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Kerstvakantie 
 

Beste judoka’s, ouders en verzorgers. Het jaar is weer bijna voorbij. 

We hebben 2 weken kerstvakantie, van maandag 22 december 2014  

t/m zondag 4 januari 2015. 

 

We beginnen weer met de lessen op maandag 5 januari 2015. 

 

 

 

We wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en vooral een sportief 
2015! 

 

 

Lidmaatschap Judo Bond Nederland 
          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk voor ouders / 
verzorgers 

  

Tijdens de ledenvergadering op 26 
maart jl. is door de leden en het 
bestuur besloten dat we willen dat 
iedere judoka ook lid wordt van  
Judo Bond Nederland (JBN). Dit op 
nadrukkelijk verzoek van de JBN en 
in navolging van andere verenigingen 
die dit als standaard  procedure al 
lang hebben ingevoerd. 

Dus let op! Lidmaatschap bij Judo 
Vereniging Vos betekent niet dat je 
ook aangesloten bent bij de Judo 
Bond Nederland. 

 

Waarom we besloten hebben dat alle 
leden lid moeten worden van JBN: 

 Belangrijkste reden is dat onze 
judoka’s dan een prima verzekering 
hebben. 

 Voor registratie en erkenning van 
behaalde banden (kyu graden) 
wereldwijd. Een behaalde band 
zonder registratie bij de JBN is niet 
geldig. 

 Voor deelname aan wedstrijden, 
kampioenschappen en JBN examens. 

 Een niet geregistreerde band kan 
problemen veroorzaken bij verdere 
examens. Je moet bv, een gele band 
laten registreren. Doe je dit niet en 
je doet examen voor de volgend 
band, dus oranje, dan wordt deze 
niet geaccepteerd. 

 Onze vereniging wil het keurmerk 
van de JBN behalen. 

 

Dit keurmerk houdt in dat alles met betrekking 
tot sport (judo) beoefenen prima in orde is. Bv. 
Protocol pestgedrag, beleidsplan, verzekering, 
alle trainers een licentie, een VOG calamiteiten 
formulier, erkende opleidingsschool, 
aanwezigheid vertrouwenspersoon, etc.   

Eigenlijk hebben wij alles al in orde behalve het 
lidmaatschap JBN voor iedereen. Wij 
vertrouwen er dan ook op dat leden lid worden  
van de JBN voor het volgende examen in 
februari in orde is gemaakt.  

Het lidmaatschap kost geld. De juiste bedragen 
en aanmeldingsprocedure zijn te vinden op de 
site van JBN  www.jbn.nl. Uiteraard is onze 
penningmeester bereid om bij problemen te 
helpen. Vanzelfsprekend is aanmelding ook 
verplicht voor oudere judoka’s.  
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Bandexamens 
Het is bijna weer zover. Het judo examen wordt gehouden februari 2015.  

De datums voor de examens moeten nog worden bepaald. 

Jullie krijgen een formulier uitgereikt in de les. 

 Veel succes allemaal !! 

 

Grote Clubactie 

Judovereniging Vos heeft een mooi bedrag opgehaald   

met de lotenverkoop van de Grote Clubactie. Met ongeveer 

140 leden heeft de vereniging 438 loten verkocht. Dit leverde een mooie  

bijdrage van € 1.051, - op om nieuwe judomatten aan te schaffen. 

De judomatten zijn inmiddels in bestelling. 

(zie elders in deze nieuwsbrief)  

 

We hadden ook prijzen verbonden aan de grote clubactie:   

1e prijs is gewonnen door Alex Wacker. 

 Hij heeft 39 loten verkocht en wint het judo pak. 

 2e is geworden Ymke Schasfoort. 

 Zij verkocht 37 loten en wint een hoody 

3e is geworden Finn Wieringa. 

 Hij verkocht 33 loten en wint een T-shirt. 

 

Verkopers allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet. 

 

 

 

Nieuwe judomatten 

Zoals al in de nieuwsbrief bij het stukje van de Grote Clubactie genoemd, 

heeft de vereniging voor een drietal locaties nieuwe matten gekocht. 

