
 

 Nieuwsbrief februari 2019 
 
 
 
JINDO telt meer dan 100 inschrijvingen! 
Sam is het 100e lid van JINDO. De grote familie blijft 
groeien en wordt steeds gezelliger. Als cadeau kreeg 
hij zijn judopak gratis. Hetzelfde geldt voor Ran, hij 
deed mee aan de recensie actie en schreef het 
mooiste verhaal. 

 
 
Nieuwe materialen dankzij de grote clubactie 
Door de inzet van vele JINDO judoka’s is er een 
aanzienlijk bedrag binnengehaald. Dit geld is 
gespendeerd aan nieuwe materialen zoals uchi-komi 
banden, coördinatie ladders en springtouwen. 
Bedankt allemaal en op naar de volgende actie! 
 
Nationale budodag 
Op zaterdag 30 maart gaan alle meesters en juffen 
naar de nationale budodag van de Judo Bond 
Nederland. Een evenement voor alle leeftijden. Wil jij 
een topdag en leskrijgen van de wereldtop binnen 
Nederland. Bestel je kaarten op www.jbn.nl en dan 
maken wij er samen een topdag van!  

 
 

 
 
 
 
 
JINDO 1 jaar oud 

Op 12 januari 2019 heeft JINDO haar eerste 
verjaardag gevierd. Een gezellige dag met een 
leerzame clinic van groot meester Rolf Tijssen. 
Vrienden, oude- en nieuwe leden en collega’s waren 
erbij om het te vieren. Geweldig om te zien. 

 
 
Randori trainingen goed bezocht 
Judoka’s vanaf 4 jaar zijn welkom om deel te nemen 
aan de randori training. Deze training staat in het 
doel van het uittesten van al jouw judotechnieken die 
je in de les geleerd hebt. Wedstrijdjes draaien tegen 
judoka’s van alle leeftijden. Fantastisch om te zien 
hoe de grotere judoka’s de kleinere helpen. Zo is 
judo bedoelt! 
JINDO probeert elke maand 2 randori trainingen te 
organiseren voor haar leden. Dit hangt samen met 
het ambulance werkrooster van meester Thijs. Dit is 
ook de reden dat de trainingen nooit een vaste datum 
hebben. 
 
Agenda 
23 februari Randori training  

10:30-12:00 – 4 jaar + 
8 & 9 maart  Carnavalsvakantie  

(lessen vervallen) 
23 maart  Randori training  

10:30-12:00 – 4 jaar + 
30 maart  Nationale Budodag  

(les vervalt) 
6 april  Randori training  

10:30-12:00 – 4 jaar + 
20 april  Randori training  

10:30-12:00 – 4 jaar + 
27 april   Koningsdag  

(les vervalt) 
3 & 10 mei Meivakantie  

(lessen vervallen) 
 

http://www.jbn.nl/

