen niet binnen, waren we
dringend opzoek gegaan naar alternatieven. Er kwam geen
locatie vrij, we konden nergens heen. Nadat we veelvuldig met de
Gemeente Amstelveen in gesprek zijn geweest kwam er een half hockeyveld
vrij voor onze buitenactiviteiten. Stoei spelen, judo vormen en vele andere
spelletjes kwamen aan bod. De judoka’s konden lekker bewegen en werkten
samen aan hun conditie.
De eerste lockdown leerde ons anders kijken, we moesten zoeken naar een
mogelijkheid, een ruimte waar een dak op zit en een ruimte zonder muren.
We kwamen uit bij open parkeergarages op diverse industrie terreinen, de
meeste locaties waren te ver uit de buurt en daarom geen optie. Na vele
gesprekken en veelvuldig rondvragen kwamen wij uit bij Unibail-RodamcoWestfield, de beheerder van Stadshart en tevens de parkeergarage boven
het Amstelveen busstation. Het was niet zomaar de mat erin leggen. Er
kwam een zowaar businessplan bij kijken. Er moest gedacht worden aan
veiligheid, toestroom van auto’s, hygiene en noem zo maar op. Uiteindelijk
kwamen wij samen tot de oplossing en de Drive-In judolessen konden van
start. Als eerste judoschool in Nederland konden wij weer judoën. Het was
uniek, vernieuwend en het was zelfs zo bijzonder dat diverse journaals,
kranten en sportbonden er groots aandacht aan schonken. Elke
basisschoolleerling in Nederland zag op het NOS-jeugdjournaal hoe wij
onze lessen weer konden hervatten. Dat maakt ons trots, onze judoka’s,
maar ook Meester Ewoud!
Het was een geweldige reis, die lockdown. Geweldig om te ervaren, dat
samenwerken veel mogelijk maakt. Waar we het voor doen? Een grote
glimlach bij onze Amstelveense judoka’s en de ouders bezorgen.

- Je naam op je pak? Op het rug embleem kan de
naam van uw zoon/dochter
worden gedrukt. Dit is een
leuke extra en voor iedereen
mogelijk. Misschien een
goede beloning na een
wedstrijd of als
verjaardagscadeau.

Bent u geïnteresseerd of
heeft u vragen?
Mail naar info@dulken.nl
Het embleem kan
verkregen worden in de
webshop of in de app.

Iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen,
namens alle judoka’s

BEDANKT!

- JUDO VOOR VOLWASSENEN Het leek bijna onwerkelijk, de eerste les judo op 11 juni jl. Het
was weer geweldig, lekker een potje judoën en wat eindigde
met spierpijn. Sinds 13 maart 2020 is er geen volwassenen les
geweest, maar gelukkig mogen we weer! Onze lessen voor
volwassenen zijn voor iedereen die het leuk vindt, het spelletje
wil begrijpen en misschien wel samen wilt beoefenen met zijn
of haar kind. Meerdere gingen jullie voor, zowel beginners als
gevorderden. Kom ook eens een kijkje nemen of lesje
meedoen.

Kwaliteit is ons speerpunt
De lesstof in de judoschool werpt zijn vruchten af. De judoka’s pakken door de unieke lesmethode de
oefenstof goed op en daarom zijn wij als judoschool toe aan de volgende stap.
Vanaf volgend seizoen zullen wij ons als judoschool aansluiten bij, de Judo Bond Nederland. Wij zien
dit als een stap vooruit om zo onze kwaliteit naar een volgend level te tillen. Dit betekent voor alle
judoka’s dat zij worden aangemeld bij de Judobond. Zo kan iedereen profiteren van de vele
voordelen.
Een aantal voordelen op een rij:
• JBN wedstrijden
organisatie van landelijke evenementen, wedstrijden en toernooien
• JBN Magazine
ieder kwartaal het digitale magazine van de JBN
• JBN evenementen
ontvang korting op entreekaarten voor geselecteerde JBN
evenementen
• JBN graduaties
behaalde banden worden geregistreerd en erkend met een officieel
diploma
• JBN paspoort
een eigen document om je resultaten en graduaties in bij te houden
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- Cursusgelden Het cursusgeld zal een geringe stijging krijgen
volgend cursusjaar. Dit zal voor een geheel
cursusjaar voor 1 keer per week 360
bedragen. Dat komt neer op 36 per maand bij
een deelbetaling. Voor 2 keer per week zal dat
520 voor het gehele cursusjaar zijn.
Vanaf 1 augustus zullen alle leden ook worden
ingeschreven bij de Judo Bond Nederland. Het
lidmaatschap hiervan is verwerkt in ons
lesgeld.
Deze prijzen zullen vanaf 1 augustus 2021
gehanteerd worden.

Judoka van het jaar 2021
Op 13 april jl. heeft Steijn Bakkes de bijzondere
titel van ‘Judoka van het Jaar’ gekregen. Dit
verdien je niet zomaar! Wat zeker benoemd mag
worden is zijn inzet tijdens de reguliere les, zijn
aanwezigheid bij elke online les tijdens de
lockdown (5 keer per week) en zijn helpende
hand tijdens de les. Steijn heeft een enorm talent
om de oefenstof over te dragen aan judoka’s die
een beetje extra
aandacht nodig
hebben. Hij zou
zomaar eens een
hele goede
judomeester
kunnen worden.
Gefeliciteerd
Steijn!
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Een beter milieu begint bij ons
in de judoschool
Vanaf 1 juli 2021 verandert het statiegeldsysteem op petflessen van frisdranken en waters.
Naast de huidige statiegeld flessen komt er ook op kleine drinkflesjes statiegeld. Dit is om te
voorkomen dat er meer plastic in de natuur terecht komt.
Wij als judoschool willen graag ook ons steentje bijdragen aan een goed milieu en gaan de
mogelijkheid bieden om alle statiegeld houdende flessen bij ons in te leveren. Vaak wordt er op
sportclubs en verenigingen gebruik gemaakt wordt van statiegeld houdende plastic flessen is er nu
de mogelijkheid om deze als donatie bij ons in te leveren.
Dit heeft een aantal voordelen:
- de flessen komen niet meer in de natuur terecht
- het statiegeld van een grote fles is  0,25 en van een kleine fles  0,15. Dit gaan wij gebruiken
voor de vervanging van de judo materialen
- je hoeft niet meer met je flessen naar de supermarkt
Zorg er wel voor dat de fles met dop, EAN-code en statiegeldfles-logo wordt ingeleverd!
Inleveren kan voor en tijdens de les in de daarvoor bedoelde bak of zak.

Ken jij GYM VAN TOEN® al?
Jullie hebben het vast al vaker voorbij zien komen. Toch wilde ik nog een
klein beetje aandacht schenken aan deze unieke lessen.
GYM VAN TOEN® zijn gymlessen vanuit het reguliere basisonderwijs,
gegeven door docenten lichamelijke opvoeding, maar dan voor volwassenen.
Heb je interesse om zelf weer in beweging te komen na de tijd van stilzitten of
wil je graag met collega’s of een groepje vrienden weer lekker bewegen? Mail
ons en wij regelen het!
info@gymvantoen.nl - www.gymvantoen.nl