Deze worden binnenkort geleverd en in de kerstvakantie naar de 

betreffende sporthallen gebracht. 

De locaties waar de oude matten worden vervangend door nieuwe zijn: 

Bargeres 

Emmer Compascuum 

Emmerhout 
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Wedstrijdtraining 
 

In januari 2015 willen wij gaan starten met een wedstrijdtraining voor onze jeugd judoka’s tot en met 11 jaar. 

Voor deelname aan deze training worden er een aantal judoka’s uitgenodigd door de trainer om hier aan mee te doen. Judoka’s die graag 

aan deze training mee willen doen kunnen zich ook melden bij de trainer. In overleg wordt dan besloten of dit goed voor je is. De 

training kost niets extra, de enige voorwaarde is dat je verplicht bent om aan wedstrijden mee te doen.  

 

De avond en het tijdstip komen op de uitnodiging te staan. 

 

Wedstrijden 
 
Als je aan judo doet, is het ook leuk om aan wedstrijden mee te doen.  

Je kunt je opgeven via onze site: www.jvvos.nl . Bij “wedstrijden” kun je kiezen voor “wedstrijdkalender”. Hier kun je je dan inschrijven 

voor de wedstrijd waar je aan mee wilt doen. Overleg dit van te voren wel even met je trainer. Er zijn namelijk toernooien voor 

gevorderden, beginners en er tussen in. 

 

Als je mee wilt doen, moet je wel lid zijn van de JBN ( Judobond Nederland). Hieraan zijn kosten verbonden, deze kun je vinden op de 

site van JBN: www.jbn.nl 

 

Als je vragen hebt, stel ze gerust aan de trainers. Hier zijn ze voor. 

 

 

Wereldkampioen 
 
Malaga 25-09-2014  

 

Judoka Natasja Meijer wereldkampioen in Malaga. 
 

 
 

 

 

 

Natasja Meijer leverde een sportprestatie van grote klasse. De 37-jarige judoka van Vos wist in Malaga 

wereldkampioen judo te worden bij de veteranen in de klasse tot 70 kg. Makkelijk ging dit niet. In de poule werd wel gewonnen van de 

francaise Laurence Ovis met ippon, maar de Europese topper Veronique Diepolt, eveneens uit Frankrijk, was van een andere klasse. 

Tegen de sterke, met een linkse heupworp aanvallende, Diepolt werd verloren. Wel nam Meijer haar aanval nog knap over maar deze 

belande buiten de mat en leverde geen score op. Met een verloren wedstrijd begon zij tegen de winnaar van de andere poule aan de 

finaleronde. Er moest gewonnen worden van de Spaanse Hernandez die met grote overmacht als eerste uit de andere poule was 

gekomen. De snelle schouderworp actie van de Spaanse werd overgenomen door Natasja Meijer en zij maakte met houdgreep de 

beweging af en daarmee ippon. Omdat Diepholt ook weer won kwam Meijer opnieuw weer tegen haar, maar nu in de finale. Deze keer  
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werden de rollen omgekeerd en kwam de zwaardere en twee jaar jongere Diepholt in de problemen door de zeer gemotiveerde Meijer die 

haar geen kans gaf haar favoriete techniek te maken. Zij liep een straf op door buiten de mat te lopen en het gevecht te ontwijken. De 

winst was voor Natasja Meijer en daarmee wereldkampioen. De Judo Bond Nederland is bezig om de volgende wereldkampioenschappen 

veteranen te organiseren. Met de Internationale Judo Federatie zijn al goede gesprekken gevoerd. De plaats zal dan wel het 

topsportcentrum in Rotterdam zijn. Natasja Meijer zal dan zeker ook weer deelnemen. Zij wil het Wilhelmus vast nog een keer voor haar 

horen spelen. Het is eveneens interessant om te weten dat in Malaga 1.500 judoka's op de wedstrijdmat kwamen afkomstig uit bijna alle 

landen en strijden vier dagen lang om de wereldtitel in de diverse leeftijd- en gewichtsklassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


